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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 7. mars 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 7. mars 2018 - fra kl. 09.00 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
90690425 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: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 14-2018 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 7. mars 2018: 
 

Sak 14-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 15-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 31. januar 2018 
Side 3 

Sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget 19. februar 2018 - orientering 

Side 13 

Sak 17-2018 Årlig melding 2017 Side 21 
Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idéfasen Side 104 
Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - 

godkjenning av konseptfaserapport, mandat for 
forprosjekt og samlet analyse av økonomien 

Side 114 

Sak 20-2018 Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, 
status i arbeidet - informasjon 

Side 125 

Sak 21-2018 Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen - informasjon og oppnevning 
av brukerrepresentant til styringsgruppe 

Side 180 

Sak 22-2018 Fagfelt habilitering - status på ventetider/fristbrudd, 
oppfølging av RBU-sak 6-2017 

Side 185 

Sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt opplæringsprogram for 
brukerrepresentanter på systemnivå - informasjon 

Side 188 

Sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 - pasienttransport Side 211 
Sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon Side 233 
Sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i  

Helse Nord RHF 
Side 237 

Sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord - oppnevning av 
brukerrepresentant 

Side 251 

Sak 28-2018 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord - oppnevning av 
brukerrepresentant 

Side 253 

Sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -oppnevning av 
brukerrepresentant 

Side  255 

Sak 30-2018 Orienteringssaker Side 257 
 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 258 

 5. Samiske tolketjenester - informasjon Side 261 
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 6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av 
fremtidens pasientreise, oppfølging av RBU-
sak 6-2018 

Side 262 

Sak 31-2018 Referatsaker Side 265 
 1. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 

14. desember 2017 
  

 2. Referat fra møte i fagråd for habilitering 
22. januar 2018  

  

 3. Referat fra møte i brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
7. februar 2018 

  

 4. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 
4. januar 2018 

  

 5. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 8. februar 2018 

  

Sak 32-2018 Eventuelt Side 284 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 15-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 31. januar 2018 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 31. januar 2018 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 31. januar 2018 
til godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 31. januar 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

Protokoll 
 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2018/2 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 31.1.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 31. januar 2018 
Møtested: Radisson BLU Hotel, Tromsø 
Neste møte: 19. februar 2018 (AU-møte) 

7. mars 2018 

 
Tilstede 

 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen varamedlem 

- møtte for Arne Ketil Hafstad 
FFO 

Knut Hartvigsen varamedlem 
- møtte for Jørgen Dahl 

FFO 

Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Saskia Mennen varamedlem  

- møtte for Kari Sletten 
Fylkeseldrerådene 

Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild J. Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Thomas Finnsson seksjonsleder psykisk helse/rus Helse Nord RHF 
Raymond Dokmo med. rådgiver Helse Nord RHF 
Knut Langeland seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem 

Ingen varamedlem kunne møte på kort varsel. 
FFO 

Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 

Meldte forfall på kort varsel. 
Fylkeseldrerådene 

Olav B. Johnsen medlem 
Ikke møtt. 

Fylkeseldrerådene 

 
 
 
  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 5



 

RBU-sak 1-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

9. november 2017  
Sak 3-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 
Sak 4-2018 Budsjett 2018 - konsolidert 
Sak 5-2018 ForBedring - samordnet undersøkelse av pasientsikkerhet, HMS1 og 

arbeidsmiljø 
Sak 6-2018 Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens pasientreise 
Sak 7-2018 Helsetjenester for eldre - kompetanse innen geriatri 
Sak 8-2018 Hjerterehabilitering – avslag til pasienter, oppfølging av RBU-sak 53-

2017/3b 
Sak 9-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging 

av styresak 42-2016 
Sak 10-2018 Regional Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt 

Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 - oppfølging 
Sak 11-2018 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 12-2018 Referatsaker 
 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 

Sak 13-2018 Eventuelt 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - egenevaluering 2017 
B. Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og 

bekkenbunnssykdommer - oppnevning av brukerrepresentant 
 

 

                                                        
1 HMS: Helse, miljø og sikkerhet 
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Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 2-2017  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 9. november 2017 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 9. november 2017 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 3-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene 
 
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. 
 
 

RBU-sak 4-2018 Budsjett 2018 - konsolidert 
 
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. 

 
 

RBU-sak 5-2018 ForBedring – samordnet undersøkelse av 
pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø 

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

samordnet undersøkelse av pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø til orientering.  
 
2. RBU påpeker at det er oppnevnt brukerrepresentant til styringsgruppen for 

regionalt forvaltningsforum ForBedring, noe som ikke fremkommer av 
saksfremlegget.  
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RBU-sak 6-2018 Utredning Reiser med rekvisisjon - design av 
fremtidens pasientreise 

 
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. Brukere av Pasientreisers telefon gir tilbakemelding på uakseptabel lang 
ventetid, før henvendelser besvares. 

B. Det er ønskelig at pasienter kan få bistand fra Pasientreiser også utenom 
kontortiden. 

C. Barns rett til tilrettelagt pasienttransport er lite omtalt i rapporten. 
D. Pasienter og ledsager får fortsatt ikke felles bookingnummer som gir problemer 

ved seteplassering og ved ev. endringer av pasientreiser.  
E. Det er vanskelig å få med seg ekstra bagasje for nødvendige hjelpemidler uten 

ekstra kostnader. 
F. Saksbehandling av sammensatte pasientreiser oppleves som vanskelig med 

hensyn til formuleringer av vedtak, hvilke utgifter som refunderes m. m. 
G. Opplæring av saksbehandlere må sees nærmere på.  
H. Samkjøring av pasienttransport kan være utfordrende for enkelte 

pasientgrupper og bør tilpasses mer pasientenes behov. 
I. Ledsagers rett til reise er knyttet til pasientens rett til reise. Dette er utfordrende 

i de tilfeller, der ledsager ikke bor sammen med pasienten.   
J. Ledsagerrettigheter og fullmaktsløsninger må forbedres. 
K. Mulighet for påvirkning av egen reise, f. eks. ved varsel om ekstremt dårlig vær.   
L. Bruken av Pasientreisers nettsted for refusjonskrav oppleves vanskelig for 

enkelte pasientgrupper.  
M. Satser for hotellovernatting er for lave.  
N. Ferjebilletter refunderes som km-godtgjørelse, noe som ofte er adskillig lavere 

enn den faktiske billett-kostnaden. 
O. Det må gis et brukbart tilbud til de pasienter/pårørende som ikke kan søke 

elektronisk om refusjon.  
P. Oppfølging av tjenesteleverandører som har vunnet anbud med hensyn til 

oppfyllelse av anbudets krav. 
 
 

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

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helsetjenester for eldre - 
kompetanse innen geriatri til orientering. 
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RBU-sak 8-2018 Hjerterehabilitering - avslag til pasienter, 
oppfølging av RBU-sak 53-2017/3b 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om hjerterehabilitering - 
avslag til pasienter til orientering. 
 
 

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

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om medikamentfritt 

behandlingstilbud i psykisk helsevern til orientering. 
 
2. RBU ser positivt på det medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern og 

ber om at informasjonen om tilbudet til aktuell pasientgruppe styrkes. 
 
 

RBU-sak 10-2018 Regional Smittevernplan 2016-2020 og 
Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-
2020 - oppfølging 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av 
Regional Smittevernplan 2016-2020 og Regionalt Tuberkulosekontrollprogram 2016-
2020 til orientering. 
 
 

RBU-sak 11-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

Utgår. 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
 Dialogmøter for RBU om oppdragsdokument 2018 - 5. og 19. januar 2018 

(Skype møter), jf. RBU-sak 3-2018 
 Kravspesifikasjon psykisk helsevern voksne - 9. og 30. januar 2018 (Skype 

møter): Informasjon 
 RBU-AU-møter - 15. og 19. januar 2018 (Skype møter): Informasjon fra saker 

som ble behandlet og annen informasjon 
 Møte i fagråd habilitering - 22. januar 2018 (Skype møte): Informasjon om 

enkelte saker 
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 Møte nasjonal gruppe for behandlingslinje hodeskadde - 25. januar 2018 
(Gardermoen): Informasjon 

- RBU-medlem Randi Nilsen 
 Fagråd for revmatologi 4. januar 2018: Informasjon om revmakonferansen 

29./30. oktober 2018 
- RBU-varmedlem Gunnhild Berglen 

 Tildelingsutvalget for forskningsmidler i Helse Nord 30. november 2017: 
Informasjon  

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Møte ad. avtalespesialister 14. desember 2017: Informasjon om møtet og 

innspill ad. pakkeforløp 
 Fagråd for rehabilitering 14. desember 2017: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Oppnevning av nytt styre i Helse Nord RHF 16. januar 2018: Informasjon om nye 

styremedlemmer og konstituering av styret i styremøte 7. februar 2018 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 12-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 13-2018  Eventuelt 
 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - egenevaluering 2017 
 
I starten av møtet gjennomførte Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
egenevalueringen for 2017, basert på questback-undersøkelsen i september/oktober 
2017. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gjennomgått rapporten fra egenevaluering 
og ønsker at resultater tas hensyn til i opplæring og informasjon til nytt RBU.  
 
Det innebærer å vektlegge hva som er RBU sine oppgaver, betydningen av styrende 
dokumenter, helhets- og regionansvar, oppfølging av medlemmer i råd og utvalg og 
kommunikasjon med brukerorganisasjoner. 
 
RBU registrerer at en stor majoritet av medlemmene er fornøyd med kvalitet på 
saksdokumenter, protokoll, fornøyd med hvilke saker som fremlegges, avgjørelser som 
tas, samarbeid med administrasjonen, antall møter og varighet. 
 
Videre registreres at en stor majoritet av medlemmene i RBU er fornøyd med klima i 
utvalget både når det gjelder integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor 
hverandre. Majoriteten er også fornøyd med ledelsen i RBU og møteledelse.  
 
I egenevalueringen ble det ikke spurt om tilrettelegging av møter, men i AU møte 15. 
januar 2018 og RBU møte i dag er tilrettelegging for hørselshemmede i fysiske- og 
telefonmøter drøftet. RBU foreslår at tilrettelegging for hørselshemmede tas med i 
opplæringen ved oppstart nytt RBU. RBU foreslår også at kompetanse om tilrettelegging 
styrkes i administrasjonen og at det utpekes en koordinator for dette arbeidet.  
 
Ungdomsrådene bør ha representanter i Regionalt brukerutvalg. 
 
Regionalt brukerutvalg ber om er utfyllende informasjon i forbindelse med oppnevning 
til fagråd og utvalg. 
 
 
B. Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnssykdommer - oppnevning 

av brukerrepresentant 
 
RBU-medlem Asbjørn Larsen stilte spørsmål ad. oppnevning av brukerrepresentant til 
ovennevnte kompetansesenter. 
 
Henvendelsen er videresendt til Helse Sør-Øst RHF som koordinerer oppnevning av 
brukerrepresentanter til nasjonale utvalg. 
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering. 
 
 
Tromsø, den 31. januar 2018 
 
godkjent av Gunn Strand Hutchinson, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 31JAN2018 – kl. 14.35 
____________________  
Gunn S. Hutchinson 
RBUs nestleder 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalget 19. februar 2018 

- orientering 

 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 
19. februar 2018 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 
19. februar 2018 til orientering. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 19. februar 2018 
tas til orientering.  
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 13

HELSE NORD



 

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2018/3 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 19.2.2018 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
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Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette RBU-AU-møtet. 
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RBU-AU-sak 1-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 

Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.  
Sak 3-2018 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 

bekkenbunnssykdommer (KIB)- oppnevning av 
brukerrepresentant til referansegruppe og nasjonalt 
forskningsnettverk 

Sak 4-2018 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 – tildeling av 
midler 

Sak 5-2018 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 

RBU-AU-sak 2-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 
 Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 
anskaffelse psykisk helsevern for voksne til orientering. 
 
 

RBU-AU-sak 3-2018 Nasjonal kompetansetjeneste for 
inkontinens og bekkenbunnssykdommer 
(KIB)- oppnevning av brukerrepresentant til 
referansegruppe og nasjonalt 
forskningsnettverk 

 
Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF utnevner Anita 
Hansen som brukerrepresentant i Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdoms referansegruppe og nasjonalt forskningsnettverk. 
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RBU-AU-sak 4-2018  Helse Nords tilskudd til 
brukerorganisasjoner 2018 – tildeling av 
midler 

 
Vedtak: 
 
1. Helse Nord RHF anbefales å fordele tilskudd til brukerorganisasjonene for 2018 i 

tråd med administrasjonens forslag til fordeling. 
 

2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget til Helse Nord RHF registrerer at det 
samlede beløp til Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner for 2018 er uendret 
fra foregående år. Det er økende etterspørsel etter brukermedvirkning i Helse Nord. 
Det anmodes om at bevilgningene økes i tråd med dette. 

 
 

RBU-AU-sak 5-2018  Eventuelt  
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 19. februar 2018 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 19FEB2018 – kl. 11.30 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
 
 
 
Vedlegg:  Tilskudd til brukerorganisasjonene for 2018, administrasjonens forslag til 

fordeling, ref. RBU-AU-sak 4-2018 
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SØKERLEDD Tilskudd 2018 Merknad

ADHD Norge Finnmark fylkeslag 40 000,00kr           

ADHD Norge Nordland Fylkeslag 40 000,00kr           

ADHD Norge Troms fylkeslag 40 000,00kr           

Autismeforeningen i Norge, Finnmark Fylkeslag 25 000,00kr           

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening avd. Troms  kr          10 000,00 

Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag 30 000,00kr           

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Troms, BURG  kr          20 000,00 

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Nordland BURG 20 000,00kr           

Bipolarforeningen Norge 10 000,00kr           

Blodkreftforeningen Nord-Norge 25 000,00kr           

Brystkreftforeningen Alta 10 000,00kr           

CarciNor Nord  kr          10 000,00 

Cerabral Parese-foreningen avd. Nordland 20 000,00kr           

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark 20 000,00kr           

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms 20 000,00kr           

Diabetesforbundet i Nordland 35 000,00kr           

Diabetesforbundet Troms 35 000,00kr           

Døves Fylkeslag Nordland 20 000,00kr           

Døves Fylkeslag Troms, DFLT 20 000,00kr           

Foreningen for Fragilt X-Syndrom, FRAX 20 000,00kr           

Foreningen for hjertesykebarn, Nordland fylkeslag Avslag Ufullstendig søknad

Foreningen for muskelsyke Troms og Finnmark, FFM Avslag Ufullstendig søknad

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Finnmark 340 000,00kr         

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 345 000,00kr         

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms 365 000,00kr         

Føflekkreftforeningen 10 000,00kr           

Gynkreftforeningen 10 000,00kr           

HivNorge 10 000,00kr           

Hjernesvulstforeningen Nord-Norge 10 000,00kr           

Hvite Ørn 10 000,00kr           

Hørselhemmedes LandsForbund, avd. Nordland 35 000,00kr           

TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER 2018 FRA HELSE NORD RHF
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SØKERLEDD Tilskudd 2018 Merknad

TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER 2018 FRA HELSE NORD RHF

Hørselshemmedes Landsforbund Finnmark 45 000,00kr           

Hørselshemmedes Landsforbund, Troms, HLF 35 000,00kr           

Landsforeningen for Amputerte, Nord-Norge (LFA Nord-Norge) 15 000,00kr           

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Troms 30 000,00kr           

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Finnmark 30 000,00kr           

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

Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland 10 000,00kr           

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Finnmark fylkeslag, LNT 35 000,00kr           

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nordland fylkeslag, LNT 35 000,00kr           

Landsforeningen for Polioskadde Nordland 10 000,00kr           

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, Tromsø 30 000,00kr           

Landsforeningen for Slagrammede Nordland 10 000,00kr           

Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland 20 000,00kr           

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Troms 20 000,00kr           

Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag 15 000,00kr           

Lungekreftforeningen 10 000,00kr           

MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet 75 000,00kr           

Mental Helse FInnmark 70 000,00kr           

Mental Helse Nordland 70 000,00kr           

Mental Helse Troms 70 000,00kr           

Mental Helse Ungdom 20 000,00kr           

Morbus Addison Forening - Nordland Fylkeslag, MAF 20 000,00kr           

Morbus Addison Foreningen i Troms og Finnmark, MAF 35 000,00kr           

MS-forbundet region nord 80 000,00kr           

Munn og halskreftforeningen i Nord-Norge 15 000,00kr           

Nordland Parkinsonforening 25 000,00kr           

Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord, (Troms og Finnmark) NAAF 135 000,00kr         

Norges Astma- og Allergiforbund Region Nordland, NAAF 65 000,00kr           

Norges Blindeforbund Finnmark 35 000,00kr           

Norges Blindeforbund Nordland 35 000,00kr           

Norges Blindeforbund Troms 35 000,00kr           

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 18



SØKERLEDD Tilskudd 2018 Merknad

TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER 2018 FRA HELSE NORD RHF

Norges Fibromyalgi Forbund  - Troms Fylkeslag 15 000,00kr           

Norges Fibromyalgi Forbund, Finnmark Fylkeslag, NFF 15 000,00kr           

Norges Fibromyalgiforbund - Nordland Fylkeslag 15 000,00kr           

Norges Handikapforbund Narvik Avslag Tilskudd til fylkeslag

Norges Handikapforbund Nord-Norge, NHF 60 000,00kr           

Norges Handikapforbunds Ungdom Nord Norge 10 000,00kr           

Norges Myalgisk Encefalopatiforening, Troms Fylkeslag, ME 10 000,00kr           

Norsk Cøliakiforening Nordland 30 000,00kr           

Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms 20 000,00kr           

Norsk Epilepsiforbund , Alta og Omegn  kr          10 000,00 

Norsk Forbund For Svaksynte 10 000,00kr           

Norsk Forbund for Utviklingshemmede,  Troms fylkeslag 25 000,00kr           

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte,

NORILCO Nordland 20 000,00kr           

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte,

NORILCO Finnmark 20 000,00kr           

Norsk lymfødemforening Avslag Gir tilskudd til lokalforening

Norsk revmatikerforbund -  Troms fylkeslag 75 000,00kr           

Norsk Revmatikerforbund - Finnmark Fylkeslag 75 000,00kr           

Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag 75 000,00kr           

Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag 25 000,00kr           

Norsk Tourette Forening, Troms fylkeslag 10 000,00kr           

Prostatakreftforeningen Helgeland

Prostatakreftforeningen Salten 987013079

Prostatakreftforeningen Lofoten 997640691

Prostatakreftforeningen Vesterålen 45 000,00kr           

Prostatakreftforeningen Hålogaland 15 000,00kr           

Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag 15 000,00kr           

PROFO Troms Avslag Tilskudd til Profo Hålogaland

Psoriasis- og eksemforbundet, Troms, PEF 40 000,00kr           

Psoriasis og eksemforbundet, Nordland 40 000,00kr           
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SØKERLEDD Tilskudd 2018 Merknad

TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER 2018 FRA HELSE NORD RHF

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord 340 000,00kr         

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen i Nord-Norge 15 000,00kr           

SAFO 60 000,00kr           

Spillavhengighet Norge 10 000,00kr           

Spiseforstyrrelsesforeningen 10 000,00kr           

Troms Parkinsonforening 15 000,00kr           

Ups & Downs Nordland 20 000,00kr           

Verdde 5 000,00kr              

Vesterålen Lymfødemforening 10 000,00kr           

TOTALT 3 940 000,00kr      
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 17-2018 Årlig melding 2017 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Årlig melding 2017 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og 
inneholder rapportering på de kravene som er stilt fra HOD i Oppdragsdokument til 
Helse Nord RHF for 2017.  
 
Årlig melding er også en oppfølging av protokoll fra foretaksmøtene i Helse Nord RHF. 
 
Utkast til årlig melding er vedlagt. Malen for rapportering til HOD er laget av HOD, og 
tilsvar fra Helse Nord RHF finnes under de gitte kravene.  
 
I tillegg er det lagt ved eget vedlegg med krav fra Helse Nord RHF overfor 
helseforetakene som ikke rapporteres til HOD i Årlig melding. Dette er kun til 
orientering til styret i Helse Nord RHF, og utkast til dette er vedlagt. 
 
Innsamling av data til Årlig melding og vedlegg til RHF-styret skjer ved at 
helseforetakene sender inn sine meldinger og rapporter til Helse Nord RHF innen gitte 
frister. Ansvarlig saksbehandler/leder i Helse Nord RHF sammenfatter innspillene, og 
utformer forslag til det endelige dokumentet. 
 
De vedlagte utkastene er foreløpige dokumenter, og har ved denne utsendelse mangler. 
Frist for oversendelse av administrativt behandlet Årlig melding til HOD er 15. mars 
2018. 
 
Problemstillinger 
I utkast til Årlig melding 2017 med tilhørende rapportering til RHF-styret fremgår det 
at det er en positiv utvikling knyttet til målsetninger om reduksjon av ventetider og 
reduksjon av fristbrudd.  
 
Det er fortsatt områder hvor det kan foreligge uberettiget variasjon i kvalitet og/eller 
kapasitetsutnyttelse. I 2017 er det arbeidet med dette i innsatsteam lokalt, i 
variasjonsteamet regionalt, og nasjonalt i den nasjonale Arbeidsgruppe for indikator- og 
metodeutvikling (AIM). Arbeidet videreføres i noe endret form, og med økte ressurser i 
2018 vil det være særlig fokus på å kartlegge og forbedre kvalitet på data som 
registreres i elektronisk pasientjournal (EPJ). Det er satt ned en egen gruppe som skal 
kartlegge registreringsrutiner der internrevisjonen har avdekket variasjon, med mål om 
felles og tydeligere regionale rutiner.  
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Konklusjon 
Vedlagte utkast til Årlig melding 2017 og utkast til Årlig melding 2017, vedlegg til RHF-
styret gir et godt bilde av virksomheten i Helse Nord.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2017 og utkast 
til Årlig melding 2017, vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. Direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Årlig melding 2017, utkast 
2. Årlig medling 2017 - vedlegg til RHF-styret, utkast 
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1. Innledning 

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

Det regionale helseforetakets strategiske grunnlag i form av visjon, virksomhetsidé og 

verdigrunnlag. 

 

Kommunikasjon - AMK (Kommentar: Hente fra Plan Helse Nord / se Årlig melding 2016) 

 

1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2017 

Trekk frem det som det regionale helseforetaket opplever å ha lyktes særlig med, og det som 

oppleves som særlige utfordringer. Hovedområder for styring og oppfølging. 

 

Kvafor - SCH / Fag - GT / Eier – HR / Kommunikasjon – AMK 

(Kommentar: Samme prinsipp som tidligere år. Seksjonsledere skal melde til Anne-May 

hvilke høydepunkter som ønskes tatt med i oppsummeringen) 
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2. Rapportering på krav i oppdragsdokument  

 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 

Mål 2017: 

 

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2016. 

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager i alle regioner. 

Gjennomsnittlig ventetid i Helse Nord er redusert fra 66,1 dager i 2016 til 58,4 dager i 

2017. 

 

Nordlandssykehuset oppgir at de i løpet av 2017 har vi ligget over styringskravet, men i 

årets to siste måneder klarte å innfri målet om en gjennomsnittlig ventetid på 60 dager. De 

arbeider fortløpende for å redusere ventetidene. Ved UNN har gjennomsnittlig ventetid for 

avviklede pasienter i 2017 vært 56 dager.  UNN fortsetter arbeidet med kontinuerlig 

forbedring og vil arbeidede for ytterligere nedgang i ventetiden og innstiller seg på nye krav 

om ventetidene. 

 

Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset hadde en ventetid på henholdsvis 54,7 dager 

og 55,2 dager. De ligger godt innenfor styringskravet. 

 

Fra AT: 

 

  
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter p/RHF og p/måned (til venstre), p/RHF og p/tertial (til høyre) i 2016 og i 2017. 

(HN LIS - NPR anonymiserte data) 

 

Helse Nord har hatt en svært positiv utvikling og har reduserte ventetider særlig innenfor 

somatikk. Snittet for regionen i 1. tertial 2016 var 69,9 dager, 57,0 dager og i 1. tertial 2017, 

og har gått ned til 58,9 dager i 3. tertial 2017. 
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Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord p/fagsektor og p/måned (til venstre), p/fagsektor og p/tertial (til 

høyre) i 2016 og 2017. (HN LIS - NPR anonymiserte data) 

Gjennomsnittlig ventetid i 2017 har gått ned kraftig for somatikk (59,3) ift 2016 (67,0 dager). 

Trenden var synkende for PHV og TSB, noe økende i PHBU – mens gj. ventetid ligger 

fortsatt under det nasjonale kravet for PHV/TSB. 

 

 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord 

p/helseforetak og p/fagsektor i 2016 og 2017. Grønt: mål 

oppnådd; rødt: mål ikke nådd (HN LIS - NPR anon. data) 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord 

p/helseforetak i 2016 og 2017. Grønt: mål oppnådd; rødt: mål 

ikke nådd (HN LIS - NPR anon. data) 

 

Helse Nord oppfylte begge to nasjonale krav: på årsnivå var gjennomsnittlig ventetid i 2017 

under 60 dager, og var mindre enn i 2016.  

 

På HF nivå observerer vi full måloppnåelse i Finnmarkssykehuset HF og UNN HF, hvor 

deloppnåelse vises i Helgelandssykehuset HF og i Nordlandssykehuset. 

 

Når vi analyserer måloppnåelse per fagsektor i HFene, da ser vi at i alle fagsektor har gj. 

ventetid under 60 dager med et unntak (NLSH HF somatikk), mens når vi sammenligner gj. 

ventetid i 2017 og i 2016, ser vi blandet bilde: selv om at gj. ventetid var under 60 dager både 

i 2016 og 2017, det vises en del økning fra 2016 til 2017. 

 

 

 Ingen fristbrudd. 

Andel fristbrudd i Helse Nord for avviklede pasienter er uforandret fra 2016 til 2017, og 

ligger på 2,4 prosent. 

 

Nordlandssykehuset innfrir ikke styringskravet, og i løpet av 2017 har andelen fristbrudd 

blant avviklede variert mellom 1,4 - 2,9 %. Dette er en forbedring fra fjoråret hvor 

resultatet var 3,6%. Det arbeides fortløpende for å innfri styringskravet. 

 

UNN har over tid redusert antall fristbrudd til et lavt nivå. I 2017 har fristbruddene variert 

mellom 30-80 % pr måned. Det er laget gode systemer for måling av fristbrudd og 

Helseforetak FagSektor 2016 2017 <60 dager <2016

PHBU 50,7 59,4 1 0

PHV 55,0 45,7 1 1

Somatikk 66,5 55,7 1 1

TSB 46,5 49,0 1 0

PHBU 35,3 40,7 1 0

PHV 39,4 41,9 1 0

Somatikk 55,2 55,6 1 0

TSB 51,1 33,5 1 1

PHBU 45,1 51,6 1 0

PHV 46,0 48,4 1 0

Somatikk 77,9 63,2 0 1

TSB 26,1 33,2 1 0

PHBU 49,0 51,1 1 0

PHV 45,3 43,8 1 1

Somatikk 64,1 59,5 1 1

TSB 34,9 31,6 1 1

gj. ventetid avviklede År

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF

Evaluering gj. ventetid avviklede

Helseforetak 2016 2017 <60 dager <2016

Finnmarkssykehuset HF
65,3 55,2

1 1

Helgelandssykehuset HF
54,2 54,7

1 0

Nordlandssykehuset HF
76,0 62,2

0 1

Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF
64,2 58,5

1 1

Helse Nord 65,6 58,4
1 1

EvalueringÅr
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oppfølging på daglig basis. Fristbruddene oppstår innenfor fagområder hvor kapasitet og 

krevende planlegging av pasientforløpene mot tilgjengelige ressurser skal avstemmes. UNN 

vil iverksette tiltak på disse områdene for å unngå fremtidige fristbrudd. Hovedutfordringen 

har vært innenfor håndkirurgi. Det har vært gjennomført et eget prosjekt for å løse 

utfordringene, og de har nå få eller ingen fristbrudd.  

  

Finnmarkssykehuset ??? Helgelandssykehuset ??? 

 

Fra AT: 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter p/RHF og p/måned (til venstre), p/RHF og p/tertial (til høyre) i 2016 og i 2017. (HN LIS - 

NPR anonymiserte data) 

 

Målsettingen om ingen fristbrudd ble ikke nådd i 2017. 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter var mellom 1,8%-2,9% i 2017 og landet på 1,9% 

i desember 2017 – det var lavere enn resultat i desember 2016. (2,5%). Årstall for hele 

2016 var det samme som i 2017: 2,4% - ingen forbedring og ingen forverring heller på 

RHF nivå. (Vi evaluerer det som en bra resultat i lys av at det vises en økende trend i 

andre regioner.) 

 

 
Antall fristbrudd (til venstre) og andel fristbrudd (til høyre) for avviklede pasienter i Helse Nord p/fagsektor og p/tertial i 2016 og 

2017. Nederst vises tilhørende datatabeller som viser aggregerte tall for 2016 og 2017. (HN LIS - NPR anonymiserte data) 

Antall fristbrudd i Helse Nord i 2017 var nesten det samme (2 694) som i 2016 (2 682). Det 

er fortsatt somatikk hvor Helse Nord har flest fristbrudd. Alle fagsektorer viser lite variasjon, 
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og jevn fordeling av fristbrudd i tid, bare i PHV ser vi moderat økning i antall fristbrudd (fra 

188 i 2016 opp til 209 i 2017) 

  
Antall fristbrudd og andel fristbrudd for avviklede pasienter i Helse Nord fordelt p/fagsektor og p/helseforetak 2017. [oransje: 
andel fristbrudd er mindre enn regional gjennomsnitt; rødt: andel fristbrudd høyere enn regional gjennomsnitt gult: antall fristbrudd er 

mindre enn 12/år; brunt: antall fristbrudd er høyre enn 12/år] (HN LIS - NPR anonymiserte data) 

Dersom vi driller ned mot HF og fagsektor, det blir synlig at ifm andel fristbrudd har 

Finnmarkssykehuset HF størst utfordring i psykisk helsevern (både PHV, PHBU og TSB). 

Ingen fagsektor på HF-nivå har 0 fristbrudd, men finnes flere segmenter, hvor det er bare 1 

fristbrudd i hele 2017: PHB og TSB i UNN, og TSB i Helgelandssykehuset HF. 

Ved PHV/TSB det er bare 3 segmenter hvor fristbrudd per måned er større enn 12 per år: 

PHV (139) og PHBU (50) i Finnmarkssykehuset HF og PHV i Nordlandssykehuset HF. 

 

 

 Andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 pst. 

I Helse Nord er andelen nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp i 2017 82 pst, som 

er bedre enn snittet for landet på 77 pst. Alle våre helseforetak ligger over styringskravet, 

og resultatene fordeler seg slik: Finnmarkssykehuset 85 pst, UNN 86 pst, 

Nordlandssykehuset 75 pst og Helgelandssykehuset 81 pst. 

 

 Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard 

forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 pst. 

Data for de fem aktuelle indikatorene nevnt i oppdragsdokumentet er fra des 2017 gjort 

tilgjengelig i den regionale styringsportalen slik at disse kan følges månedlig. Dette vil 

bidra til at det er lettere å påvise årsaker til og følge opp variasjon.  

 

NLSH og UNN har i 2017 levert data på angitte indikatorer, men ikke arbeidet aktivt for å 

bedre resultatene der man kan anta at det er muligheter for forbedring. I 2018 vil det settes 

fokus på dette. 

 

FIN har jobbet aktivt med å kartlegge flere av indikatorene innenfor utvalgte fagområder 

slik at årsaker til variasjon kan påvises og håndteres. 

 

HSYK har uendrede tall gjennom 2017, men vil følge dette tettere i 2018. 

 

I RHF-regi er det i 2017 jobbet i det regionale variasjonsteamet, med innsatsteam og i den 

nasjonale gruppen AIM med dette. Arbeidet videreføres i noe endret form og med økte 

ressurser i 2018 særlig vil det være fokus på å kartlegge og forbedre kvalitet på data som 

registreres i EPJ. 

 

Fra RS: 
Andelen gjennomførte pakkeforløp innen definert standard forløpstid er for Helse Nord 

totalt på 69 pst som er identisk med snittet for landet. UNN har oppnådd målet med en 

andel på 71 pst, mens Nordlandssykehuset ligger tett opptil med 69 pst. 

Helgelandssykehuset har 66 pst, mens Finnmarkssykehuset ligger lavest med en andel på 
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59 pst. Det er særskilt pakkeforløp for prostatakreft som trekker ned snittet for alle 

helseforetakene. Ulik registreringspraksis kan være noe av forklaringen. 

 

Ved UNN er det noen kreftforløp med få pasienter som er under 70 pst. Av de fire store har 

de økt andelen for prostatakreft til 56 pst, mens de ligger noe lavere på tykk- og 

endetarmskreft med en andel på 66 pst. Det er iverksatt et arbeid med nærmere analyser av 

forløpene ved hjelp av Statistisk prosesskontroll og oppfølging på tavlemøter for å avdekke 

systemfeil. Dette er et ledd i satsingen på kontinuerlig forbedring og vil bidra til at alle 

forløpene på sikt kommer innenfor normert tid. 

 

Nordlandssykehuset oppgir at de har avdekket ulik praksis på registrering av pakkeforløp 

ved de ulike sykehusene i helseforetaket, knyttet til når det skal startes pakkeforløp og 

vurdering av hva som er et pakkeforløp. Det er avdekket flere eksempel på kodefeil. 

Pasienter er registrert med ICD10-kode på kreft som ikke er riktig. Det arbeides med å 

utbedre dette. Det er også avdekket mangler ved registrering av pakkeforløp hos ø-

hjelpspasienter. Det arbeides nå med å etablere gode nok systemer for å sikre lik og riktig 

praksis.  

 

Finnmarkssykehuset har nå regelmessige tverrfaglige møter med UNN for å øke andelen 

innen prostatakreft hvor de har en andel på 34 pst. Forløpskoordinatorstillingen ved 

sykehuset i Kirkenes skal flyttes fra kreftpoliklinikken til den merkantile 

innkallingsenheten når de flytter inn i nytt sykehus, noe som forventes å øke 

måloppnåelsen. 

 

I desember tok Helgelandssykehuset i bruk DIPS Arena for pakkeforløp. Dette forventes å 

forenkle og forbedre registreringen videre fremover. 

 

Sykehusapotek Nord (SANO) understøtter helseforetakenes arbeid ved å sørge for at apotek 

og sykehus er omforent om bestillingsrutiner vedr cytostatika. I tillegg skal produktene 

leveres i henhold til avtalt tid. 

 

 Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. 

andre oppgaver. 

Helse Nords 5. Regionale innsatsteam ble avviklet 15. mars 2017. Dette teamet benyttet 

flere av de indikatorer som AIM har hatt fokus på, både i retrospektive analyser og for å 

skaffe en baseline i kommende forbedringsarbeid. Her nevnes to eksempler hvor teamet 

aktivt benyttet seg av følgende indikatorer: 

 

 Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 

 Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 

 

Teamet gjennomførte en enkel aktivitetsanalyse for å skaffe oversikt over antall nyhenviste 

pasienter, for utvalgte fagområder, innen to sammenlignbare foretak i Helse Nord. 

Resultatet viste stor variasjon, og viste i flere tilfeller overraskende resultater. Spesielt ble 

dette spennende når man sammenlignet ressursbruk og poliklinisk drift. Ved å anvende 

denne indikatoren fikk ledelsen i aktuelle foretak mulighet til å bruke disse resultatene i 

planlegging og argumentasjon for fremtidig drift. 
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Analyser vedrørende andel kontroller viste også stor variasjon, både sammenlignet opp mot 

andre foretak – men også internt i egen klinikk. Noe av denne variasjonen hadde kjente 

årsaker, mens andre fikk frem ukjente problemstillinger. Innsatsteamet påpekte store 

utfordringer hva angikk ulike registreringsrutiner, da det manglet definisjoner på hva som 

registreres som behandling og hva som registreres som kontroll. Det ble også avdekket 

ulike rutiner i oppfølging og antall kontroller innen samme fagområde. Ved å anvende 

denne indikatoren fikk ledelsen mulighet til å sikre like rutiner og begrense ressursbruk der 

andel kontroller var spesielt høy. 

 

Det ble avgjort i slutten av 2017 at arbeidet med lokale fagmiljø skal gjennomføres på et 

annen måte i 2018, via etablering en regional arbeidsgruppe med representanter fra alle HF 

og fra RHFet, og som skal jobbe under det regionale variasjonsteamet. 

 

Andre oppgaver 2017: 

 

 Helse Nord RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i 

ventelisteregistrering som er ventet publisert 1. februar 2017. 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

Kvafor - HMF 

 

 Helse Nord RHF skal implementere pakkeforløp hjerneslag. 

Pakkeforløp for hjerneslag fase 1 ble offisielt lansert 18.12.2017, og implementering startet 

i januar 2018, med oppstart av registrering fra 10. februar 2018. Det er etablert et samarbeid 

mellom slagenhetene i regionen knyttet til implementeringen. Helse Nord RHF har 

koordinert samarbeidet initialt, for å sikre at personell som vil være involvert i arbeidet med 

pakkeforløp for hjerneslag har fått tilstrekkelig og oppdatert informasjon. 

 

 De regionale helseforetakene skal, i samråd med Helsedirektoratet, vurdere konkrete 

tiltak for å bedre samhandlingen mellom sykehusene og private avtaleparter. Tiltakene 

skal også inkludere private med godkjenning gjennom fritt behandlingsvalgordningen, 

særlig der det er vesentlige forskjeller i kapasitetsutnyttelsen mellom ulike 

institusjoner, og tilgjengeligheten derfor kan forbedres gjennom å utnytte disse 

forskjellene. Som grunnlag for vurdering av tiltakene, skal det gjennomføres en 

kartlegging og analyse av årsakene til at samhandlingen ikke er tilfredsstillende. Helse 

Sør-Øst RHF leder arbeidet. Forslag til tiltak skal legges fram for departementet innen 

1. juni 2017. 

Helse Sør-Øst RHF har levert tilbakemelding til HOD på vegne av de fire RHF-ene 

 

 De regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid 

med Helsedirektoratet, skal i løpet av første halvår 2017 gjennomføre en 

informasjonskampanje for å øke pasienters og helsepersonells kjennskap til 

pasientrådgivere og nettsiden "Velg behandlingssted". 

Kampanjen ble gjennomført som et interregionalt samarbeid i drøyt to uker fra 19. mai til 4. 

juni. 
 

Pasientrådgiverne hos Velg behandlingssted merket ikke økt pågang på telefonhenvendelser 

i kampanjeperioden. Nettsiden velg behandlingssted har hatt økt trafikk, men det er 

vanskelig å si hvor mye av økningen som kan tilskrives kampanjen. 
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En før og etter-måling gjennomført av Epinion viste 12 prosentpoeng økning i kjennskap til 

nettsiden «Velg behandlingssted». Økningen er signifikant. 

 

 Helse Nord RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til: 

o Oppfølging av forskjeller i kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av 

sykehus målt ved følgende indikatorer: 

I 2017 har Helse Nord hadde flere utfordring med å jobbe med å få redusert variasjon og 

økt kapasitetsutnyttelse i regionen. Pga utskifting av sentrale personer i 2017 det regionale 

arbeidet har begrenset. 

 

Til tross for alle utfordringer jobbet Helse Nord videre med å rapportere gode datagrunnlag 

til AIM arbeidet og publisere indikatorene om kapasitetsutnyttelse og effektivitet internt i 

regionen via Helse Nord LIS. Nå har vi fire av em indikatorer på plass og tilgjengelig for 

alle interesserte – det jobbes videre med å få god datagrunnlag for kontroller. Her 

utfordringer er - som det ble diskutert i flere møtearenaer tidligere – at det fortsatt ikke 

entydig definert, hva en kontroll betyr egentlig – vi ser stor variasjon av bruk begrepet 

«kontroll», det dekker ulike type pasientkontakter fag for fag. 

 

 Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et 

forløp, hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 

Målet med indikatoren er å redusere nivå og variasjon i antall og andel pasientkontakter 

med passert planlagt tid, slik at pasienter og pårørende kan få en mer forutsigbar plan for et 

behandlingsforløp hvor avtaler holdes. Indikatoren ble første gang publisert 1.tertial 2017, 

og for Helse Nord ble resultatene også vist på fagområdenivå fra 2.tertial 2017.  

 

Dette året har vi hatt stor fokus på hvordan dataene tas ut og også ned på fagområdenivå.  

 

Fra 1.tertial til 2.tertial har vi samlet sett i Helse Nord hatt en forbedring fra 14 prosent 

andel kontakter passert tid til 13,4 prosent.  

 

Målet fremover er å øke bruken av indikatoren i rapportering fra HFene og øke kvaliteten 

på registreringen av data. 

 

 Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 

Målet med indikatoren er å identifisere hvor mye henvisninger/pasienthendelser ble vurdert 

å ikke ha rett til helsehjelp. Indikatoren viser om det finnes noe geografisk variasjon eller 

om det finnes noe variasjon i ulike fagområder/institusjoner hvordan henvisninger 

håndteres og vurderes. 

 

I 2017 ble denne indikatoren publisert for fagområde ortopedi og psykisk helsevern. 

Resultatene viser at Helse Nord har hatt en svært positiv utvikling ila ett år, særlig i 

ortopedi: andel avviste henvisninger viste stor variasjon i 2016 1. tertial, da ulike HF hadde 

meget ulikt indikatorverdi med minimum 7,7% (FINN HF) og maksimum 31,8% (UNN 

HF). Tre HF har redusert sine resultat og ligger mellom 0,4-0,8%, dvs at de viser lite 

variasjon, mens UNN som også har redusert andel avviste, ligger på en høyere verdi med 

6,2%. Helse Nord samlet sett har også meget bra utvikling – andel avviste har gått ned fra 

27,4% (1. tertial 2016) til 2,9% (2. tertial 2017.)  
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I psykisk helsevern der utviklingen også positivt ut, reduksjon i andel avviste viser moderat 

synkende trend, samlet sett for Helse Nord fra 26,9% (1. tertial 2016) til 18,5% (2. tertial 

2017.). I utgangspunktet observerte vi mindre variasjon i psykisk helsevern i 1. tertial 2016 

(indikatorverdier ligger mellom 19,6% og 31,4% på HF nivå) enn i ortopedi, men selveste 

variasjon i faget – som følger synkende trend – ble uendret i perioden og står mellom 

8,5,6% og 24,2% i 2. tertial 2017. 

 

Etter kartlegging av registreringsrutiner ifm håndtering og vurdering av innkommende 

henvisninger ble det avklart at høyere antall av avviste pasienter per 10.000 innbyggere kan 

skyldes av arbeidskultur: mesteparten av elektronisk kommunikasjon skjer i form av 

eHenvisning, men en del av kommunikasjon handler ikke om reel henvisning – det er bare 

melding mellom fastlegekontor og sykehus som skal avvises. Det skjer også ofte at det blir 

en dobbelthenvisning – henvisningen sendes inn båre elektronisk og på papir, så ene form 

blir avvist. 

 

Vi ser fortsatt lav registreringsprosent av fagområdet i EPJ systemet. Det ble også diskutert 

i flere møtearenaer at fagområde er ikke en obligatorisk felt i DIPS, og selveste plassering 

av feltet er litt uheldig - så som konsekvens, man kan hoppe over feltet og det kan 

registreres en avvisning uten registrering av fagområdet. Det jobbes videre med å få en 

riktig verktøy på plass – DIPS rapporterte at det kommer en løsning på det ved 

implementering av det nye DIPS Arena systemet. 

 

 Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 

polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

Indikatoren viser – etter definisjon fra AIM – befolkningens tilgjengelighet til polikliniske 

spesialisthelsetjenester. Det gir oversikt over strømmen av pasienter og belastning til 

spesialisthelsetjenesten. Det kan gi informasjon om hvem/hvilke aktører sender inn mest 

pasient til poliklinikker, hvor pasienter blir henvist fra (fastlegekontor, avtalespesialist, 

privat praksis, osv.) 

 

Andel nyhenviste i Helse Nord (og i hele landet) viser en kjent sesongvariasjon og en 

moderat økende trend: indikatorverdien har gått opp fra 27,2% til 31,1% i ortopedi og fra 

4,7% til 5,3% i psykisk helsevern (se vedlegg 1.) 

Da vi analyserer standardisere tall (antall nyhenviste pasienter per 1.000 innbyggere) da ser 

vi fortsatt en mild sesongvariasjon. Helse Nord ligger mellom 4 og 6, mens øvrige RHFene 

viser lavere tall, mellom 3 og 5 i psykisk helsevern. Landets gjennomsnitt ligger mellom 4 

og 5. 

 

Samme indikator for ortopedi viser verdier mellom 14 og 16 i Helse Nord i 2016 og 2017, 

like høyere verdier vises i Helse Vest, mens øvrige RHFene og landets gjennomsnitt ligger 

mellom 8 og 12 (se grafene under).  
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Antall nyhenviste pasienter per 1.000 innbyggere p/RHF og p/tertial fra 2014 og i 2017 for psykisk helsevern voksne. (Kilde: 
Helsedirektoratet, Dashbord for Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, arkfane Kapasitetsutnyttelse / Nyhenviste) 

 

 
Antall nyhenviste pasienter per 1.000 innbyggere p/RHF og p/tertial fra 2014 og i 2017 for ortopedisk kirurge (inkl. 

revmakirurgi). (Kilde: Helsedirektoratet, Dashbord for Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, arkfane Kapasitetsutnyttelse / 
Nyhenviste) 

 

Det ble påpekt flere ganger at det trenges en del forsiktighet når en indikator evalueres, men 

i denne sammenheng resultatene kan tolkes sånn at pasienter har litt bedre tilgang til 

polikliniske konsultasjoner i fagområde ortopedi og psykisk helsevern i Helse Nord enn i 

andre landsdelen av Norge. Samtidig sier det ingenting om selveste faglig kvalitet av disse 

tjenestene (outcome). 

 

 Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale 

polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

Opprinnelig ble denne indikatoren etablert for å belyse geografiske forskjeller i 

helsetilbudet som leveres til utvalgte pasientgrupper. Andel kontroller gir mulighet til å 

sammenligne ulike behandlingsteder innenfor et gitt fagområde, avdekke ulike 

praksisforskjeller og gir godt utgangspunkt for nærmere undersøkelser av et konkret 

fagmiljø. 

 

I 2017 ble det opprettet og publisert en datasett for ett utvalg pasientgruppe (sykdommer i 

skjelett- muskelsystemet og bindevev). Helse Nord viser stabile verdier med liten variasjon 

rundt 42% i 2016-2017. 

 

 
Antall kontroller per 1.000 innbyggere p/RHF og p/tertial fra 2014 og i 2017 for sykdommer i skjelett- muskelsystemet og 

bindevev. (Kilde: Helsedirektoratet, Dashbord for Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, arkfane Kapasitetsutnyttelse / 

Kontroller) 

 

Når vi analyserer standardiserte tall (antall kontroller per 1000 innbyggere) ser vi at Helse 

Nord står høyere enn nasjonale tall og enn de øvrige RHFene. Funnene antyder at Helse 

Nord tilbyr bredde tilgang til polikliniske konsultasjoner for dette pasientgruppen – men det 

betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten (outcome) av tjenestene er høyere enn i andre steder i 

landet. 
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En undergruppe i AIM arbeidet (undergruppe for nye fagområder, i første halvår i 2017 

ledet av Helse Nord RHF) har sett fokus på indikatoren andel kontroller og mulig utvidelse 

av denne indikator til andre pasientgrupper (øyesykdommer og hjertesykdommer) i det 

lokale forbedringsarbeidet. I deres rapport (AIM rapport, 10. oktober 2017, s 31.) pekte 

undergruppen på at pga ulike kodepraksis innen kontakttype og registrering 

diagnosekoder/bidiagnosekoder, blir det utfordrende å implementere «andel kontroll» på 

spesifikke pasientgrupper innenfor et fagområde. 

 

 Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 

behandlingssted.  

Pasientkontakt utenfor et poliklinikk, institusjon eller annet fast behandlingssted innebærer 

store faglige og personlige merverdier for pasienter med psykiske lidelser, bl. a. unngåelse 

av innleggelse til psykiatrisk enhet, eller redusert bruk av tvang. Derfor er det ønskelig å 

øke forholdet til ambulante konsultasjoner innen faget. 

 

Målet ved å bruke denne indikatoren er å evaluere og å følge opp bruk av ambulant 

virksomhet og å identifisere eventuelle geografiske variasjoner.  

 

Andel ambulante konsultasjoner vises en usignifikant reduksjon i 2017 (7,8%, 2. tertial 

2017.) sammenlignet med 2016. (7,9% i 1. tertial 2016.). På HF nivå ser vi større variasjon 

i utviklingen: mens tre av fire HF viser økt andel av ambulante konsultasjoner, har 

Nordlandssykehuset HF en betydelig reduksjon (fra 13,1% i 2. tertial 2016 ned til 9,5% i 2. 

tertial 2017.) 

 

Ved evaluering av standardiserte indikatortall (antall ambulant virksomhet per 1000 

innbyggere) viser lite sesongvariasjon med lavest tall 6,9% (2. tertial 2016) og høyest tall 

9,3% (1. tertial 2017.) – Helse Nord følger nasjonal utviklingen i nasjonal sammenligning. 

 

Antall ambulant virksomhet per 1.000 innbyggere p/RHF og p/tertial fra 2014 og i 2017 for sykdommer i skjelett- 

muskelsystemet og bindevev. (Kilde: Helsedirektoratet, Dashbord for Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, arkfane 

Kapasitetsutnyttelse / Ambulant virksomhet) 

 

De regionale helseforetakene skal i oppfølgingsmøter i 2017, rapportere 

særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi, 

hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals 

sykdommer, hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for 

ulike fagområder. 

  

o Oppfølging av systematiske sammenlikninger mellom sykehus av 

dagbehandling for behandlinger/pasientgrupper og gjennomsnittlig liggetid for 

de prosedyrer/pasientforløp som de regionale helseforetakene har pekt på i sin 

rapport til departementet av 25. november 2016. 
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Tabellen nederst samler andel dagbehandling for syv utvalgte prosedyrer for Helse Nord i 

2. tertial 2017. 

 

Helse Nord RHF har høyest andel dagbehandling på fire av syv dagkirurgiske inngrep som 

ble utvalgt av AIM i 2016 og hvor datagrunnlaget ble ferdigstilt og ble publisert av 

Helsedirektoratet på sitt dashbord på internett. 

 

Selv om Helse Nord kommer positivt ut fra en nasjonal sammenligning, er vi nødt til å peke 

på at denne indikator illustrerer volumet og kapasitetsutnyttelse (dagkirurgi krever mindre 

ressurs og garanterer like bra outcome enn innleggelse på en redusert risikonivå blant 

veldefinerte grupper av pasienter), men ikke nødvendigvis har relasjon med medisinsk 

kvalitet. 

 

 Prosedyre 
Andel 

dagbehandling 
Rangering Merknad 

1. Fjerning av mandler (barn) 64% (1.)  

2. Fjerning av mandler (voksne) 64% (1.)  

3. 
Fjerning av osteosyntesemateriell i over- 
og underekstremiteter 

93% (1.)  

4. Gallesteinoperasjon 30% (3.) Helse Sør-Øst har høyest tall med 32% 

5. Lyskebrokk, voksne 60% (3-4.) Helse Sør-Øst har høyest tall med 69% 

6. Makulahull 75% (2.) Helse Vest har høyest tall med 96% 

7. Operasjon av genitalt fremfall 38% (1.)  

Andel dagbehandling for syv utvalgte prosedyrer i Helse Nord i 2. tertial 2017. (Kilde: Helsedirektoratet, Dashbord for 
Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, arkfane Kapasitetsutnyttelse / dagkirurgi) 

 

 
 

Andel dagbehandling for syv utvalgte prosedyrer i Helse Nord 

i 2. tertial 2017. 
Andel dagbehandling for syv utvalgte prosedyrer i Helse 

Nord i 2. tertial 2017 
(Kilde: Helsedirektoratet, Dashbord for Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, arkfane Kapasitetsutnyttelse / dagkirurgi) 

 

Her presenterer vi en eksempel om fjerning av mandler (barn), hvor det vises stor variasjon 

på HF nivå både i andel og standardisert antall dagbehandling. Finnmarkssykehuset HF har 

høyest andel med 100% og Helgelandssykehuset HF med lavest andel med 40%, og det 

utgjør en 60% prosentdifferanse (representer 2,5x høyere verdi hos Finnmarkssykehuset 

HF), standardiserte tall viser ca. 6x høyere tall for Finnmarkssykehuset HF (0,17 

opphold/1000 innbyggere) enn for Helgelandssykehuset HF, som har lavest verdi (0,03 

opphold/1000 innbyggere). Det viser at det en som bor i Finnmark har mye større sanse for 

å få sine mandler fjernet enn en andre som bor i Helgeland.  

Høy variasjon både på nasjonalt og på regionalt nivå hos flere prosedyrer antyder at felles 

nasjonale retningslinjer er tolkes og implementeres annerledes i ulike behandlingssteder – 

så indikatoren gir en adekvat utgangspunkt for lokale undersøkelser og kvalitetsarbeid som 

kan avdekke og identifisere årsaker og kan lede til gode tiltak for redusering evt. 

unødvendig variasjon. 
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Vi må peke på at denne indikator bør ikke brukes alene, det er flere faktorer og andre 

indikatorer som bør analyseres samtidig i deres sammenheng. (Antall behandling, andel 

dagbehandling, antall behandling per 1000 innbyggere med alder- og kjønjustering, osv.) 

Andre viktig utfordring er at det finnes nesten ingen standard måltall som representerer god 

praksis og faglig kvalitet og kunne brukes for evaluering våre funn. Undergruppen for 

dag/døgn i AIM samarbeidet har testet ut en modell fra NHS (Stor Britannia) som estimerer 

uutnyttet potensiale for økt andel medisinsk dagbehandling – den gir oss god grunnlag og 

metodikk for å kjøre lignende analyser i regionen. Det kommer etter at undergruppen 

kommer med en prosedyre som beskriver hvordan disse pasientgrupper kan indentifiseres 

basert på data fra NPR melding. 

 

 De regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF og i samarbeid 

med Helsedirektoratet, skal innen medio oktober 2017: 

o Utføre analyser for å måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse for poliklinisk 

aktivitet som kobler aktivitetsdata, HR-data og data for kostnad på pasientnivå 

(KPP), med sikte på å utvikle indikatorer. 

o Arbeide videre med de 5 indikatorene som ble foreslått i 2016, både for å sikre 

datakvalitet og optimale definisjoner, samt for å innhente og videreformidle 

erfaringer med bruken av indikatorene 

o Foreta systematiske sammenligninger av kapasitetsutnyttelse og effektivitet for 

utvalgte prosedyrer/forløp med forbruk av de samme prosedyrene/forløpene på 

tvers av sykehus. Det forutsettes at NPR og SKDE involveres i dette arbeidet. 

o Legge fram en plan for styringsmessig oppfølging og videre utviklingsarbeid 

knyttet til variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse 

Hittil har dialogen vært direkte mellom SKDE og de enkelte HF eller regionale 

fagråd/fagmiljø. Fremover vil RHF-et være mer systematisk involvert i dialogen slik at det 

sikres at anbefalinger/kommentarer SKDE sender til de enkelte HF, også tas inn i 

oppfølgingsmøtene. 

 

Fra AT: 

Helse Nord har pga utskifting av sentrale personer i 2017 bidratt mindre i AIM enn i 2016. 

Som skrevet tidligere, det regionale arbeidet har av samme grunn også vært begrenset. 

Arbeidet videre i siste kvartalet i 2017 ble konsentrert om å legge til rette for å optimalisere 

arbeidet regionalt og nasjonalt i 2018, herunder ivareta ansvar for ledelsen av AIM. 

 

I løpet av 2017 utvidet Helse Nord RHF det regionale variasjonsprosjektet med kompetanse 

innen fag, økonomi, HR og datavarehus, i tillegg allokerte mer ressurser til 

forbedringsarbeidet knyttet til variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. I 

prosjektgruppen – som skal også lede det nasjonale samarbeidet i AIM i 2018 – er det både 

SKDE og Forvaltningssenter for EPJ er godt representert og sikrer tettere samarbeid 

mellom de regionale aktørene, og ikke minst bredde kunnskap og kompetanse. Slik kan vi 

sørge for at vi kan trekke flere gode forslag til forbedringer ut av de helseatlas som er laget 

og også se arbeidet med kvalitetsregistre mer i sammenheng med arbeidet i AIM.  

Gjennom dette mener vi at regionen frem mot 2018 vil være godt rustet til å utvikle gode 

rapporter for kvalitetsindikatorer, analysere behovene for endring og ta dette i bruk i 

forbedringsarbeidet i helseforetakene, og samtidig kunne ivareta den nasjonale oppgaven.  

 

Flere av helseforetakene i regionen har tatt i bruk indikatorene utviklet i AIM i eget 

forbedringsarbeid. Det arbeides med å legge til rette for at helseforetakene skal kunne 
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rapportere også på de nye kvalitetsindikatorene som er utviklet og ta disse i bruk i eget 

utviklingsarbeid.  

 

Helse Nord etablerte et operativt innsatsteam 1. november 2015. Siden april 2017 har ikke 

det operative innsatsteamet vært i funksjon. Det ble etablert eget innsatsteam for alle lokale 

småprosjekter. Teamet har levert fem rapporter som ble godt mottatt og alle læring fra 

lokale prosjekter ble tatt i bruk og oppfølging viser bedre registreringsrutiner, og bidratt til 

at både Helse Nord og HFene har positiv utvikling på de involverte fagområdene som vises 

i redusert tall for langtidsventende og lavere og mer pålitelige for antall fristbrudd. 

 

Innsatsteamet benyttet flere av de indikatorer som AIM har hatt fokus på, både i 

retrospektive analyser og for å skaffe en baseline i kommende forbedringsarbeid. Her 

nevnes to eksempler hvor teamet aktivt benyttet seg av følgende indikatorer: 

 

 Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 

 Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 

 

Det ble avklart i 2017 at Helse Nord ikke vil fortsette jobben i samme rammeverk som vi 

hadde tidligere, men skal etablere et regionalt delprosjekt under variasjonsprosjektet og 

knyttet til det regionale variasjonsteamet som skal jobbe tett mot HFene i kvalitetsarbeid og 

skal utarbeide og implementere regionale rutiner og veiledere, og andre nødvendige tiltak i 

samarbeid med HFene og de berørte fagmiljøene. 

 

Helse Nords 5. Regionale innsatsteam ble avviklet 15. mars 2017. Dette teamet benyttet 

flere av de indikatorer som AIM har hatt fokus på, både i retrospektive analyser og for å 

skaffe en baseline i kommende forbedringsarbeid.  

 

Det finnes en mer detaljert beskrivelse om innsatsteamets arbeid og resultater, se punkt 

«Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. andre 

oppgaver» under kapittel 2.1. 

 

Det som gjelder arbeidet ved kostnad per pasientnivå (KPP), det ble etablert et regionalt 

prosjekt som ledet administrativt av Helse Nord men faglig ledelse ligger hos UNN HF. 

UNN har utviklet en KPP modell som etter felles regional diskusjon og noe tilpasning ble 

akseptert som felles regional KPP modell, og ble rullet ut til øvrige HFene, og tatt i bruk for 

å øke utnyttelsen av ressurser i eget foretak. 

 

Selv om KPP er i en tidlig fase og erfaringene fra det regionale utviklingsarbeidet viser at 

modellen trenger økt presisjon og datakvaliteten bør bedres, opplever vi stor interesse for 

resultatene fra KPP. I år 2017 hadde UNN (som leder regional faglig utvikling av 

modellen) hatt 17 ulike leveranser, 13 av disse ble bestilt av det kliniske miljøet ved UNN – 

også har levert KPP data til en internasjonal OECD helserapport. 

 

Det ble avgjort at regionalt KPP arbeid fortsettes som et prosjekt i 2018 og 

prosjektdeltakere må gi større fokus og vekt på hvordan KPP kan brukes i lokale 

kvalitetsarbeid både på klinikk og ledelsesnivå – det inneholder definering og innføring 

gode og relevante indikatorer som kan analyseres sammen med andre indikatorer fra AIM 

(andel kontroller, passert planlagt tid, m.m.). 
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2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 

Mål 2017: 

 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 

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

måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 

pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 

institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 

Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke?  

 

 I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk 

helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016. 

Ny tekst fra JTF 

 

 Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 

helsevern som har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. (se excel linje 

42) 

Ny tekst fra JTF 

 

 Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (se excel linje 43) 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke?  

 

Fag - JTF 

 

Andre oppgaver 2017: 

 

 Helse Nord RHF skal utarbeide samarbeidsavtaler som omfatter kommunale 

helsetjenester, kommunalt og statlig barnevern og psykisk helsevern for barn og unge 

som sikrer god og lett tilgjengelig helsehjelp til barn og unge i barnevernsinstitusjoner, 

poliklinisk og ambulant, samt veiledning til ansatte i institusjonene. Helsedirektoratet 

og BUFdir skal utarbeide nasjonale føringer for innhold i avtalene. 

Alle helseforetak i regionen har etablert samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og 

samtlige tilhørende barnevernsinstitusjoner. Det foreligger også samarbeidsavtaler på 

regionalt nivå mellom Helse Nord RHF og Bufetat region nord. 

 

 Det skal pekes ut barnevernsinstitusjon i hver barnevernsregion som skal ha ansvar for 

barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og med særlig store 

psykiske hjelpebehov med oppstart av de to første i 2018. Helse Nord RHF skal i 2017 

forberede en hjemmesykehusmodell i psykisk helsevern for barn og unge rettet mot 

barn i disse institusjonene. 
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Bodø ungdomshjem er utpekt som institusjonen som skal etablere et tilbud for barn og unge 

med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og med særlig store psykiske 

hjelpebehov. Nordlandssykehuset har etablert et prosjekt i samarbeid med Bufetat for å 

forberede helsehjelp til de barn og unge som mottar hjelp i tilbudet. Målsetningen er 

oppstart i løpet av 2018.  

 

 Helse Nord RHF skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til anbefalingene 

fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet 

Direktoratene har i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for en slik 

funksjon i løpet av første halvår 2017. 

Alle helseforetak er i ferd med å etablere funksjonen som barnevernsansvarlig i BUP. 

Bakgrunnen for at ikke alle er ferdig med innføringen er at retningslinjen for etablering fra 

Helsedirektoratet ikke ble publisert før i andre halvdel av desember 2017. 

 

 Departementet utarbeider et rammeverk med bl.a. maler for kommunale forskrifter og 

avtaler mellom regionale helseforetak og interesserte kommuner for å legge til rette 

for forsøksordningen med kommunal drift av DPS, jf. avsluttet høring om saken. 

Rammeverket er planlagt ferdigstilt ila våren 2017. Helse Nord RHF forutsettes å 

legge til rette for dialog og eventuelle forhandlinger med interesserte kommuner. 

Ingen kommuner har tatt initiativ til dialog om kommunal drift av DPS i 2017. 

 

 Helse Nord RHF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med 

kommunene for å forberede utskrivninger om disse pasientene, jf. plan om innføring 

av betalingsplikt for kommunene tidligst fra 2018. 

Alle helseforetak i regionen rapporterer at de registrerer utskrivningsklare pasienter og at de 

har etablert samarbeidsrutiner med kommunene.  

 

 Helse Nord RHF skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR-behandling og 

graviditet og tilbud om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang til gratis 

langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR. 

I Helse Nord får kvinner i LAR informasjon om LAR-behandling og graviditet og tilbud 

om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang til gratis langtidsvirkende 

prevensjonsmidler i regi av LAR. 

 

 Helse Nord RHF skal sørge for at system for komplette og kvalitetssikrede data om 

tvang i psykisk helsevern er etablert. Innen 1. februar 2017 skal det gis tilbakemelding 

til departementet om når slikt system er på plass. Komplette og kvalitetssikrede data 

på tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler for 2016 skal 

leveres NPR ved ordinært rapporteringstidspunkt, jf. krav for 2014 og 2015 i revidert 

oppdragsdokument 2016. 

Rapportering ble levert til HOD innen 1. februar 2017. Foretakene i Helse Nord har alle 

etablert systemer for å sikre komplette og kvalitetssikrede data om tvang i psykisk 

helsevern. 

 

 Som ledd i å redusere bruken av tvang, skal Helse Nord RHF gjennomføre 

ledelsesforankrede dialogmøter med pasienter/brukerorganisasjoner om erfaringer 
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med tvang i alle psykisk helsevernenheter som benytter tvang. Dette skal skje i 

samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. 

Det er UNN og NLSH som har avdelinger godkjent for tvungent psykisk helsevern i 

regionen. Begge foretakene rapporterer at de av kapasitetshensyn ikke har kunnet 

gjennomføre et større kvalitetsforbedringsprosjekt i sine akuttposter. Bakgrunnen for dette 

er større lovendringer som kom i 2017 og allerede påbegynte forbedringsprosjekter som var 

svært ressurskrevende. Både UNN og NLSH rapporterer at de vil iverksette kravet i løpet 

av 2018. 

 

 Helse Nord RHF skal etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll. 

Det er etablert Narkotikaprogram med domstolskontroll i Helse Nord. 

 

 Helse Nord RHF skal påse at helseforetakene forebygger ev. uønskede tilpasninger 

som følge av omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern 

og rusbehandling i 2017, og at omleggingen brukes som et virkemiddel for å 

understøtte ønsket faglig innretning av disse tjenestene. 

Helse Nord har i innføringen av ISF etablert en regional arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra alle helseforetak. Der er gitt informasjon om implementering og kravet 

om det ikke skulle innføres uønskede tilpasninger er tydelig formidlet. Alle helseforetak 

rapporterer at de har innført ISF i løpet av 2017 uten uønskede tilpasninger. 

 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Mål 2017: 

 

 Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn i 2016. 

Helse Nord hadde i sum lavere andel av sykehusinfeksjoner i 2017 sammenlignet med 

2016. (3,4 pst i 2017 mot 3,5 pst i 2016). Dette er marginalt bedre enn snittet for landet som 

i 2016 var på 3,6 pst. Helgelandssykehuset var eneste helseforetak som ikke hadde 

reduksjon i 2017, med en marginal økning fra 2,0 til 2,1 pst. Helse Nord RHF vil følge 

utviklingen nøye. 

 

Oppsummert er flere tiltak iverksatt for å redusere andelen sykehusinfeksjoner ytterligere. 

Disse er blant annet: 

 Smittevernvisitter 

 Etablering av foretaksovergripende infeksjonskontrollprogram 

 Kontinuerlig opplæring av ansatte i basal hygiene.  

 Korrekt antrekk 

 Selektering av pasienter som han ligge på samme rom. Prosedyre for systematisk 

gjennomgang av dype postoperative infeksjoner 

 Prevalensundersøkelser gjennomgås i lokale KVAM- råd 

 

 Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. Mål: minst 50 pst. 

Helse Nord RHF hadde en andel på 51,9 pst i 2016 mot snittet for landet som lå på 63 pst. 

Det er stor variasjon mellom helseforetakene. Finnmarkssykehuset 42,9 pst, UNN 68,3 pst, 

Nordlandssykehuset 45,8 pst og Helgelandssykehuset 33,3 pst. 
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Finnmarkssykehuset gjennomgår i forbindelse med innføring av pakkeforløp for hjerneslag 

alle prosedyrer knyttet til hjerneslagsbehandling, med særskilt vekt på prosedyrer for 

trombolysebehandling. 

 

UNN har etablert trombolysealarm og dette bidrar til at alle er godt drillet i prosedyrene. 

 

Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 
 

 Ingen korridorpasienter. 

Alle helseforetakene har korridorpasienter. Alle helseforetakene jobber kontinuerlig med å 

få ned antallet korridorpasienter, blant annet med dialog med kommunene om 

utskrivningsklare pasienter, vridning fra døgn til dagbehandling og Forbedring av 

pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid.   

 

Nordlandssykehuset er det foretaket med flest korridorpasienter på grunn av 

kapasitetsutfordringer under ombyggingen.  
 

 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst. 

Andelen som får hjemmedialyse pr. 2. tertial 2017 er totalt 30,8 pst i Helse Nord, 

henholdsvis 35,2 pst ved UNN og Finnmarkssykehuset, og 27,3 % ved Nordlandssykehuset 

og Helgelandssykehuset. 

 

Det er iverksatt tiltak i pasientforløpet som sikrer at hjemmedialyse er første 

behandlingsalternativ ved behov for dialyse. I 2017 er det etablert et regionalt samarbeid 

for å øke andelen hjemmehemodialyse. Tiltak i dette arbeidet er å utarbeidet felles 

regionale rutiner for etablering av hjemmehemodialyse, samt felles materiell og prosedyrer 

for informasjon, opplæring og oppfølging av pasienter som velger denne formen for 

hjemmedialyse.  

 

 30 pst. reduksjon i samlet 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). 

Helse Nord har en reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika fra 2012 til 2.tertial 2017 

på 17,5 pst, fra 18,3 til 15,1 pst på antall definerte døgndoser (DDD). Alle helseforetak har 

et lavere forbruk av bredspektret antibiotika sammenlignet med 2012. De har etablert 

antibiotikastyringsprogram og antibiotikateam som skal bistå med redusert bruk av 

bredspektret antibiotika slik at målet om 30 pst innfris. 

 

Andre oppgaver 2017: 

 Helse Nord RHF skal utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og 

voksen- og barnehabilitering. 

Innenfor rehabilitering for voksne har alle helseforetakene i Helse Nord i mange år hatt 

ambulante rehabiliteringsteam. Teamene har tett samarbeid med de fysikalske og 

rehabiliteringsmedisinske døgnenhetene.  

 

Habiliteringstjenesten for barn og voksne har også en svært desentral arbeidsform, med 

ambulante team i alle helseforetak.   

 

 Helse Sør-Øst RHF skal på vegne av de fire regionale helseforetakene, fra 1. januar 

2017 og inntil avtalene utløper, forvalte avtaler og tilhørende midler på 57 mill. kroner 
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under kap. 732, post 70, jf. Raskere tilbake-ordning, som i 2016 har vært forvaltet av 

Arbeids- og velferdsetaten. De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse 

Sør-Øst RHF, innen 1. juni 2017 vurdere fremtidig bruk av midlene på 57 mill. kroner 

etter avtalenes utløp. Midlene skal målrettes arbeidsrettet rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten og bidra til å understøtte opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering, helhetlige og koordinerte rehabiliteringsforløp, tiltak der samarbeid 

med kommunene er en integrert del av virksomheten og styrking av 

spesialisthelsetjenestens veiledning overfor kommunene, jf. Prop. 1 S (2016-2017). 

Helse Nord RHF har sammen med de øvrige regionale helseforetak vurdert framtidig bruk 

av midler til Raskere tilbake-ordning som tidligere ble forvaltet av Arbeids- og 

velferdsetaten, felles RHF-rapport levert HOD innen 1.mai 2017. I planlegging av 

behandlingstilbud for 2018 har Helse Nord RHF lagt til grunn at disse midlene, slik 

forutsatt, benyttes fullt ut til å styrke arbeidsrettet rehabilitering og understøtte 

opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. 

 

 De regionale helseforetakene skal i felleskap innen 1. mai 2017 vurdere hvilke 

elementer i Raskere tilbake-ordningen som bør videreføres innenfor 

spesialisthelsetjenestens ordinære pasienttilbud. Det skal særlig gis en vurdering av 

tilbud som har vist seg å være effektive, tverrfaglige tilbud og tilbud som stimulerer til 

samtidighet i behandling og arbeidsrettet bistand. De regionale helseforetakene skal 

innhente eventuelle erfaringer og vurderinger av ordningen fra Helsedirektoratet. 

Helse Nord RHF har sammen med de øvrige regionale helseforetak utarbeidet rapport til 

HOD slik forutsatt, innen fristen 1.mai 2017.   

 

 Helse Nord RHF skal 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 i alle helseforetak. 

Det er UNN som har prosjektlederansvar i vår region for å utvikle flere samvalgsverktøy.  

 

Innen fagområdet psykiatri og rus ser man på om samvalgsverktøy kan integreres i en 

videre satsing på CheckWare. CheckWare vil implementeres på Helsenorge på sikt. 

PsyConnect som leveres på CheckWare sin plattform er et eksempel på at slike verktøy 

allerede er utviklet.  

 

Medisinsk klinikk ved UNN utviklet mine behandlingsvalg som er i bruk. Nevro-ortopedi 

og rehabiliteringsklinikken har startet planleggingen med å utvikle samvalgsverktøy innen 

sine fagområder. De andre helseforetakene i vår region signaliserer at de er kjent med de 

verktøyene som så langt er utviklet, men at disse ikke er tatt i bruk. 

 

 Helse Nord RHF skal legge til rette for et system for fagrevisjoner i helseforetakene. 

De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt nettverk for å utvikle 

kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring. Helse Nord RHF skal lede 

dette arbeidet. 

Helse Nord RHF har i samarbeid med helseforetakene i 2017 gjennomført piloter for 

kliniske fagrevisjoner innen fagområdene «NSTEMI» og «Adjuvant kjemoterapi etter 

tykktarmskreft». Rapporter fra kliniske fagrevisjoner for «NSTEMI» er ferdigstilte og 

oversendt de aktuelle foretakene.  

 

Nettside for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord er under etablering på hjemmesiden til 

Helse Nord – se https://helse-nord.no/helsefaglig/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kliniske-
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fagrevisjoner. Her publiseres samlerapporter, årsplaner og annen dokumentasjon 

vedrørende kliniske fagrevisjoner. 

 

Helse Nord RHF har tatt initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk for klinisk fagrevisjon i 

tråd med oppdraget. Nettverket hadde sitt første møte 16.11.2017 og vil fortsette sitt arbeid 

i 2018. 

 

 Helse Nord RHF skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når kommunene i 

helseforetakenes opptaksområde deltar. 

Alle helseforetak med unntak av Helgelandssykehuset er invitert og deltar i 

læringsnettverket Gode pasientforløp. Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke er 

presentert for de overordnede samarbeidsorganene i de respektive helseforetak.  

 

 De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt klinisk nettverk for behandling 

av barn og unge med seksuelle atferdsproblemer. Det skal legges vekt på tverrfaglig 

samarbeid, blant annet med barnevernet. Helse Vest RHF skal lede nettverket. 

Det er i samarbeid mellom dei regionale helseføretaka etablert eit nasjonalt klinisk nettverk. 

Nettverket er leia av Betanien sykehus på vegne av Helse Vest RHF. 

 

Etter avtale med Helsedirektoratet vil nettverket også bli nytta til særskild 

kompetanseutvikling i alle regionane. Det er sett av eigne midlar til dette, og laga forslag til 

eit program for kompetanseutvikling over 2-3 år. Betanien sykehus vil vere leiar for 

prosjektet/programmet. 

 

Den første samlinga er i mars 2018. 

 

Det er også sett ned ei styringsgruppe som Helse Vest leiar, med representantar frå alle dei 

regionale helseføretaka. 

 

Fra JTF: 

Helse Nord RHF har sammen de øvrige regionale helseforetakene etablert et nasjonal 

klinisk nettverk for behandling av barn og unge med seksuelle atferdsproblemer. Første 

samling i nettverket er 5. mars 2018. 

 

 Helse Nord RHF skal bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle 

barn som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 

rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. Dette er en del av de 

regionale helseforetakenes sørge for-ansvar. Undersøkelser som ikke krever 

spesialisert utstyr, skal foretas på barnehuset. Helse Nord RHF skal innen 1. mai 

levere en plan for oppbygging av kompetanse og kapasitet. Planen skal beskrive 

hvordan kapasiteten kan styrkes gjennom bruk av sosialpediatere og annet 

helsepersonell, herunder sykepleiere. 

Helse Nord RHF viser til tilsendt plan for plan for oppbygging av kompetanse og kapasitet. 

Det arbeides nå for tilby medisinske undersøkelser ved barnehusene i Mosjøen og Kirkenes 

(åpnes medio mars 2018). Per i dag har vi ikke tilstrekkelig med kapasitet til å tilby alle 

barn som avhøres ved Statens barnehus, medisinsk undersøkelse ut over de kliniske 

rettsmedisinske undersøkelsene som rekvireres av politiet. 

 

 Helse Nord RHF skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende skal ha en 

jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen er over, 
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ikke blir fulgt opp, blir dokumentert i helseforetakenes avvikssystemer og at 

resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring. 

Helseforetakene rapporterer at hendelser blir registrert i avvikssystemet, gjennomgått og 

brukt i forbedringsarbeidet. Tiltak for å forhindre uønskede hendelser er blant annet å sikre 

at bemanning og kompetanse er tilstrekkelig ut fra behovet. Helgelandssykehuset og 

Finnmarkssykehuset rapporterer at de ikke har utfordringer knyttet til dette, mens UNN og 

Nordlandssykehuset som er kvinneklinikker har større utfordringer. Det skyldes i hovedsak 

samtidighetskonflikter, og disse forsøkes løst med innleie av ekstra personell, alternativt at 

vakthavende jordmor går utover sitt ordinære skift. 

 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid etablere et prosjekt for å sikre 

sammenhengende og helhetlige pasientforløp for barn under 18 år med moderate og 

alvorlige hjerneskader. Arbeidet ledes av Helse Midt-Norge RHF som skal utarbeide 

en prosjektskisse innen 1. april 2017. 

Deltakere fra fagmiljøer i Helse Nord er deltakere i prosjektarbeidet. 

 

 Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkningen. Som ledd i dette skal det etableres et prosjekt som skal 

utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK-sentraler, 

f.eks. ved hjelp av teknologi, og mulighetene for samarbeid mellom landets AMK-

sentraler for å sørge for slik språkkompetanse. 

Helse Nord RHF har tilsatt rådgiver med arbeidsfelt samiske helsetjenester.   

 

Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som 

fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt. 

Arbeidet med utarbeidelse av en slik strategiplan vil bli prosjektorganisert, og i nært 

samarbeid med samenes representative organ Sametinget. 

 

Samisk tolkeprosjekt er i dag et implementert tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset med 

navnet samisk tolketjeneste på nordsamisk språk. Tjenesten er et tilbudt også for AMK- 

sentraler, men det er ikke inngått et samarbeid på nasjonalt nivå. Tolketjenesten kan i dag 

ikke gi et tilbud på lulesamisk og sørsamisk språk. Helse Nord RHF vil utrede muligheten 

for døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK- sentraler og mulighet for samarbeid 

på nasjonalt nivå. Denne jobben vil bli sett i sammenheng med utarbeidelsen av en 

strategisk overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkningen. 

 

Helse Nord RHF skal bruke kunnskap om uberettiget variasjon i sin styringsmessige 

oppfølging av helseforetakene, herunder følge opp eksempler på uberettiget variasjon i 

forbruk av helsetjenester som er avdekket gjennom helseatlas. De målsatte 

indikatorene som er identifisert gjennom rapporten Indikatorer for måling av 

uberettiget variasjon, SKDE november 2016, skal brukes i oppfølgingen av 

helseforetakene. De regionale helseforetakene skal i fellesskap, under ledelse av Helse 

Nord RHF, videreføre arbeidet med å dokumentere eksempler på uberettiget variasjon 

i forbruk av helsetjenester. 

SKDE har publisert 2 nye atlas Eldrehelseatlas 2013-2015 og Helseatlas KOLS 2013-2015. 

 

I den styringsmessige oppfølgingen har dialogen til nå vært direkte mellom SKDE og de 

enkelte HF eller regionale fagråd/fagmiljø. Fremover vil RHF-et være mer systematisk 
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involvert i dialogen slik at det sikres at anbefalinger/kommentarer SKDE sender til de 

enkelte HF, også tas inn i oppfølgingsmøtene.   

 

 De regionale helseforetakene skal etablere et nasjonalt nettverk av regionale 

kompetansesentre for persontilpasset medisin og et nasjonalt anonymt frekvensregister 

for arvelige humane genvarianter, begge under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i 

dialog med Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse. Helsedirektoratet har ansvar 

for å koordinere oppfølging av strategien. 

Helse Nord RHF har gitt UNN og Nordlandssykehuset i oppdrag å delta i dette nettverket. 

UNN er delaktig i arbeidsgruppen gjennom medisinsk genetisk avdeling. Fagdirektør i 

Helse Nord RHF og Kvalitets- og utviklingssjef i UNN deltar i den nasjonale 

styringsgruppen. 

 

Sykehusapotek Nord vil kunne bidra med støtte for sykehusene i implementering av 

persontilpasset medisin. Dette gjelder både på områdene tilvirkning og klinisk farmasi. Det 

er i 2017 ikke etablert konkrete prosjekter eller tjenester knyttet til dette området.  

 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid etablere enhetlige arbeidsprosesser og 

systematikk for innsamling og analyser av data om forbruk, effekt, sikkerhet og 

kostnader for legemidler, andre etablerte metoder i Nye metoder og utprøvende 

behandling (off-label bruk) som gis enkeltpasienter, f. eks. ved bruk av elektroniske 

kurver, FEST og SAFEST programmet og nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

Formålet er bl.a. å kunne fase ut metoder som ikke har forventet nytte. Arbeidet skal 

gjennomføres i dialog med Direktoratet for eHelse og aktørene i system for nye 

metoder. 

Rapporten Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag er de 

regionale helseforetaks besvarelse til helse- og omsorgsdepartementet på oppdraget om 

overgang til faglig likeverdige legemidler gitt i foretaksmøte 10. januar 2017 og 

tilgrensende oppdrag i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet av 28. juni 2017 

Rapporten ble behandlet i AD-møte 23.oktober 2017. 

 

 Helse Nord RHF skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og under 

ledelse av Helse Nord RHF, utarbeide en elektronisk statusrapport for de nasjonale 

medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten skal vise måloppnåelse for arbeidet, 

herunder dekningsgrad og bruk av kvalitetsregistre til kvalitetsforbedring og 

forskning. 

Rapporten «Status for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2017» er utarbeidet av 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, SKDE og ble ferdigstilt og 

overlevert Helseministeren 13. november 2017. 

 

 Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for økt bruk av avvikssystemet i analyse av 

enkelthendelser, statistikk og risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem 

som meldeordningen til Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene. 

Foretakene i Helse Nord har tatt i bruk og benytter samme klassifikasjonssystem som 

meldeordningen til Helsedirektoratet (NasjKlas/NOKUP) fra 10. januar 2017.  

 

For foretakene er alle avvik i egen avdeling, avvik i annen avdeling og pasienthendelser 

omfattet av det nye nasjonale klassifikasjonssystemet. Nevnte avvikstyper og 

pasienthendelser må risikovurderes før hendelsen kan lukkes. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF rapporter om økning i 

antall registrerte hendelser. 

 

Foretakene har ulike systemer og rutiner for analyser og statistikk. Det er inngått 

databehandleravtaler som skal sikre at data fra hendelsesbehandlingssystemet kan tas inn 

som kilde i datavarehusløsning for Helse Nord – dette vil gjennomføres i løpet av 2018. 

 

UNN HF: 

Kvalitetsutvalget har behandlet statistikk basert på den nye klassifiseringen. Arbeidet med å 

sette KVAM-strukturen i stand til å bruke den nye klassifiseringen til eget lokale avviks- og 

forbedringsarbeid er igangsatt. Videre er det arbeidet med bedre og nye rapportformater slik 

at erfaringene er mer tilgjengelige i forbedringsarbeidet. 

 

HSYK HF: 

Avviksoversikter/statistikk benyttes hver måned i rapporter. Avvik er også 

bakgrunnsmateriale når risikoanalyser skal gjennomføres.  

 

NLSH HF: 

Foretaket har i mange år rapportert til styret på pasienthendelser, i tillegg blir statistikk fra 

vårt avvikssystem brukt i klinikkene og stabenes systematiske forbedringsarbeid (KVAM – 

møter). Etter at vi tok i bruk det nasjonale klassifiseringssystemet arbeider vi nå med å se 

på hvordan vi på foretaksnivå og nedover i organisasjon i enda større grad kan bruke 

kunnskapen som avvikssystemet gir. 

  

Statistikk og oversikter på avvik og forbedringer legges frem for ledergruppen og styret 

regelmessig og vi følger utviklingen og kommenterer den.  

 

FIN HF: 

Foretaket bruker avvikssystemet aktivt i forbedringsarbeidet gjennom presentasjon av data 

og diskusjon rundt forbedringer i KVAM råd og KVAM grupper. Foretaket har nå også 

opprettet Pasientsikkerhetsutvalg som ledes av Kvalitets- og utviklingssjef. Utvalget får et 

spesielt ansvar for å bidra til læring og forbedring som et resultat av avviksbehandling. 

 

SANO HF: 

Det er ikke blitt gjennomført hendelsesanalyser i Sykehusapotek Nord, men farmasøyter fra 

foretaket har bidratt i hendelsesanalyser gjennomført ved andre foretak i regionen.  

 

Som del av et internt prosjekt for å videreutvikle system for kvalitetsstyring og 

kvalitetsledelse i foretaket arbeides det med rutiner rundt rapportering og oppfølging av 

avvik meldt i foretaket, dette som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring. 

 

I arbeidet med utbedring av avviksrapporteringen i foretaket vil klassifikasjonssystemet til 

meldeordningen bli vurdert tatt inn, der det er aktuelt. 

 

Sykehusapotek Nord har startet med systematisk deling og erfaringsutveksling i forbindelse 

med meldte avvik. Dette gjøres i foretakets ledergruppe og oppsummeringen fra 

diskusjonen nedfelles i et læringsnotat og tas så med til apotekenes ledergrupper. 

Tilsvarende gjennomganger gjøres også i apotekenes ledergrupper. 

 
Personell, utdanning og kompetanse 
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 Helse Nord RHF skal implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger/iverksette 

ny ordning for spesialistutdanning i henhold til ny forskrift, med ansettelser i LIS1-

stillinger fra og med høsten 2017. 

Ny spesialistutdanning del 1 er etablert i alle foretak. Samtlige foretak rapporterer at det er 

etablert utdanningsutvalg for del 1 av LIS-utdanningen, at det er utarbeidet 

utdanningsplaner, og at kompetansemodulen er tatt i bruk for dokumentasjon av oppnådde 

læringsmål. Foretakene rapporterer videre om at veiledning av LIS-legene er satt i system. 

Det er gjennomført veilederkurs i regionen, og det arbeides med å opprette en regional 

komite for veilederkurs. 

 

 Helse Nord RHF skal planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og LIS3) i ny ordning 

for spesialistutdanning henhold til ny forskrift. 

Helse Nord deltar aktivt i arbeidet i det nasjonale prosjektet for å rigge ny utdanning for 

LIS 2 og 3. Fordi foretakene i Helse Nord er små, vil det være behov for samarbeid og 

regional koordinering mellom foretakene når de skal utarbeide utdanningsplaner som 

dekker alle læringsmål innenfor mange spesialiteter. Det er derfor i 2017 planlagt og 

budsjettert et regionalt implementeringsprosjekt med oppstart 1. februar 2018 og planlagt 

varighet fram til 30. juni 2019. Samtlige foretak vil delta med en lege i 40 % stilling i 

prosjektet, som vil bli ledet av en prosjektleder (lege) tilsatt ved det regionale 

utdanningssenteret (RegUT). RegUT innehar prosjektkoordineringsansvaret, og 

foretaksdirektørmøtet utgjør sammen med tillitsvalgte styringsgruppe for det regionale 

implementeringsprosjektet. 

 

Ved rapporteringstidspunkt er prosjektet fullt bemannet med unntak av prosjektdeltaker fra 

universitetssykehuset, som rapporterer at man arbeider med å få denne på plass.  

Det er ulikt hvor langt de enkelte foretakene har kommet i å planlegge for det lokale 

implementeringsarbeidet. To av foretakene (FIN, NLSH) rapporterer om å være godt i gang 

med å planlegge for det kommende arbeidet i eget foretak. LIS 2- og 3-utdanning har vært 

fast punkt på agendaen i det regionale fagsjefsmøtet i andre halvdel av 2017, og det har 

vært tema på flere av foretaksdirektørmøtene. Styret i Helse Nord ble i møte 22.11.2017 

(sak 132-2017-4) orientert om status og utfordringer med omleggingen av LIS 2- og 3-

utdanningen. 
 

Forskning og innovasjon 

 

 De regionale helseforetakene og Forskningsrådet skal vurdere mulighetene for økt 

samordning av kriteriene for nytte, samt evaluere forståelsen og effekten av nye 

kriterier for hhv kvalitet, nytte og brukermedvirkning. 

Det er startet et interregionalt arbeid ledet av Helse Vest RHF for å løse dette oppdraget. 

Helseregionene har tidligere vedtatt felles vurderingskriterier og disse benyttes i alle 

regioner. Det er innhentet informasjon fra alle regioner om hvordan disse praktiseres. 

Vurdering av kvalitet og nytte gjøres av samme komite, og vektes likt, i alle 

regioner. Innstilling gjøres noe ulikt, men den baserer seg på foreliggende vurderinger av 

kvalitet og nytte for det enkelte prosjekt.  

  

Det har dessverre ikke blitt avholdt et dialogmøte med Forskningsrådet i 2017, men dette 

vil bli fulgt opp i 2018.  
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Andel prosjekter med brukermedvirkning er økende Det er litt tidlig å si noe om effekten av 

dette, men samarbeidsorganet med universitetene vedtok i 2017 å lage et prosjekt i 2018 for 

å undersøke hvordan brukermedvirkningen faktisk skjer i de RHF-finansierte 

forskningsprosjektene. En felles nasjonal veileder for brukermedvirkning i forskning er 

under utarbeidelse, og denne forventes ferdigstilt våren 2018. Både brukerrepresentanter og 

forskere er med på arbeidet.  

 

 Helse Nord RHF skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten 

og næringslivet i samsvar med regjeringens handlingsplan for oppfølging av 

HelseOmsorg21- strategien. 

Det er ikke igangsatt særskilte tiltak på strategisk nivå. Det er gjennomført en 

konseptfaseutredning ved UNN om «Droner i helseberedskap i nord» der samarbeid med 

næringslivet er aktuelt i et pilotprosjekt i framtiden. 

 

 Helse Nord RHF skal følge opp rapporten fra den nasjonale arbeidsgruppen for 

samordning mellom universiteter og helseforetak (Husebekkutvalget) innenfor sitt 

ansvarsområde. Det forutsettes at oppfølgingen skjer i dialog med universitets- og 

høyskolesektoren og øvrige regionale helseforetak. De regionale helseforetakene skal 

sammen med universitetene særlig vurdere mulighetene for harmonisering av rutiner 

og retningslinjer på tvers av sektorene, regionalt og nasjonalt. Der det er 

hensiktsmessig, bør Helse Nord RHF vurdere å etablere fellesfunksjoner med 

universitetet(ene). 

Rapporten er fulgt opp ved at UNN og Helsefak ved UiT, på oppdrag fra samarbeidsorganet 

med universitetene, har arrangert et innspillsseminar i november 2017. I seminaret ble det 

sett på alle nevnte elementer ovenfor, og flere andre forslag. Alle forslagene fra seminaret, 

for hvilke tiltak som er spesielt viktig å jobbe med i vår region, vil vurderes for oppfølging i 

2018. 
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3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 28. juni, 11. 

august 2017 og 22. august 2017 

 

 Helse- og omsorgsdepartementet viser til oppdragsdokumentet til Helse Nord for 2017 

hvor det framgår at "Samiske pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester må 

etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når 

beslutninger tas". 

 

Samisk helsepark 

Vi viser til at Helse Nord RHF er tillagt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord skal ivareta 

strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Helse Nord ivaretar nødvendig samhandling og koordinering med øvrige 

helseregioner, slik at den samiske befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir 

godt ivaretatt, og at kompetanse om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig 

også i andre deler av landet.  

Styret i Helse Nord behandlet idé- og konseptrapport med plan for oppstart av 

forprosjekt for Samisk Helsepark i mai 2017, på bakgrunn av styrebehandling i 

Finnmarkssykehuset HF i april 2017. Dette er et arbeid som har pågått over lengre tid. 

Av styresaken går det blant annet fram at administrerende direktør i Helse Nord mener 

arbeidet med realiseringen av Samisk Helsepark har tatt for lang tid.  

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk 

Helsepark. Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for 

likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt 

ansvar for framdrift av prosjektet. Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om 

å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en 

hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det 

ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den 

samiske befolkningen i Norge. 

Helse Nord RHF har tiltrådt styringsgruppen for byggeprosjektet Samisk Helsepark. 

Anskaffelse for bygg og løsning har vært ute på anbud, og det er valgt leverandør for 

totalentreprise. Det arbeides nå for å finne løsninger som skal tilfredsstille behovet for 

tjenester innen psykisk helsevern, rus og somatikk innenfor den økonomiske rammen. 

 

Helse Nord RHF har tilsatt en egen samisk rådgiver som skal ta et særskilt ansvar for å 

følge opp strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

i samarbeid med Finnmarkssykehuset. 

 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Andre oppgaver 2017: 

 

 Det vises til Helsedirektoratets rapporter Kvalitet i ventelistedata (2014) og Utredning 

av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten (2017) hvor det framgår at 

registreringstekniske forhold knyttet til pasientadministrative systemer kan ha ført til 

at 

o andelen pasienter som registreres med frist til utredning er for høy 
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o at andelen henvisninger som registreres som avvist av spesialisthelsetjenesten 

er for høy.  

De regionale helseforetakene skal sørge for at riktige opplysninger registreres i de 

pasientadministrative systemene og rapporteres til Norsk pasientregister, herunder 

sørge for at det gjennomføres endringer i de pasientadministrative systemene i henhold 

til det som framkommer i rapportene. 

I RHF-regi er det i 2017 jobbet i det regionale variasjonsteamet, med innsatsteam og i den 

nasjonale gruppen AIM med dette. Arbeidet videreføres i noe endret form og med økte 

ressurser i 2018 særlig vil det være fokus på å kartlegge og forbedre kvalitet på data som 

registreres i EPJ. Det er satt ned egen gruppe som skal kartlegge registreringsrutiner der 

internrevisjonen har avdekket variasjon med mål om felles og tydeligere regionale rutiner. 

 

 Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for nasjonale 

KPP-data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en nasjonal 

KPP-database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at alle 

helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. Det forutsettes at de 

regionale helseforetakene legger til rette for at KPP anvendes i det lokale forbedrings- 

og planarbeidet i helseforetakene. De regionale helseforetakene skal innen 1. 

november 2017 redegjøre for departementet for status for bruk av KPP i lokalt 

forbedrings- og planarbeid i helseforetakene. 

Dokumentet «KPP - redegjørelse for departementet for status for bruk av KPP i lokalt 

forbedrings- og planarbeid i helseforetakene og leveranse av data til den nasjonale 

databasen» ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet pr epost den 23.10.2017. 

 

Avtalespesialister 

 Stortinget slo gjennom behandlingen av prioriteringsmeldingen i 2016 fast at de 

foreslåtte prinsippene for prioritering skal gjelde for spesialisthelsetjenesten. Dette 

innebærer at også pasientbehandling som finner sted i avtalepraksis skal være 

underlagt disse prinsippene. Dette er til dels reflektert i rammeavtalene som er inngått 

mellom de regionale helseforetakene og avtalespesialistenes organisasjoner. I avtalene 

heter det bl.a. at den enkelte avtalespesialist skal foreta undersøkelser, diagnostikk og 

behandling i henhold til lov og forskrift, nasjonale og regionale planer, og gjeldende 

faglige retningslinjer og behandlingsveiledere. Avtalespesialisten skal videre 

organisere sin venteliste i henhold til gjeldende prioriteringsveiledere. 

Avtalespesialistene har imidlertid ikke juridisk kompetanse til å vurdere og tildele 

pasientrettigheter. Med endringen i pasient- og brukerrettighetsloven i 2015 er loven 

endret med sikte på å gi disse behandlerne slik kompetanse. Det har samtidig vært en 

felles vurdering mellom departementet, de regionale helseforetakene og 

avtalespesialistenes organisasjoner at det må gjennomføres et forsøksprosjekt før slik 

kompetanse kan gis til alle avtalespesialistene. Departementet gir i revidert 

oppdragsdokument ansvaret for å gjennomføre et slikt forsøksprosjekt til de regionale 

helseforetakene, i samråd med foreningene og etater, jf. nærmere spesifisert oppdrag 

nedenfor. Samtidig varsler departementet at det tas sikte på gi avtalespesialistene både 

rett og plikt til å tildele pasientrettigheter innen utgangen av kommende 

stortingsperiode.  

 

De regionale helseforetakene skal utrede og foreslå konkrete pilotprosjekter som skal 

prøve ut rettighetsvurdering i tilknytning til avtalespesialistpraksis, både innenfor 

psykisk helsevern og somatisk(e) fagområde(r). Arbeidet skal ledes av Helse Vest 

RHF. Arbeidet skal skje i samhandling med Den norske legeforening og Norsk 
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psykologforening og må koordineres med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-

helse. Frist: 15. oktober 2017. 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 

Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke?  

 

 Spesialistutdanningen av leger og tannleger er besluttet lagt om. Det vises til etablert 

forsøksordning med utdanning av legespesialister (LIS) i avtalepraksis. Driftsansvaret 

for ordningen som nå ligger i Helsedirektoratet, overføres til de regionale 

helseforetakene så snart som mulig og vil ved prøveprosjektets slutt 1. mars 2019 bli 

ivaretatt av den nye spesialistutdanningen for leger. Avtalespesialistene må integreres i 

utdanningsløpene for legespesialistene, særlig i spesialiteter der dette er nødvendig for 

å sikre gode utdanningsløp og der kapasitetshensyn tilsier dette. Arbeidet må utføres i 

dialog med Helsedirektoratet og tilrettelegges opp mot ny spesialiststruktur og 

definerte læringsmål. 

Helse Sør-Øst RHF har på vegne av de fire regionale helseforetakene tatt ansvar for å 

utrede dette oppdraget i et prosjekt, der Helse Nord har deltatt i styringsgruppa og dessuten 

med innspill til prosjektgruppa gjennom RegUT. Rapport fra prosjektet vil bli behandlet i 

interregionalt fagdirektørmøte, HR-sjefs-møte og økonomidirektørmøte innen rapportene 

ferdigstilles. Det vises for øvrig til rapportering fra HSØ på dette punktet. 

 

 Det vises til arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og 

sykehus, jf. de inngåtte rammeavtaler. De regionale helseforetakene skal oppsummere 

erfaringer vedr. inngåelse av samarbeidsavtaler med avtalespesialistene. Helse Nord 

RHF skal, på vegne av alle de regionale helseforetakene, levere en samlet 

statusrapport til HOD innen 20. november 2017 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke?  

 

Eier - AKH 

 

3.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Andre oppgaver 2017: 

 

 De regionale helseforetakenes sluttevaluering av prosjektet Transport av psykisk 

ustabile personer forutsettes å foreligge sammen med årlig melding for 2017. Det skal 

rapporteres på omfang av politioppdrag, brukertilfredshet og på utvikling mht 

omfanget av akuttinnleggelser. Rapportering og oppsummering skal gjøres i 

samarbeid mellom helseforetakene og aktuelle politidistrikt, jf. revidert 

oppdragsdokument 2014 og departementets brev av 1. desember 2014 etter Stortingets 

behandling av Prop. 93 S (2013-2014). 

Helse Nord RHF har valgt å fordele kompetansemidlene på Finnmarkssykehuset, UNN, 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Hensikten er å oppnå kompetanseheving i 

hele regionen da helseregionen strekker seg over et stort geografisk område. Rapportering 

fra helseforetakene er imidlertid ulik og lar seg ikke direkte sammenligne. Helse Nord RHF 

vil derfor gjennomføre møter med alle helseforetakene for å harmonisere rapporteringen og 

vil ettersende rapporten i løpet av våren 2018.  
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 Det vises til departementets brev av 30. mars 2017, der Helsedirektoratet sammen med 

de regionale helseforetakene ved kompetansesentrene for sikkerhet-, fengsels- og 

rettspsykiatri bes om å bistå i arbeidet med å planlegge for nasjonal utbredelse av 

modell for rettspsykiatri. Helse Midt-Norge RHF skal etablere en styringsgruppe med 

blant annet SIFER, Domstolsadministrasjonen og Riksadvokaten. Styringsgruppen 

skal bidra med å sette i verk og kvalitetssikre oppdragene for nasjonal utbredelse. 

Helse Nord har bistått i arbeidet. 

 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Andre oppgaver 2017: 

 

 Som følge av beslutninger i Nye metoder og gjennom overføring av flere legemidler 

fra folketrygden, utgjør finansiering og forvaltning av legemidler en stadig større 

oppgave for de regionale helseforetakene. Dette setter økte krav til regionale 

helseforetaks kapasitet til å forvalte legemiddelområdet, og fordrer evne til å realisere 

gevinster både gjennom anbudskonkurranser og overgang til faglig likeverdige, men 

rimeligere legemidler.  

 

I 2018 tas det sikte på å overføre flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de 

regionale helseforetakene. Som varslet i Prop. 129 S (2016–2017) legges det opp til å 

overføre finansieringsansvaret for gjenværende legemidler i noen 

legemiddelgrupper/terapiområder der finansieringsansvaret allerede er overført, samt 

for terapiområder der det forventes nye legemidler som kan føre til konkurranse. Dette 

vil blant annet omfatte legemidler til behandling av hiv, hepatitt B, alvorlig astma og 

mastocytose. For at de regionale helseforetakene skal få tid til å forberede seg til 

overføringen, herunder bestille metodevurderinger, ble dette varslet allerede i Prop. 

129 S (2016–2017). 

 

De regionale helseforetakene skal: 

o Etablere tilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre anbudskonkurranser knyttet 

til legemidler finansiert av regionale helseforetak, herunder legemiddelgrupper 

som overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2018. 

Kapasiteten skal dimensjoneres med sikte på å realisere gevinstpotensialet 

knyttet til anbud.  

o Sørge for at det er tilgjengelig strukturert legemiddelinformasjon i 

spesialisthelsetjenesten for å understøtte bruk og forskrivning av legemidler i 

sykehus. 

o Sørge for tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre metodevurderinger. 

Departementet viser i denne sammenheng til at det i statsbudsjettet for 2016 

ble understreket at dersom behovet for metodevurderinger overstiger det antall 

metodevurderinger som da ble lagt til grunn for SLVs og FHIs bevilgninger og 

rammer, kan disse finansieres over regionale helseforetaks egne rammer. 

 

De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for departementet 

for hvordan disse styringskravene er fulgt opp. 

Rapporten Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag er de 

regionale helseforetaks besvarelse til helse- og omsorgsdepartementet på oppdraget om 
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overgang til faglig likeverdige legemidler gitt i foretaksmøte 10. januar 2017 og 

tilgrensende oppdrag i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet av 28. juni 2017 

Rapporten ble behandlet i AD-møte 23.oktober 2017. 

 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele 

landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det 

innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte 

kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele landet 

gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier.  

Kommunikasjonsavdelingen har jobbet sammen med øvrige RHF for å publisere pågående 

kliniske studier, og lage informasjon som er tydelig for pasientene og som bidrar til 

mulighet for likeverdig deltakelse. 

 

Helse Nord RHF har i sitt oppdragsdokument til foretakene for 2018 gitt krav om å 

rekruttere flere pasienter inn i nasjonale studier, der pasientene fyller inklusjonskriteriene. 

 

I Helse Nord er det jobbet spesielt på UNN og Nordlandssykehuset med å kunne publisere 

egne studier. Det er gitt opplæring i den tekniske løsningen av kommunikasjonsavdelingene 

i foretakene. Det er kun UNN som har hatt kliniske studier å publisere til nå – ett-to egne 

studier. Tallet er i realiteten høyere og det vil jobbes framover med bedre rutiner for å 

aktivere prosjektlederne -  det er de som må levere det faglige innholdet til publiseringen av 

studiene. 

 

 Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått 

livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. 

Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon om 

tidligere celleprøver som har vært feiltolket. De regionale helseforetakene må sørge 

for at sykehusene har gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en 

betydelig endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver. Det vises også til 

økning i tilskudd til Kreftregisteret omtalt i vedlegg 1. 

Nordlandssykehuset oppgir at når oppdager høygradig celleforandringer re-screener de 

tidligere prøver inntil 5 år tilbake (dette er ifølge kvalitetsmanuell for screening). Nytt svar 

sendes til rekvirenten, alternativt diskuteres eventuelle funn med rekvirenten i noen tilfeller. 

Ved feil registreres avvik/pasienthendelse. 

Rekvirenten som har pasient kontakt informerer pasienten om prøvesvaret. 

Nordlandssykehuset har ikke direkte pasient kontakt på patologi (men stiller opp om 

rekvirenten eller pasienten ønsker det).  

 

Finnmarkssykehuset oppgir at de har utarbeidet rutiner som fungerer godt for å sikre at 

korrekt informasjon blir gitt til de pasientene det gjelder. 

 

UNN HSYK 

 

 Det tas sikte på en omlegging av Raskere tilbake-ordningen fra 2018. Med forbehold 

om Stortingets behandling av statsbudsjettet 2018, vil dagens midler i Raskere tilbake-

ordningen på kap. 732, post 79 og helserelaterte midler i ordningen på kap.732, post 

70, overføres til de regionale helseforetakenes ordinære bevilgninger for 

pasientbehandling (kap. 732, postene 72-77) i 2018. Dette innebærer at midlene 

inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF under post 76 og polikliniske refusjoner 

under post 77. Med grunnlag i de regionale helseforetakenes anbefalinger, forutsettes 
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det at tilbud med gode resultater videreføres. Hvert regionale helseforetak skal i 2018 

videreføre sine kjøp av helsetjenester knyttet til tidligere Raskere tilbake midler på 

samme nivå som i 2017. For å unngå brudd i pasientenes behandlingsforløp, skal hvert 

regionale helseforetak vurdere mulighetene for forlengelse av avtaler der det er 

aktuelt. 

Helse Nord RHF har blant annet gjennom behandling i direktørmøte etablert et opplegg for 

å sikre at midlene benyttes slik forutsatt.  

 

Private avtaler videreføres med samme volum som i 2017. En avtale om ortopedisk kirurgi 

er erstattet med tilsvarende styrking av arbeidsrettede tilbud innen fagområdene psykisk 

helse og muskel/skjelettlidelser. Øvrige Raskere tilbake-avtaler med private leverandører er 

videreført for 2018.   

 

De fleste eksisterende Raskere tilbake-tilbud i helseforetakene er allerede i tråd med 

vedtatte faglige føringer fra HOD. I samråd med helseforetakene har Helse Nord RHF 

sørget for at disse tilbudene videreføres for 2018 med de nødvendige endringer og 

tilpasninger som følger av føringer fra HOD, jamfør også den felles RHF-rapporten. 

 

 Utgiftene til laboratorievirksomhet ved sykehusene (kap. 732, post 77) har vist en 

langvarig og sterk vekst. Veksttakten i 2017 har økt. Departementet vil vurdere 

alternative tiltak i forslag til statsbudsjett 2018. Laboratorieanalyser kan rekvireres av 

både primær- og spesialisthelsetjenesten. Departementet ber de regionale 

helseforetakene kartlegge om rekvisisjonene inkluderer den nødvendige (kliniske) 

informasjon som er nødvendig både for å vurdere om prøvene faktisk skal analyseres 

og for å tolke analysene. De regionale helseforetakene skal også foreslå tiltak som kan 

iverksettes dersom kartleggingen skulle konkludere med at informasjonsgrunnlaget 

ikke er tilstrekkelig. Departementet ber om at resultatet av kartleggingen samt forslag 

til tiltak sendes til departementet innen 1. mai 2018.  

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

Ikke svart ut sendt til Anne Berit 

 

 Helse Nord RHF skal lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å 

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

bruk. Dette er en oppfølging av oppgave gitt i oppdragsdokument 2017. Prosjektet bør 

i tillegg omfatte Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, FHI, KS, relevante 

profesjonsorganisasjoner og brukere/pasientorganisasjoner. 

Samvalg er et prosjekt som kjøres av UNN. Inkludert i Helsenorge.no. Prosjektet er 

organisert i et samarbeid med Helse Sør-Øst, Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og 

de andre regionene. Prosjekt er finansiert ut 2018 med 8 MNOK årlig. Tilleggsoppdraget er 

videreformidlet til UNN.  Det har vært samordningsmøter med Helse Sør-Øst som også har 

samvalgsverktøy. De andre regionene er involvert, bla. Skal Helse Vest utarbeide verktøy 

for psykiatri. UNN v/ samvalgsgruppen har gjennomført undervisning i fagmiljøene for å ta 

i bruk verktøyet. 

  

 Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport Områder i helsetjenesten med 

mangelfullt kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre (2016) og de 

regionale helseforetakenes sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av 

medisinske kvalitetsregistre), skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide en 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 55



 

34 

 

plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. 

Planen skal inkludere fremtidig håndtering av områder med lavt pasientvolum og 

mulighet for internasjonalt samarbeid i nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF 

skal koordinere arbeidet. 

Utredningen gjennomføres av Nasjonalt servicemiljø i SKDE, og det er opprettet en 

styringsgruppe for arbeidet på fagdirektørnivå. Arbeidet er noe forsinket på grunn av 

manglende tilbakemeldinger fra styringsgruppen. Arbeidet vil ferdigstilles våren 2018. 

 

De regionale helseforetakene skal gjøre seg kjent med og følge opp Riksrevisjonens 

undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene, herunder sette i gang et 

arbeid for å følge opp de områder som Riksrevisjonen har påpekt og som er innenfor 

de regionale helseforetakenes ansvarsområde, herunder helseforetakene. Det vises til 

Dokument 3:5 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i 

helseforetakene, og Stortingets behandling av denne, jf. Innst. 297 S (2016-2017). 

Riksrevisjonens rapport er oppsummert i en orienteringssak framlagt for styret i Helse Nord 

30. august 2017 (sak 90-2017-5). Rriksrevisjonens konklusjoner og anbefalinger har vært 

behandlet i det regionale fagsjefsmøtet og foretaksmøte med sikte på å identifisere tiltak 

som allerede er igangsatt i foretakene, og behov for eventuelle felles regionale tiltak. Flere 

av foretakene rapporterte i disse møtene om stor oppmerksomhet på kodearbeidet, og at 

dette var ytterligere intensivert etter Riksrevisjonens gjennomgang. Universitetssykehuset i 

Nord-Norge har igangsatt et eget, omfattende prosjekt med siktemål å bedre kodepraksis. 

 

 De regionale helseforetakene skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF utrede en 

nasjonal ordning med et ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med 

alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine muligheter for annen 

etablert behandling i Norge eller utlandet. Panelet skal også gi pasienter en likeverdig 

mulighet til å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier i Norge eller utlandet. 

Utredningen skal omfatte forslag til organisering, praktisk tilrettelegging og 

finanisering av ordningen, herunder sekretariatsfunksjon. Ordningen skal ivareta ulike 

pasientgrupper og fagområder og bør der det er hensiktsmessig utnytte kompetansen i 

nasjonale tjenester eller internasjonalt gjennom de europeiske referansenettverkene 

(ERN). Det bør ses hen til annet relevant pågående arbeid i de regionale 

helseforetakene om tilgang til legemidler uten markedsføringstillatelse. Det legges til 

grunn at ordningen finansieres innenfor gjeldende rammer og etablerte 

finaniseringssystemer.  Vi ber om at en utredning sendes departementet innen 1. 

november d.å.  Det tas sikte på at ordningen etableres fra 2018. 

Helse Sør-Øst ledet arbeidet og leverte sin rapport til HOD i november 2017. Helse Nord 

har oppnevnt representant til ekspertgruppen.  

 

 De regionale helseforetakene skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid 

med Helsedirektoratet utvikle pasientrettet informasjon for å gi pasienter bedre 

grunnlag for å velge om de vil delta i kliniske studier. Etikkmiljøer og 

pasientorganisasjoner bør trekkes inn i arbeidet. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig 

på helsenorge.no og i alle sykehus. 

Helse Sør-Øst RHF har gitt oppdraget til sin kommunikasjonsavdeling som samarbeider 

med direktoratet for eHelse bl.a. om helsenorge-portalen. Dette arbeidet er presentert i 

RHFenes strategigruppe august 2017, og vil bli fulgt opp der i 2018. 
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4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet 

  

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

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

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

4.1 Krav og rammer for 2017 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 

Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

 Styring og oppfølging 

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- utarbeide utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede 

regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. 

- etablere et samarbeidsutvalg for miljø- og klimatiltak med representanter fra alle 

fire regioner, samt Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF. Arbeidet må 

organiseres slik at man får et hensiktsmessig samarbeid med vernetjeneste og 

tillitsvalgte. 

- finne et hensiktsmessig felles format for dokumentasjon og rapportering av 

spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar. 

- utvikle nasjonale systemer for vurdering og oppfølging av krav til etikk og miljø i 

anskaffelser av legemidler, som sikrer at kravene blir ivaretatt i hele 

leverandørkjeden. 

Utviklingsplaner: 

Arbeidet med Regional Utviklingsplan 2035, som skal styrebehandles desember 2018, er 

startet. Planen skal gi retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord for de 

kommende 18 år og være del av grunnlaget for neste versjon av Nasjonal helse- og 

sykehusplan. Den regionale utviklingsplanen kommer etter at de fleste av helseforetakene 

har laget første versjon av sine planer.  Den regionale planen vil ta opp i seg vesentlige 

elementer av de foretaksvise planer. Strategier og tiltak i den regionale planen vil få god 

forankring i helseforetaksgruppen samlet. 

 

Samarbeidsutvalg: 

Samarbeidsutvalget er etablert, og har vært i drift siden januar 2017. Utvalget er ledet av 

Helse Vest RHF og har følgende sammensetning: 

 Utvalgsleder 

 De fire lederne av regionale miljøfaggrupper 

 1 representant fra Sykehusbygg HF 

 1 representant fra vernetjenesten 

 1 representant fra tillitsvalgte 

 

Samfunnsansvar: 

Med utgangspunkt i Helse Sør-Øst sin rapport om HMS og samfunnsansvar etableres 

tilsvarende rapporter i de øvrige regionene. Regionrapportene sammenstilles videre til en 

nasjonal rapport for HMS og samfunnsansvar 

 

Anskaffelse: 
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Sykehusinnkjøp samarbeider med Sverige om en pilot på sporbarhetssystem ned til 

produsent av aktive råstoff til legemidler (fokus: antibiotika) og samarbeider med bransjen 

om evalueringskriterier som kan brukes i anskaffelser høst 2018.  

 

Organisatoriske krav og rammer: 

 Åpenhet og dialog i helseforetakene 

Eier – HR 

 

 Utvikling av heltidskultur 

HR – AM 

 

 Vold og trusler mot helsepersonell 

HR – AM 

 

 Samordning på tvers av regionene 

Eier – HR 

 

 Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen 

Arbeidet har vært utsatt, men er nå påbegynt. Helse Sør-Øst er eneste regionale 

helseforetaket som er direkte involvert så langt. De deltok i arbeidsgruppe både i det 

opprinnelige planarbeidet og nå gjennom arbeidet som er reorganisert i samråd med HOD. 

Det planlegges pilot i 2018. 

 

 Samordning på helseregisterfeltet 

Det interregionale AD-møtet har besluttet at regionenes styring og organisering av arbeidet 

med medisinske kvalitetsregistre skal evalueres i 2018. 

 

Det er besluttet at alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal driftes hos Norsk 

Helsenett. Ved utgangen av 2017 driftes 23 av 54 nasjonale kvalitetsregistre hos Norsk 

Helsenett, og en plan er lagt for 2018 for flytting av de gjenværende registrene. 

 

 Samordning av framskrivninger 

Eier – HR 

 

 Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 

Eier IKT – BN 

 

 Beredskap og sikkerhet 

Siden CBRNE-senteret ligger i Helse Sør-Øst har vi tatt initiativ til løsning og samordning 

knyttet til dette oppdraget. CBRNE-senteret har utarbeidet et notat/konseptskisse som 

formodentlig svarer opp oppdraget som er gitt til de fire RHF-ene. Forslaget er foreløpig 

drøftet i møte mellom de fire RHF-enes beredskapsansvarlige.  

 

Det legges opp til følgende videre behandling:  

 Avklaring i det enkelte RHF om innhold og videre behandling 

 Møte med nødvendige instanser (Hdir mv) 

 Avklaring av finansiering. Det er nærliggende å foreslå same finansieringsmåte som 

for den felles beredskapsordningen på legemiddelområdet, som er etablert på OUS. 

Dette innebærer en kostnadsdeling mellom RHF-ene.  
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 Saksfremlegg for det interregionale fagdirektørmøtet der leder av CBRNE-senteret 

deltar og presenter løsningsforslaget 

 Sak for det interregionale AD-møtet, som formodentlig vil kunne behandle saken 

med anbefaling fra fagdirektørene.   

 

 Organisering av AMK-sentralene 

Helse Nord RHF har i Oppdragsdokument 2018 gitt Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

ansvaret for å koordinere alle helikoptrene i Nord-Norge som utfører ambulansetjeneste, 

samt ivareta «flight following» for de tre ambulansehelikoptrene i regionen.  Endringen er 

planlagt gjennomført i forbindelse med nye helikopteravtaler fra juni 2018.  

 

 Sivilt-militært samarbeid 

Dette oppdraget drives foreløpig av HOD, med deltakelse fra de regionale helseforetakene. 

Helse Midt-Norge og Helse Nord deltar i en arbeidsgruppe. Dette er omtalt i et eget brev fra 

HOD. SBS-helse vil være et eget kapittel i Nasjonal helseberedskapsplan som skal sendes 

på høring i juni. Når den nasjonale planen er ferdigstilt må det foretas tilpasninger i de 

enkelte regionale beredskapsplanene og evt. planer på helseforetaksnivå. Dette må ivaretas 

av det enkelte RHF, og det er ikke nødvendig med samordningstiltak utover det som skjer i 

den ordinære samordningen mellom RHF-enes beredskapsansvarlige. 

 

Økonomiske krav og rammer: 

 Økonomisk resultatkrav og endringer i driftskredittrammen 

Eier – EAH 

 

 Investeringer og lån 

Veileder for tidligfaseplanlegging er revidert pr oktober 2017. 

 

Standardromskatalogen benyttes ved alle nye byggeprosjekter, og prosjektene evalueres 

etter hvert som de ferdigstilles slik at erfaringer kan tas inn i kommende prosjekter. 

 

 Protonsenter 

Sykehusbygg ble i mandat fra de regionale helseforetakene datert 28.07.2017, bedt om å 

lede et nasjonalt prosjekt med målsetting om å etablere protonterapi i Norge innen 2022. 

 

Følgende leveranser i forbindelse med delleveranse med frist 15. oktober er utført: 

 Valg av anskaffelsesprosedyre for å gjennomføre utstyrsanskaffelse, inklusiv 

realistisk tidsplan for selve anskaffelsesprosessen med milepæler og kritiske 

beslutningspunkter 

 Vurdering av hvorvidt det har tilkommet vesentlige endringer i forutsetningene som 

påvirker kapasitets- og kostnadsestimater (kapasitetsvurderinger fra andre land, 

bedre kjennskap til tomter, råvaremarkedet, teknologiutvikling etc.) for etablering 

av protonterapisentre angitt i konseptfaserapporten. 

 Plan for forprosjekt trinn 1 – frem til vedtak om lokalisering ble igangsatt høsten 

2017 med sluttleveranse i mars 2018: 

o Prosjektorganisering for delleveranse 1 ble vedtatt videreført med 

styringsgruppe og prosjektgruppe. 

 

Stortinget besluttet gjennom statsbudsjettet for 2018 å legge ett protonsenter til Oslo 

Universitetssykehus (3 behandlingsrom og ett forskningsrom) med frist for ferdigstilling i 
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2023 og ett til Helse Bergen (ett behandlingsrom og ett forskningsrom) med frist for 

ferdigstilling senest i 2025.  

 

Etablering av protonbehandling, hvor Sykehusbygg HF har prosjektledelsen skal fortsette 

som et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Gjenstående arbeid i prosjektet er knyttet til innkjøp, 

kliniske studier og arbeid med godkjenning av behandlingstjenesten. Dette arbeidet blir 

videreført etter mars 2018 basert på de nye avklaringene. I tillegg skal den videre 

planleggingen/prosjekteringen av de to protonsentrene samordnes i størst mulig grad. 

 

 Ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten 

Dette har Helse Nord utarbeidet i samarbeid med de andre regionene under ledelse av Helse 

Sør-Øst – se rappport om Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende 

oppdrag. 

 

Det er fra fagdirektørgruppen utarbeidet prinsippdokument til Beslutningsforum om 

oppfølging av prinsippene i prioriteringsmeldingen og spesielt mot små pasientgrupper. 

4.2 Øvrige aktuelle saker i 2017 

Her omtales eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter, sammen med omtale 

av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. 

Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 
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5. Styrets plandokument 

 

 

Denne delen av meldingen skal vise utviklingstrender innen demografi, medisin, infrastruktur 

mv. som vil kunne få betydning for helseforetaket og ”sørge for”-ansvaret. Kapittel 5.1 skal 

anskueliggjøre fremtidens behov, mens kapittel 5.2 skal beskrive styrets planer for å møte 

disse utfordringene.  

 

Epost fra HoD datert 20.12.17: 

Når det gjelder plandelen i årlig melding så har ingen RHF gitt tilbakemeldinger som tilsier at 

denne delen ikke kan kortes ned. Vi legger derfor til grunn at RHFene om ønskelig kan korte 

denne ned og vise til andre dokumenter. Dersom det er enkelte prosjekter eller forhold som 

RHFene ønsker å omtale særskilt så er det selvfølgelig åpning for dette. Vi vurderer å se 

nærmere på malen knyttet til plandelen ifbm årlig melding for 2018. Mvh Astri Knapstad 

 

5.1 Utviklingstrender og rammebetingelser 

I kapittel 5.1 redegjøres det på generelt grunnlag for utviklingstrekk og forventede 

ressursmessige konsekvenser av dette i form av økonomi, personell og spesialkompetanse. 

Tidshorisont 3–4 år. 

 

- Utviklingen innenfor opptaksområdet 

Stikkord: Befolkning, kapasitetsvurdering, lokalsykehusfunksjoner, spesielle forhold som 

f.eks. endring i befolkningssammensetningen, nye/større grupper med særlige behov. 

 

- Økonomiske rammeforutsetninger 

Kort om forhold knyttet til økonomi. Relateres ev. til budsjettvedtak eller andre beslutninger. 

 

- Personell og kompetanse 

Stikkord: Rekruttering, opplæring, utdanning. Behov og planer. 

 

- Bygningskapital – status og utfordringer 

Stikkord: Status bygg, arealeffektivisering og kostnadseffektivisering, planer og/eller nye 

prosjekter. Forankring til det regionale helseforetakets strategiske dokumenter. 

 

Henviser til plan for Helse Nord 
Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 

 

5.2  Det regionale helseforetakets strategier og planer  

Denne delen beskriver helseforetakets planer for å møte utviklingen, herunder de områder 

som skisseres i kapittel 5.1. Forankring til overordnede strategier. 

 

Henviser til plan for Helse Nord 
Se oppdatert «Plan for Helse Nord» som finnes på Helse Nords nettsider på lenken  

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/plan-for-helse-nord 
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6. Vedlegg   

6.1 Redusere unødig venting, mindre variasjon og bedre effektivitet, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet (Fag / Kvafor) 

 

Mål 2017 Helse Nord RHF Mål Datakilde 
Publiserings-

frekvens 
Rapportering 

Gjennomsnittlig ventetid for 

avviklede pasienter i 

spesialisthelsetjenesten 

Redusert i alle 

regioner 

sammenliknet 

med 2016. 

Skal være 

under 60 dager 

i alle regioner 

Helse-

direktoratet 

Månedlig 2014 2015 2016 2017 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 74,4 71,0 65,3 55,2  

HSYK HF 61,9 59,0 54,2 54,7  

NLSH HF 72,6 78,2 76,0 62,2  

UNN HF 79,1 80,1 64,2 58,5  

Helse Nord 73,9 74,8 66,1 58,4 Kilde 

Andel fristbrudd for avviklede 

pasienter 
0 % 

Helse-

direktoratet 

Månedlig 2014 2015 2016 2017 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 3,4% 4,5% 2,9% 2,4%  

HSYK HF 5,0% 5,3% 2,6% 4,8%  

NLSH HF 9,6% 7,9% 3,6% 2,3%  

UNN HF 6,9% 4,1% 1,2% 1,4%  

Helse Nord 6,9% 5,5% 2,4% 2,4% Kilde 

Andel nye pasienter som 

inngår i et pakkeforløp for 

kreft (samlet for 24 krefttyper) 

Minst 70 % 
Helse-

direktoratet 

Tertialvis 
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 92% 96% 85% 90%  

HSYK HF 82% 90% 80% 80%  

NLSH HF 65% 72% 75% 74%  

UNN HF 94% 93% 85% 86%  

Helse Nord 83% 87% 81% 82% 
https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-

for-pakkeforl%C3%B8p-for-kreft 

Gjennomføring av 

organspesifikke pakkeforløp 

for kreft (samlet for 26 

krefttyper) innen maksimal 

anbefalt forløpstid 

Minst 70 % 
Helse-

direktoratet 

Tertialvis 
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 61% 53% 57% 55%  

HSYK HF 63% 57% 59% 69%  

NLSH HF 60% 67% 69% 63%  

UNN HF 66% 68% 74% 68%  

Helse Nord 64% 66% 70% 66% 
https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-

for-pakkeforl%C3%B8p-for-kreft 
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http://tos-sasva-web.hn.helsenord.no/SASVisualAnalytics/report?location=%2FHelse%20Nord%20RHF%2FRapporter%2FUtvikling%2FAM_2017_T&type=Report.BI&section=vi254033
https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-for-pakkeforl%C3%B8p-for-kreft
https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-for-pakkeforl%C3%B8p-for-kreft
https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-for-pakkeforl%C3%B8p-for-kreft
https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-for-pakkeforl%C3%B8p-for-kreft
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Mål 2017 Helse Nord RHF Mål Datakilde 
Publiserings-

frekvens 
Rapportering 

Oppfølging av forskjeller i 

kapasitetsutnyttelse og 

effektivitet 

  Tertialvis 
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

 Andel og antall pasient-

kontakter, for 

nyhenviste og pasienter i 

et forløp, hvor planlagt 

dato er passert ved 

rapporterings-

tidspunktet 

Alle 

fagområder 

Helse-

direktoratet 

FINN HF 

Finnes ingen publiserte 

data for 2016 

4 633 

17,0% 

3 712 

13,6% 
 

HSYK HF 
3 370 

11,7% 

3 630 

12,2% 
 

NLSH HF 
8 916 

16,1% 

8 474 

14,4% 
 

UNN HF 
8 014 

12,1% 

10 239 

13,0% 
 

Helse Nord 
24 933 

14,0% 

26 055 

13,4% 
Kilde (arkfanet [Passer planlagt tid]) 

 Andel pasienter vurdert 

til å ikke ha behov for 

helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 

Ortopedi 
Helse-

direktoratet 

FINN HF 7,7% 8,9% 0,9% 0,4%  

HSYK HF 16,7% 11,7% 0,3% 0,7%  

NLSH HF 27,8% 28,1% 1,1% 0,8%  

UNN HF 31,8% 32,9% 7,9% 6,2%  

Helse Nord 27,4% 25,7% 3,7% 2,9% Kilde (arkfanet [Avviste-ortopedi]) 

 Andel pasienter vurdert 

til å ikke ha behov for 

helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten 

Psykisk 

helsevern 

Helse-

direktoratet 

FINN HF 19,6% 18,3% 5,8% 8,5%  

HSYK HF 26,8% 22,4% 17,4% 17,0%  

NLSH HF 30,0% 27,0% 17,7% 21,2%  

UNN HF 31,4% 27,9% 22,4% 24,2%  

Helse Nord 26,9% 24,0% 17,2% 18,5% Kilde (arkfanet [Avviste-psykisk helsevern]) 

 Andel nyhenviste i 

spesialisthelsetjenesten, 

sett opp mot totalt antall 

polikliniske 

konsultasjoner innenfor 

fagområdet 

Ortopedi 
Helse-

direktoratet 

FINN HF 34,8% 36,1% 33,3% 34,6%  

HSYK HF 31,0% 30,3% 27,0% 34,1%  

NLSH HF 24,6% 25,8% 25,5% 27,1%  

UNN HF 24,8% 28,6% 26,3% 31,9%  

Helse Nord 27,2% 29,0% 27,1% 31,1% Kilde (arkfanet [Nyhenviste]) 

 Andel nyhenviste i 

spesialisthelsetjenesten, 

sett opp mot totalt antall 

polikliniske 

konsultasjoner innenfor 

fagområdet 

Psykisk 

helsevern 

Helse-

direktoratet 

FINN HF 5,6% 6,7% 5,1% 7,1%  

HSYK HF 4,2% 4,7% 4,2% 4,8%  

NLSH HF 4,2% 5,5% 4,6% 4,9%  

UNN HF 4,3% 4,5% 4,4% 4,6%  

Helse Nord 4,7% 5,3% 4,7% 5,3% Kilde (se arkfanet [Nyhenviste]) 
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https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten
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 Andel kontroller i 

spesialisthelsetjenesten, 

sett opp mot totale 

polikliniske 

konsultasjoner innenfor 

fagområdet 

8 Sykdommer i 

skjellett-

muskelsystemet 

og bindevev 

Helse-

direktoratet 

FINN HF 36,2% 41,7% 39,9% 37,6%  

HSYK HF 39,6% 44,8% 41,9% 43,0%  

NLSH HF 49,3% 45,8% 48,0% 47,8%  

UNN HF 38,6% 39,8% 40,4% 41,0%  

Helse Nord 41,6% 42,5% 42,8% 42,8% Kilde (se arkfanet [Kontroller]) 

 Andel polikliniske 

konsultasjoner der 

aktivitet utføres utenfor 

fast behandlingssted 

PHV 
Helse-

direktoratet 

FINN HF 5,8% 6,6% 9,5% 8,5%  

HSYK HF 2,6% 2,6% 3,4% 3,5%  

NLSH HF 13,1% 10,4% 12,0% 9,5%  

UNN HF 8,1% 9,2% 7,9% 8,8%  

Helse Nord 7,9% 7,8% 8,2% 7,8% Kilde (arkfanet [Ambulant virksomhet]) 
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6.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet (Fag, JTF) 

 

Mål 2017 Helse Nord RHF Mål Datakilde 
Publiserings-

frekvens 
Rapportering 

Høyere vekst innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. 

Veksten måles i gjennomsnittlig 

ventetid for avviklede, kostnader 

(kostnader til avskrivninger, 

legemidler og pensjon 

synliggjøres, men holdes utenfor), 

årsverk (helseforetak 

og "private institusjoner med 

oppdragsdokument" og aktivitet 

(polikliniske konsultasjoner). 

Kommunal ø-hjelpsplikt innføres i 

psykisk helsevern og rus fra 2017, 

og midlene overført fra hvert RHF 

til KMD synliggjøres i 

ressursbruken innen psykisk 

helsevern og TSB (fordelingen av 

overførte midler til KMD er om 

lag 96 og 4 pst.). 

   
2015-2016 2016-2017 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Årstall der dette er mulig 

Prosentvis 

større 

reduksjon i 

ventetid 

Gjennomsn

ittlig 

ventetid: 

Helsedirekt

oratet 

FINN HF 
18,3% 

(P 9,4% ; S -8,9%) 

8,6% 

(P -7,6% ; S %) 
 

    

  

HSYK HF 
-18,6% 

(P -25,9% ; S -7,3 %) 

4,4% 

(P 5,2% ; S 0,8%) 
 

NLSH HF 
-13,1% 

(P -15,4% ; S -2,3%) 

28,0% 

(P 9,1% ; S -18,9%) 
 

UNN HF 
2,7% 

(P -15,1% ; S -17,8%) 

5,9% 

(P -1,3% ; S -7,2%) 
 

Helse Nord 
-2,4% 

(P -12,7% ; S -10,3%) 

11,9% 

(P 0,4% ; S -11,5%) 

NEGATIV tall vises større reduksjon av ventetid for PH totalt 

(P) enn somatikk (S) 

Prosentvis 

større økning i 

kostnader, 

 

Kostnader: 

de 

regionale 

helseforeta

kenes 

regnskap 

FINN HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

  

 

HSYK HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

NLSH HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

UNN HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

Helse Nord 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

Prosentvis 

større økning 

årsverk 

Årsverk: de 

RHFenes 

HR 

systemer og 

SSB for 

private 

FINN HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

HSYK HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

NLSH HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

UNN HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

Helse Nord 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
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Prosentvis 

større økning i  

aktivitet. 

Polikliniske 

konsultasjo

ner: 

Helsedirekt

oratet 

(Helfo) 

FINN HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

HSYK HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

NLSH HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

UNN HF 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

Helse Nord 
% 

(P % ; S %) 

% 

(P % ; S %) 
 

Antall tvangsinnleggelser i 

psykisk helsevern for voksne 

per 100 000 innbyggere i 

helseregionen 

 

Redusert 

sammenlignet 

med 2016 

Helsedirekt

oratet 

Tertialvis 2012 2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Finnmark No data 260 277   261  

Helgeland No data 113 107 122  

Nordland No data 127 147 142  

UNN området  No data 258 312 290 Kilde: Hdir 

Helse Nord 210 197 226 216 
Det finnes bare årsdata fra 2010 til 2015. Ingen data for 2016-

2017. 

Antall tvangsinnlagte pasienter i 

døgnbehandling i psykisk 

helsevern med ett eller flere 

tvangsmiddelvedtak per 100 000 

innbyggere 

 

Redusert 

sammenlignet 

med 2016 

Helsedirekt

oratet 

Tertialvis 2012 2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Finnmark No data 148 179 148  

Helgeland No data 100 87 105  

Nordland No data 93 114 117  

UNN området No data 163 164 148 Kilde: Hdir 

Helse Nord 136 131 140 132 
Det finnes bare årsdata fra 2010 til 2015. Ingen data for 2016-

2017. 

Antall pasienter i døgnbehandling 

i psykisk helsevern med ett eller 

flere tvangsmiddelvedtak per 

100 000 innbyggere 

 

Redusert 

sammenlignet 

med 2016 

Helsedirekt

oratet 

Tertialvis 2012 2013 2014 2015 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF      

HSYK HF      

NLSH HF      

UNN HF      

Helse Nord     Finnes ingen data på nett  

Avbrudd i døgnbehandling i 

tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. 

Registrere og 

sikre færrest 

mulig avbrudd 

Helsedirekt

oratet 

Tertialvis 
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF No data No data No data No data  

HSYK HF No data No data No data No data  

NLSH HF No data No data No data No data  

UNN HF No data No data No data No data  

Helse Nord 2,6% 4,3% 1,3% 3,5% Kilde: Helsenorge.no 
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6.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Utdanning, forskning innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og 

forsvarlig pasientbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet (Fag / Kvafor) 

Mål 2017 Nord RHF Mål Datakilde 
Publiserings-

frekvens 
Rapportering 

Andel sykehusinfeksjoner 

Redusert 

Sammenlikne

t med 2016 

Folkehels

e-

instituttet 

2 ganger årlig mai.16 nov.16 mai.17 nov.17 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 2,3 2,7 No data No data    

HSYK HF 2,0 2,0 No data No data    

NLSH HF 3,6 1,5 No data No data    

UNN HF 5,3 4,2 No data No data    

Helse Nord 4,0 3,0 No data No data Kilde: helsenorge.no   

Andel pasienter med 

hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, og får 

denne behandlingen innen 40 

minutter etter innleggelse. 

Minst 50 pst. 

Helse-

direktorat

et  

Tertialvis   2014  2015  2016 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 100,0% 50,0% 42,9%  

HSYK HF 30,0% 40,0% 33,3%  

NLSH HF 45,7% 68,5% 45,8%  

UNN HF 37,5% 59,4% 68,3%  

Helse Nord 41,3% 60,4% 51,9% Kilde: helsenorge.no 

Andel korridorpasienter på 

sykehus 
0 % 

Helse-

direktorat

et  

Tertialvis  
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 0,9% 0,4% 0,2% 0,1%  

HSYK HF 1,4% 1,1% 1,4% 1,3%  

NLSH HF 1,5% 1,1% 1,3% 0,7%  

UNN HF 2,6% 2,3% 2,4% 1,3%  

Helse Nord 1,9% 1,6% 1,7% 1,0% Kilde: helsenorge.no 

Andel dialysepasienter som får 

hjemmedialyse  
Minst 30 pst. 

Helse-

direktorat

et  

Tertialvis  
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF No data No data No data No data  

HSYK HF No data No data No data No data  

NLSH HF 20,3 21,5 26,7 27,3  

UNN HF 32,8 32,8 34,2 35,2  

Helse Nord 26,5 26,4 30,2 30,8 Kilde: helsenorge.no 
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https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Korridorpasienter
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=KI_Nyre_hjemmedialyse
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Mål 2017 Nord RHF Mål Datakilde 
Publiserings-

frekvens 
Rapportering 

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 

Sykehuse

nes 

Legemidd

els-

statistikk 

Tertialvis  2012 
1. tertial 

2016 

2. tertial 

2016 

1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 
Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FINN HF 18,5 15,2 13,8 15,3 16,4 

Antall definerte døgndoser (DDD) av utvalgte 

bredspektrede antibiotika per 100 

liggedøgn/periode 

HSYK HF 20,2 15,8 17,0 14,9 16,6  

NLSH HF 21,8 19,2 20,1 20,9 18,1  

UNN HF 15,5 13,8 14,8 12,5 12,7  

Helse Nord 18,3 15,7 16,5 15,4 15,1 Kilde: helsenorge.no 
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6.4 Rapportering 2017 Helse Nord RHF, jf. tabell 2 i oppdragsdokumentet (Fag / Kvafor) 

 

Rapportering 2017 Helse Nord 

RHF 
Mål Datakilde 

Publiserings-

frekvens 
 

30 dagers overlevelse etter 

innleggelse i 2016 (uansett årsak 

til innleggelse) 
  

Nasjonalt 

kunnskaps

senter for 

helsetjene

sten 

(Folkehels

einstituttet

) 

Publiseres i 

2017 

(gjennomføre

s årlig) 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FINN HF 95,1%      

HSYK HF 95,1%      

NLSH HF 95,4%      

UNN HF 95,2%      

Helse Nord 95,2% Kilde: helsenorge.no     

30 dagers overlevelse etter 

innleggelse for hjerneslag i 

2016 

 

Nasjonalt 

kunnskaps

senter for 

helsetjene

sten 

(Folkehels

einstituttet

) 

Publiseres i 

2017 

(gjennomføre

s årlig) 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FINN HF 87,7%  

HSYK HF 87,4%  

NLSH HF 88,1%  

UNN HF 87,3%  

Helse Nord 87,4% Kilde: helsenorge.no 

30 dagers overlevelse etter 

innleggelse for hoftebrudd i 

2016 
  

Nasjonalt 

kunnskaps

senter for 

helsetjene

sten 

(Folkehels

einstituttet

) 

Publiseres i 

2017 

(gjennomføre

s årlig) 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FINN HF 90,7%  

HSYK HF 91,1%  

NLSH HF 90,5%  

UNN HF 91,3%  

Helse Nord 90,6% Kilde: helsenorge.no 

30 dagers overlevelse etter 

innleggelse for hjerteinfarkt i 

2016 

| 

Nasjonalt 

kunnskaps

senter for 

helsetjene

sten 

Publiseres i 

2017 

(gjennomføre

s årlig) 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FINN HF 91,7%  

HSYK HF 90,2%  

NLSH HF 90,3%  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 69

https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_totaloverlevelse
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_overlevelse_hjerneslag
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_overlevelse_hoftebrudd
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(Folkehels

einstituttet

) 

UNN HF 93,5%  

Helse Nord 
91,9% Kilde: helsenorge.no 

Andel pasientskader basert på 

GTT-undersøkelsene 

Reduseres 

med 25% 

innen 

utgangen av 

2018, målt ut 

fra 

GTTundersøk

elsen for 

2012 

GTT-

undersøke

lsene. 

Helsedire

ktoratet 

Årlig Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FINN HF 
 

 

HSYK HF   

NLSH HF   

UNN HF   

Helse Nord 

  

Andel relevante enheter i 

regionen hvor tiltakspakkene i 

pasientsikkerhetsprogrammet er 

implementert. 

100 % 

RHFs 

rapporteri

ng til 

pasientsik

kerhetspro

g 

rammet 

Årlig 
2012 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FINN HF 
 

 

HSYK HF   

NLSH HF   

UNN HF   

Helse Nord   
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Orientering til styret i Helse Nord RHF om styringskrav fra Helse 

Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til HOD 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 

 Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd med anbefalinger i 
faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og «Kosthåndboken». 

UNN har utarbeidet ernæringsstrategi, men mangler et komplett dokument som 
beskriver dette. Strategien er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for 
forebygging og behandling av underernæring. Hver avdeling skal ha en 
ernæringsansvarlig lege og sykepleier med hovedansvar for implementering av 
strategien i sine respektive avdelinger.  
 
Finnmarkssykehuset har etablert en strategi gjeldende fra 2017-2020. 
 
Nordlandssykehuset er i gang med sitt arbeid for å få på plass en ernæringsstrategi. 
 
Helgelandssykehuset har ikke utarbeidet egen strategi, men har rutiner og 
retningslinjer for ernæringsscreening og kartlegging av risiko for underernæring på 
innlagte pasienter. 

 
 Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som pårørende, og i 

tertialrapport 1 redegjøre for organisering og forankring av arbeidet.  
De regionale fagprosedyrene er gjort gjeldende i helseforetakene, men det er ulikt 
hvor langt hvert foretak, klinikk, avdeling og enhet er kommet i arbeidet med å ta 
dem i bruk. UNN har klinikkbarneansvarlige i alle klinikker bortsett fra OPIN2. 
Fagprosedyrene og lovverket er tema på felles fag- og opplæringsdager og på 
internundervisning og fagdager i klinikkene. Arbeidsgruppe med 
klinikkbarneansvarlige jobber også aktivt med implementeringen. UNN har i likhet 
med andre helseforetak i for liten grad utviklet systemer for å kvalitetssikre at 
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lovendringene følges opp, slik at barns rettigheter blir ivaretatt som en naturlig del av 
helsehjelpen til pasienten.  
 
Det er fortsatt manglende kartlegginger, mangelfull dokumentasjon og udekkede 
behov når det gjelder informasjon til barn og oppfølging av barna og familien, og 
ytterligere tiltak er nødvendig.  
 
I Nordlandssykehuset er arbeidet i gang, men det er langt igjen før prosedyrene er 
implementert og tatt i bruk av alt helsepersonell. I henhold til vedtatte prosedyrer, 
skal det utnevnes koordinatorer/ klinikkbarneansvarlige i ulike avdelinger/klinikker 
i sykehuset. Dette er ikke utført i Nordlandssykehuset, med unntak av ved ett DPS.  
 
Arbeidet er organisert med:  

• Foretakskoordinator for barn som pårørende i 50% stilling.  
• Erfaringskonsulent i 20% stilling.  
• Barneansvarlige i mange enheter, og det oppfordres til å utnevne flere.  
• Foretakskoordinator har møter med barneansvarlige.  

 
Følgende tiltak er gjennomført:  

• Informasjon om nye fagprosedyrer er sendt via e-post til barneansvarlige, med 
link til Docmap, med oppfordring om å ta prosedyrene i bruk og informere i 
egen enhet.  

• Prosedyrekort utviklet av foretakskoordinatorene i Helse Nord deles ut til 
barneansvarlige for videre distribuering i egen enhet.  

• Foretakskoordinator og erfaringskonsulent har gitt tilbud om 
undervisning/opplæring og har vært i noen enheter, har avtale med flere, samt 
har gitt opplæring til nye barneansvarlige.  

• Møte med barneansvarlige i NLSH, somatikk og psykiatri, er planlagt til juni 
2017, der tilbakemeldinger på implementeringsarbeidet er et fokus.  

• Det arbeides med Intranettside, bl.a. for å lette tilgang på informasjon til 
barneansvarlige og annet helsepersonell i Nordlandssykehuset.  

• Det gis informasjon om barn som pårørende og prosedyrer ved mottak av 
sykepleierstudenter og turnusleger.  

 
Ved Helgelandssykehuset har foretakskoordinator informert om de regionale 
fagprosedyrene i enhetsdirektørenes ledergrupper ved de tre sykehusene. 
Ledergruppene var også utvidet til å omfatte alle lederne ved den enkelte enhet. 
Den enkelte avdeling er oppfordret til å lage tilpassede prosedyrer.  
 
Finnmarkssykehuset rapporterer å ha implementert prosedyrene. Det er avsatt 20% 
stilling som foretakskoordinator og 20% til klinikk- koordinatorer (10%+10%). 
 

• Prosedyren er tilpasset Helse Nord, og lagt i Docmap PR11066. 
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• Lenke til prosedyren ligger på intranett siden til Barn som pårørende i 
Helse Nord. Enkel tilgang for ansatte med knapp på forsiden av intranett i 
HF til Helse Nords Barn som pårørende side. 

• Vi har laget prosedyrekort som er delt ut til enhetene i alle klinikker.  
 
Lokale tiltak: 

• Klinikkene har frikjøp stillingsandel for barneansvarlige og det er i tillegg 
barneansvarlige i alle enheter. Disse er del av et nettverk i hver klinikk, 
med faste nettverksmøter med referater. Her er prosedyrene tema, med 
veiledning fra koordinator. Alle barneansvarlige er godt kjent med 
prosedyrene. 

• Barneansvarlige har internundervisning i sine enheter. Koordinator bistår 
ved behov. 

• Det arrangeres fagdag i klinikkene årlig for barneansvarlige. I noen av disse 
har prosedyrene vært tema. Noen fagdager er åpen for samtlige ansatte. 

• Forelesning for hele HF på telematikk/Skype, om prosedyrer og 
registrering i Dips. Åpen for alle. 

 
Kontinuerlig fokus på prosedyren i møter med barneansvarlige. 
NLSH 

 
 Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin, sammen med Helse Nord 

RHF.  
Fra Geir: 
Dette er ivaretatt og UNN er delaktig i arbeidsgruppen gjennom medisinsk genetisk 
avdeling og fagdirektøren HN og Einar er med i styringsgruppen nasjonalt 
 
Forslag til tekst: 
Helse Nord deltar i det nasjonale arbeidet både i styringsgruppen, ved fagdirektør i 
Helse Nord og representant fra fag- og forskningsavdelingen ved UNN, samt i 
arbeidsgruppen, med representant fra medisinsk genetisk avdeling ved UNN.  
 
UNN er delaktig i det nasjonale prosjektet med fagpersoner fra bl.a. medisinsk 
genetikk. Dette er et nasjonalt arbeid der inngår UNN er involvert på deler av 
prosjektarbeidet.  
Ved UNN er det pasienter som er med i stadig flere persontilpassede 
medikamentbehandlinger i tråd med den nasjonale strategien. 
 
FIN 
Det er opprettet styringsgruppe for et nasjonalt prosjekt der representanter fra Helse 
Nord RHF og UNN er med. Det opprettes flere arbeidsgrupper, og mye arbeid pågår 
under ledelse av helse Sør-øst. 
 
NLSH 
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Nordlandssykehuset har på forespørsel fra Helse Nord RHF meldt inn personer til 
dette arbeidet. 
 
HSYK 
I forhold til legemiddel er persontilpasset medisin særlig aktuelt for pasienter med kreft, 
svært alvorlige sykdommer og infeksjonssykdommer. For disse pasientgruppene starter 
behandlingen ofte ved UNN HF/NLSH HF.  

 
 Etablere og videreutvikle felles forvaltning av regionale IKT-systemer innenfor 

retningslinjer gitt av systemeier. Helse Nord IKT skal forvalte administratortilganger 
på systemene som er en del av Helse Nords felles infrastruktur. 

Eier IKT 
 
 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. 

Sykehusapotek Nord, Bodø og Helgelandssykehuset har i samarbeid gjennomført 
arbeidet med risikovurdering og utarbeidet en standard/ veileder for tilberedning av 
legemidler på sykehusavdelinger, som skal brukes i hele regionen.  
 
Forslag til veileder for gjennomføring av risikovurdering av sykehusenes 
legemiddeltilberedning har følgende målsettinger:  

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

Det er utarbeidet et risikovurderingsverktøy med definisjon av kritiske 
suksessfaktorer for tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet støtteverktøy 
for sykehusfarmasøyter for gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med 
sykehusavdeling.  
  
Gjennomføring  
Risikovurderingsverktøyet er testet på to sykehusavdelinger ved 
Helgelandssykehuset, samt påbegynt på en tredje avdeling.  Tidsbruk ved 
risikovurderingen har vært ca. sju timer per avdeling (intromøte og risikovurdering). 
En tverrfaglig gruppe bestående av avdelingsleder, medisinansvarlig sykepleier, 
smittevernsykepleier og farmasøyt har definert risikoområder innenfor tilberedning i 
avdelingen, samt forslag til risikoreduserende tiltak. Avdelingen har fått en samlet 
oversikt over risiko på området, samt liste over risikoreduserende tiltak som bør 
iverksettes i avdelingen.  
  
Evaluering og forbedring 
De gjennomførte risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå 
med å se på muligheter for forenkling av verktøyet. I tillegg er det behov for 
forankring av kritiske suksessfaktorer for tilberedning av legemidler i et regionalt 
samarbeid mellom sykehusfarmasøyter, sykepleiere og smittevern. Det er også viktig 
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å bruke tid på forankring av risikovurderingsarbeidet internt i sykehuset for å sikre 
god forståelse av bakgrunnen for arbeidet. Legemiddelkomiteen og 
sykehusfarmasøytene vil være pådrivere for fortsatt kvalitetsarbeid på området.  
 
Regional prosedyre/mal 
I regionalt fagsjefmøte 7.12.2017 ble prosedyren og mal for gjennomføring av 
risikovurderingene godkjent som regional prosedyre og mal. Å bistå sykehusene med 
gjennomføring av risikovurderinger vil være et satsingsområde i 2018.  
 
UNN 
Det er gjennomført piloter på Helgelanssykehuset for hvordan risikoanalyser i 
sykehusavdelinger skal gjennomføres. Det er sykehusapoteket ved farmasøytene som 
gjennomfører og evaluerer pilotene. Det er igangsatt arbeid ved UNN for å kunne 
gjennomføre risikovurderinger på bakgrunn av piloterfaringene. Selve vurderingen er 
ikke igangsatt i 2017. Et samlet miljø i Helse Nord vil gjennomføre dette i løpet av 
2018 med felles metode og risikokarakteristikk. 
I tillegger det gjennomført legemiddelrevisjoner i UNN i 2017. Nye revisjoner er 
planlagt i 2018. Disse avdekker risikoområder og avvik forbundet med 
legemiddelhåndteringen. 
 
FIN 
Kartleggingsforespørsel er gjennomført i klinikk Kirkenes, men foreløpig ikke i 
klinikk Hammerfest. Det er nå ansatt klinisk farmasøyt i klinikk Hammerfest, og man 
antar at denne kartleggingen kan gjennomføres i løpet av våren 2018. En 
risikoanalyse på tilberedning av legemidler kan basere seg på/ ta utgangspunkt i 
kartleggingen. I Kirkenes vil forutsetningene for tilberedning bli annerledes når 
aktivitet flyttes inn i NKS. Bla. Av denne grunn planlegges denne rosanalysen etter 
sommeren etter innflytting til nytt sykehus. 
Finnmarkssykehuset har prosedyrer for utdeling av legemidler til pasient (PR4763) 
og cytostatikahåndtering (PR15227). Disse prosedyrene bidrar til trygge 
arbeidsforhold for de ansatte, og sikker legemiddelbehandling for pasientene. 
 
NLSH 
Nordlandssykehuset har i 2017 ikke gjennomført slike risikoanalyser da vi har ventet 
på å høste erfaringen fra tilsvarende arbeid ved Helgelandssykehuset. For 2018 har vi 
avsatt ressurser innenfor klinisk farmasi for å fasilitere denne typen arbeid i nært 
samarbeid med Sykehusapotek Nord. 
 
HSYK 
I samarbeid med Sykehusapotek Nord HF er det utarbeidet en overordnet veileder for 
risikovurdering av legemiddeltilberedning, samt en analysemal med definisjon av kritiske 
suksessfaktorer og risikomomenter for tilberedning av legemidler. Analysemalen er testet 
gjennom flere PDSA-sirkler.  
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 Veileder for legemiddeltilberedning ble godkjent i fagsjefmøte i Helse Nord 07.12.17. 
Analysemalen er godkjent i ledergruppene i Sykehusapotek Nord HF og 
Helgelandssykehuset HF.  

 Risikovurdering er utført ved 4 avdelinger på Helgelandssykehuset. Resultatene fra 
risikovurderingene er presentert for foretaksledelsen.  

 Farmasøyter ved Helgelandssykehuset har tatt initiativ til å opprette en regional 
arbeidsgruppe i Sykehusapotek Nord for risikovurdering av legemiddeltilberedning. 
Gruppen startet sitt arbeid i november 2017, og skal sikre enhetlig og regional 
implementering av arbeidet. Arbeidsgruppen jobber med å utarbeide en felles standard 
for anbefalte risikoreduserende tiltak knyttet til tilberedning av legemidler.  

 
SANO 
Rapporteringstekst Årlig melding 
Det arbeides med kvalitetsforbedring med utgangspunkt i PDSA-sirkelen:  
  
Planlegging   
Sykehusapotek Nord Bodø og Helgeland har utarbeidet et forslag til en veileder for gjennomføring av 
risikovurdering av sykehusenes legemiddeltilberedning med følgende målsettinger:  

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

Det er utarbeidet et risikovurderingsverktøy med definisjon av kritiske suksessfaktorer for 
tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet støtteverktøy for sykehusfarmasøyter for 
gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med sykehusavdeling.  
  
Gjennomføring  
Risikovurderingsverktøyet er testet på 2 sykehusavdelinger ved Helgelandssykehuset, samt påbegynt 
på en tredje avdeling.  Omfanget av risikovurderingen har vært ca. 7 timer per avdeling (intromøte og 
risikovurdering). En tverrfaglig gruppe bestående av avdelingsleder, medisinansvarlig sykepleier, 
smittevernsykepleier og farmasøyt har definert risikoområder innenfor tilberedning i avdelingen, samt 
forslag til risikoreduserende tiltak. Avdelingen har fått en samlet oversikt over risiko på området, samt 
liste over risikoreduserende tiltak som bør iverksettes i avdelingen.  
  
Evaluering og forbedring 
De gjennomførte risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå med å se på 
muligheter for forenkling av verktøyet. I tillegg er det behov for forankring av kritiske suksessfaktorer 
for tilberedning av legemidler i et regionalt samarbeid mellom sykehusfarmasøyter, sykepleiere og 
smittevern. Det er også viktig å bruke tid på forankring av risikovurderingsarbeidet internt i sykehuset 
for  
å sikre god forståelse av bakgrunnen for arbeidet. Legemiddelkomiteen og sykehusfarmasøytene vil 
være en pådriver for fortsatt kvalitetsarbeid på området.  
 
Regional prosedyre/mal 
I regionalt fagsjefmøte 7.12.2017 ble prosedyren og mal for gjennomføring av risikovurderingene 
godkjent som regional prosedyre og mal. Å bistå sykehusene med gjennomføring av risikovurderinger 
vil være et satsingsområde i 2018.  

 
 På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe», utarbeidet i FIKS-programmet, 

skal helseforetakene utarbeide en felles strategi for å oppnå en lukket 
legemiddelsløyfe. Helse Nord RHF vil komme tilbake til hvem som skal lede arbeidet. 

Eier FIKS 
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 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. 

Kommunikasjon 
 
 De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og samkjøringssystemet skal 

implementeres på pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte 
implementeringsplanen. 

Eier AKH 
 
 Pasientreisekontorene skal ferdigstille og implementere metode for 

kvalitetsforbedring/avvikshåndtering innen 31. desember 
Eier AKH 

 
 Vurdere kompetansen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) når det gjelder personer med utviklingshemming og psykiske 
lidelser, og gi en tilbakemelding i tertialrapport 1.  

Fag 
 
HNIKT: 
 Bygge opp en virksomhetsarkitekturpraksis i tråd med anbefalinger gitt av Nasjonal 

IKT.  Arkitekturområdet skal eies av Helse Nord RHF, men forvaltes av Helse Nord 
IKT i tett dialog med eier.   

Eier IKT 
 
 Brudd på avtalt servicenivå slik disse fremkommer på tjenestenivå skal meldes i 

Helse Nords avvikssystem Docmap. 
Eier IKT 

 
HSYK: 
 Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være mindre 

enn 8 dager 

Eier AKH 
 
FIN: 
 Utvikle videre tolketjenesten for den samiske befolkningen. 

Samisk tolkeprosjekt rulles ut i henhold til planen, og er i dag et implementert 
tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset med navnet samisk tolketjeneste. Det er ansatt 
tolker i turnus, og en har nå et tilbud og tilgjengelig samisk tolk i Finnmarkssykehuset 
fra kl 08.00 til kl 22.00 alle dager. Det er også mulighet å forhåndsbestille tolk av 
pasienter og fastleger. Det gis kun tilbud på nordsamisk. Et tilbud på lule- og 
sørsamisk språk var foreslått på et senere tidspunkt i henhold til prosjektrapport. For 
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videre utvidelse av tolkeprosjektet må det lages en finansieringsplan. Tolkeprosjektet 
vil også bli sett i sammenheng med utarbeidelsen av en strategisk overordnet plan, 
med tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen. 

 

3.2 Somatikk 

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

Alle våre helseforetak har prosedyrer for å gi prehospital trombolyse. Måloppnåelsen 
har variert, og det vil i løpet av 2018 gjennomføres et prosjekt for å harmonisere 
prosedyrene som vil bli koordinert fra Helse Nord RHF. Vi har også gitt i oppdrag at 
helseforetakene må etablere systemer for opplæring av nytilsatte, samt 
resertifisering for personell som er i tjenesten.  
 
Resultatene for 2017 fordelte seg som følger: 
 UNN 37,5 pst 
 Nordlandssykehuset 14,9 pst 
 Helgelandssykehuset 32,7 pst 
 Finnmarkssykehuset 17,4 pst 
Det nasjonale snittet for 2017 var på 40,3 pst 

 
 Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 

Fagråd for hjertesykdommer har startet arbeidet med å standardisere pasientforløp 
for pasienter med hjerteinfarkt. I arbeidet inngår oppfølging av fagrevisjonen som ble 
gjort for pasienter med NSTEMI. Fagrådet skal være pilot for å etablere regionale 
prosedyrer i ny oppdatert versjon av Docmap. 

 
NLSH, UNN: 
 Levere plan for gjennomføring av oppgavedelingsprosjektet i radiologi innen 1. 

tertial. 
UNN har iverksatt oppgavedeling ved at ortopedene selv vurderer kontrollbilder.  
Ved Nordlandssykehuset er oppgavedelingsprosjektet i radiologi ytterligere 
forsinket. Ferdigstillelse var planlagt innen utgangen av desember 2017, men på 
grunn av sykdom er ferdigstilling utsatt til mars 2018. 
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3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) 

 Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet. 
Fag 

 
 Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0–3 år.)  

Fag 
 
 Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i rus- 

og avhengighetsmedisin. 
Fag 

 
FIN og HSYK: 
 Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 

Fag 
 
UNN: 
 Etablere relevant følgeforskning ved innføring av medikamentfritt 

behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser.  
Tiltaket er under arbeid ved UNN. Det er utarbeidet en forskningsprotokoll som er 
godkjent av den etiske forskningskomiteen (REK) i 2017. Det jobbes med mindre 
endringer i prosjektet med påfølgende endringsmelding til REK i 2018.  
UNN melder at de vil utarbeide to prosjektbeskrivelser, en kvalitativ og en 
kvantitativ, ut fra protokollen. Senter for kvalitet og utvikling ved UNN er involvert i 
arbeidet. Helse Nord RHF vil vurdere delprosjektene før innvilgelse av finansiering av 
prosjektet fra RHF. UNN forventer oppstart av datainnsamling første halvår 2018 
etter etablering av nødvendig forskningsteknisk infrastruktur. 

 

3.4 Samhandling med kommuner og private avtaleparter 

 Delta i arbeid med å revidere strategi for avtalespesialister. Arbeidet koordineres av 
Helse Nord RHF. 

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

Eier AKH 
 
 Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i 

tertialrapport 2.   
UNN 
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Tjenesteavtale 2 – helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter 
med behov for koordinerte tjenester arbeides det med på flere områder; barn som 
pårørende, Individuell plan, Koordinerende enhet (KE) og Regional koordinerende enhet 
(RKE). Det er laget nye prosedyrer for behandlingshjelpemidler vedtatt av OSO.  
 
Tjenesteavtale 5, retningslinjer for utskrivning av pasienter er svært sentral innenfor 
mange tiltak; det tilbys opplæring i klinikker/avdelinger, gjennomført egne workshop 
med deltakere fra kommuner og foretak mm. Viktigst er at OSO har satt ned et eget KSU 
(klinisk samarbeidsutvalg) som lager nye retningslinjer, prosedyrer, flytskjema m.m. 
knyttet til tjenesteavtale 5.  
 
Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging; Har hatt noe fokus på smittespredning.  
Folkehelseindikatorer vil bli lagt ut på Samhandlingsbarometeret.  
 
Ved Nordlandssykehuset er tjenesteavtale 2, 5 og 10 er revidert og er behandlet i OSO i 
høsten 2017. Revisjonen er gjennomført i samarbeid med klinisk samarbeidsutvalg 
oppnevnt av OSO. Tjenesteavtale 3 og 5 er slått sammen til en avtale. Helseforetaket 
følger opp innholdet i tjenesteavtalene på flere måter. Herunder avviksbehandling, 
dersom det avdekkes manglende oppfølging av avtalene. Smittevernsykepleier som 
arbeider ut mot kommunene, og ambulante rehabiliteringsteam.  
 
Helgelandssykehuset har invitert kommunal helsetjeneste til samarbeid i alle lærings- og 
mestringstilbud som utvikles og driftes ved foretaket. Det er innført som fast standard.  
Helgelandssykehuset (LMS/praksiskoordinator (PKO)) har utviklet og etablert 
helsepedagogisk grunnkurs i fast drift. Hovedfokus er på helsefremmende arbeid og 
pedagogisk virksomhet. Et tilbud til både spesialist- og kommunal helsetjeneste.  
 
Koordinerende enhet v/KE-rådgiver på foretaksnivå deltar i arbeidsgruppe for å 
utarbeide retningslinjer/funksjonsbeskrivelse gjeldende for alle foretak i Helse Nord RHF 
vedrørende:  

• Retningslinjer for oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten  
• Funksjonsbeskrivelse for koordinator i spesialisthelsetjenesten  

 
Når disse er ferdigstilt vil de bli implementert i Helgelandssykehuset HF, herunder 
opplæringsmodul i Campus.  
 
Finnmarkssykehuset har i samarbeid med kommunene revidert overordnet 
samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1, 3, 5, 6, 7, 11 og ledsageravtalen. Det er 
påbegynt arbeid med de resterende tjenesteavtalene. OSO tar sikte på å behandle 
reviderte utgaver av disse avtalene høsten 2017. Punktene om rehabilitering og LMS er 
fulgt opp underveis blant annet i dialogmøter med alle kommuner som er gjennomført i 
vår/høst. Fokus på smittevern følges opp i revisjon av tjenesteavtale 10. Dialog om 
utskrivningsklare pasienter skjer ukentlig gjennom meldingsutveksling og gjennom 
klinikkenes samhandlingskoordinatorer. Utskrivningsklare pasienter er også tema på 
dialogmøter med kommunene. 
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 Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for samhandling med kommunene. 

Arbeidet koordineres av Helse Nord RHF. 
Stab 

 
 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.  

KvaFor 
 
 Delta aktivt i arbeidet til nasjonal standardisering innen IKT-området jf. 

Stortingsmelding nr. 9 2012-2013, samt strategi for Nasjonal IKT HF.  Egne 
bestillinger vil komme fra Helse Nord RHF. 

Eier IKT 
 
NLSH, HSYK, FIN: 
 Ta i bruk Samhandlingsbarometeret i samarbeid med overordnet samarbeidsorgan 

(OSO) 
Alle våre helseforetak har fått inn data som omhandler samhandling, 
kommunehelsetjenesten og demografiske data. Det gjenstår fortsatt en del arbeid 
med å orientere ansatte og kommunene om bruk. Alle OSO er informert om 
samhandlingsbarometeret. Det varierer imidlertid i hvor stor grad helseforetakene 
har tatt samhandlingsbarometeret i aktiv bruk. Dagens status er at 
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset ikke har tatt dette i bruk, mens 
Finnmarkssykehuset og UNN benytter dette som et verktøy i samhandlingsøyemed. 
UNN v/ samhandlingsavdelingen, som har ansvar for å utvikle verktøyet, har et 
særskilt ansvar for å bidra til implementering i hele regionen. 

 
HNIKT: 
 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. mai. 

Eier IKT 
 
 Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny 

funksjonalitet og driftsendringer. QA-installasjoner skal først etableres for DIPS, 
Sectra, integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester.  Testsenteret skal 
kunne utføre ende-til-ende-testing fra helsenorge.no og inn til sentralt QA-miljø med 
akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte at 
testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert. 

Eier IKT 
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 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. 

Eier IKT 
 

 Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett skal benyttes i hele regionen 
innen utløpet av 1. tertial. 

Eier IKT 
 
 Drifte og forvalte integrasjonsbuss (ESB) 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. 

Eier IKT 
 
 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. 

Eier IKT 
 
 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. 

Eier IKT 
 

3.5 Kvalitet 

 Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 
 
 Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT-granskning og bruke statistikken 

aktivt i forbedringsarbeid.  
KvaFor 

 
 Delta i arbeidet med å definere behov for pasientrapporterte erfaringer 

(PROMS og PREMS), samt ta i bruk elektronisk løsning når den er klar. 
Resultatene skal brukes i lokalt forbedringsarbeid. Det vil komme nærmere 
bestilling fra Helse Nord RHF. 

Helse Nord RHF har ikke etablert en elektronisk løsning for PREMs. Arbeidet med 
PROMs gjøres fra SKDE, jf arbeidet med medisinske kvalitetsregistre. UNN og 
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Nordlandssykehuset har en elektronisk løsning for PREMs, og i avvente av anbud på 
inn/utsjekksløsningen er det ikke gjort noe ytterligere fra Helse Nord RHF for en egen 
løsning for PREMs. Helse Nord RHF vil legge til rette for at alle helseforetakene kan få 
en slik løsning, med en opplæringspakke i hvordan bruke resultatene i 
forbedringsarbeid. 

 
 Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse Nord 

RHF.  
KvaFor 

 
 Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.  

Alle helseforetakene har deltatt i utviklingen av modulbasert opplæringsprogram 
med prosjektledelse fra UNN. Sluttrapport og opplæringsmateriell ble overlevert 
Helse Nord RHF ved utgangen av august. 

 
 Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i pasientadministrative systemer, og 

opplæringen skal dokumenteres. 
Alle medarbeidere i Helse Nord er blitt tildelt en felles, obligatorisk kompetanseplan. 
Kompetansemodulen i Personalportalen skal brukes for å registrere og følge opp 
kompetanseutvikling for ansatte. Modulen gir god oversikt for både ledere og 
medarbeidere, og dokumenterer kompetanseutvikling for den enkelte. 
Arbeidet med å legge inn kompetanseplaner i Kompetansemodulen er kommet ulikt 
langt i klinikkene i UNN. 
 
Ved Nordlandssykehuset fikk Senter for klinisk støtte og dokumentasjon høsten 2017 
i oppdrag å etablere systematisk opplæring for alle ansatte i DIPS EPJ. Fortløpende 
med at opplæringsmateriell tilpasses prosedyrer og rutiner tilgjengeliggjøres det i 
Campus og knyttes som aktivitet opp mot kompetansekrav i Kompetansemodulen. 
Helgelandssykehuset har videreført opplæringen som ble igangsatt etter HOS 
prosjektet, der EPJ- rådgivere gjennomførte opplæringen av DIPS brukere.  
 
Helgelandssykehuset har en sak til beslutning som beskriver hvordan opplæring av 
ansatte/nyansatte skal gjennomføres. Opplæringen skal være målrettet mot profesjon 
og funksjon og nyansatte vil få et eget program med grunnleggende bruk og forståelse 
av EPJ.  
 
Det er lagt til rette for at avdelingsledere dokumenterer opplæring i 
kompetansemodulen. 
 
En stor utfordring for fullstendig måloppnåelse er at helsepersonell som skal motta 
opplæring, ikke er tilgjengelig på grunn av at annen aktivitet prioriteres.  
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Ved Finnmarkssykehuset arbeides det med å utvikle Kompetanseportalen som et 
hjelpemiddel til å kunne sette kompetansekrav og følge opp at nødvendig opplæring 
blir gjennomført og dokumentert. 
 
Ved Sykehusapotek Nord har Kliniske farmasøyter tilgang til sykehusenes 
pasientadministrative systemer. Nødvendig opplæring gis av sykehusene.  

 
 Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   

 Helgelandssykehuset – en hendelsesanalyse 
 UNN – 7 hendelsesanalyser 
 Nordlandssykehuset – gjennomført 1, 1 pågår og vil ferdigstilles i januar 2018. 
 Finnmarkssykehuset – ikke gjennomført noen, Sentralt Pasientsikkerhetsutvalg 

skal gjennomføre første analyse innen våren 2018. 
 
 Det er ikke blitt gjennomført hendelsesanalyser i Sykehusapotek Nord, men 

farmasøyter fra foretaket har bidratt i en hendelsesanalyse gjennomført ved 
Nordlandssykehuset. I tillegg er det gjennomført en hendelsesanalyse internt i 
Sykehusapotek Nord.   

 
UNN: 
 Lede arbeidet med utvikling av modulbasert opplæringsprogram for 

forbedringsarbeid. 
Prosjektet ble ledet med prosjektleder ved UNN. Prosjektleder overleverte 
opplæringsmateriale og prosjektrapport i slutten av august 2017. 

3.7 Smittevern 

 Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege som koordinerer 
smittevernarbeidet i institusjonen.  

Alle våre helseforetak har ansatt smittevernlege som koordinerer smittevernarbeidet.  
 
 Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert helseforetak og deres 

opptakskommuner. 
Alle våre helseforetak med tilhørende opptakskommuner har inkludert smittevern i 
tjenesteavtale 10. 

 
 Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika i 

tråd med nasjonale retningslinjer. 
 Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 

Alle våre helseforetak har innført antibiotikastyringsprogram og opprettet 
antibiotikateam, med deltakelse av farmasøyter fra Sykehusapotek Nord.  

 
 Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger. 
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Alle våre helseforetak har utarbeidet rapporter for forbruk av antibiotika fordelt på 
antibiotikagrupper og avdelinger. Sykehusapotek Nord har bistått i arbeidet. 

 
 NOIS-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. 

Alle våre helseforetak med unntak av Nordlandssykehuset har i 2017 en oppfølging 
på over 95 pst. Nordlandssykehuset ligger i 2. tertial tett oppunder måloppnåelse for 
keisersnitt, hemiprotese og colon- inngrep. Arbeidet med å bedre oppfølgingen vil 
fortsette i 2018. Ved UNN skal dette gjennomgås ved hendelsesgjennomgang. De har i 
likhet med Finnmarkssykehuset etablert egne prosedyrer for slik oppfølging. Dette 
arbeidet er pågående i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. 

 
 Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis. 

Alle våre helseforetak rapporterer tertialvis. 
 
HSYK: 
 Opprette stilling for hygienesykepleier med ansvar mot kommunehelsetjenesten 

Helgelandssykehuset har fra 1.10.2017 styrket smittevern med 50 pst stilling slik at 
smittevernsykepleier på foretaksnivå nå har 100 pst stilling. Smittevernpersonellet 
bidrar med undervisning og råd til kommuner på forespørsel. Helgelandssykehuset 
vil i løpet av året på nytt vurdere å styrke smittevern ytterligere for å bistå 
kommunehelsetjenesten.  

 

3.8.1 Klima og miljøtiltak 

 Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september. 
Alle helseforetakene samt Helse Nord RHF er resertifisert til ISO 14001:2015 unntatt 
Helgelandssykehuset HF. 
 
Helgelandssykehuset HF har avtale med DNV og skal resertifiseres i april 2018.  
Helse Nord IKT HF ble etablert som eget HF pr 1. januar 2017 og ble sertifisert i 
henhold til ISO 14001:2015 12-13. desember 2017. 
 
FIN: 
DNVGL gjennomførte sertifiseringsrevisjon i uke 46. Revisjonen avdekket fem avvik. 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet handlingsplan med tiltak for å lukke avvikene. 
DNVGL har godkjent tiltakene, og sertifikatet er videreført. 
 
NLSH: 
Nordlandssykehuset HF ble 4. september 2017 sertifisert etter nye ISO-14001:2015. 
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HN IKT: 
Helse Nord IKT ble revidert av DNV 12.-13. desember 2017. Revisjonen ble 
gjennomført på ledelsessystemet. Basert på revisjonsutvalget ble ledelsessystemet 
vurdert å være effektivt i henhold til standardens krav, med unntak av noen avvik i 
funnlisten. Revisjonsleder vil innstille til utstedelse av sertifikat når korrigerende 
tiltak for alle avvik er gjennomgått og godkjent. Dette skal gjøres innen 13.mars 2018. 
Når overnevnte godkjenning er gjort vil oppdraget være løst i tråd med 
oppdragsdokument 2017. 
 
UNN: 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble resertifisert etter ISO14001:2015 9.6.2017 
og følger opp de nasjonale indikatorene til Nasjonalt klimaregnskap. Grunnet 
utbyggingen av A-fløy og PET senteret og prøvedrift vil det ikke være mulig å 
sammenligne resultat mot foregående år, Men det totale forbruket vil bli meldt inn. 
 
Sykehusapotek Nord 
Resertifisering av miljøstyringssystemet etter ISO-14001:2015 er gjennomført med 
godt resultat. Alle avvik er lukket, og Sykehusapotek Nord har mottatt bekreftelse på 
at foretakene tilfredsstiller kravene. 
 
HSYK: 
Resertifisering av styringssystem etter ISO14001:2004 er utført i mai 2017. 

 
 Sette mål for de nasjonale miljøindikatorene. Resultater skal inngå i årlig klima- og 

miljørapport i tillegg til årlig melding. 
 Energiforbruk 
 Avfall 
 Vann 
 Innkjøp 

Helse Nord har etablert en regional gruppe for klima og miljø hvor alle spørsmål og 
forhold innen dette området følges opp. I tillegg rapporteres resultater for de 
nasjonale klima- og miljøindikatorene i felles rapporteringssystem. 
For 2017 blir det også utarbeidet en rapport for HMS og samfunnsansvar hvor også 
klima og miljø inngår.  
 
FIN: 
Finnmarkssykehuset deltar i regionalt miljønettverk. I dette fora følges rapportering 
og rapporteringsverktøy for de nasjonale miljøindikatorene opp. 
 
NLSH: 
Energi 
Oljeforbruket i helseforetaket måles ikke fortløpende, men vi registrerer vårt 
«forbruk» gjennom det som blir kjøpt inn i løpet av et år. I 2016 ble det derfor ikke 
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forbrukt fyringsolje. I 2017 har forbruket vært på 250.867 kWh. Dette skyldes i 
hovedsak at el-kjelen på gartneriet på Rønvik har vært defekt i store deler av 2017 og 
at vi har fyrt med olje som reserveløsning. Det er nå i ferd med å bli etablert 
fjernvarme på gartneriet slik at vi kan fjerne muligheten for å fyre med olje der i 
fremtiden. 
 
Når det gjelder fjernvarme i Bodø sentrum har det vært en reduksjon på forbruket av 
fjernvarme fra 2016 til 2017 på 1 million kWh. Dette kan skyldes at vi ikke betalte for 
oppvarmingen av det meste av A-fløy i store deler av 2017 siden denne er under 
rehabilitering. Samtidig har vi tatt i bruk en meget energieffektiv G-fløy. På Rønvik 
sykehus er 2017 det første hele året vi kun fyrte med fjernvarme. Her havnet vi på 
5,35 millioner kWh. 
 
El-forbruket i Lofoten er omtrent på samme nivå i 2016 og 2017, mens el-forbruket i 
Vesterålen har hatt en stor prosentvis reduksjon fra 2016 til 2017, nesten 19 %. Dette 
skyldes nok at varmepumpen er justert inn slik at den ikke dumper så mye varme til 
sjø, men tar vare og nyttiggjør seg varmen bedre. I tillegg har forbruket av 
propangass også gått ned i Vesterålen i samme tidsrom. 
 
Når det gjelder ny varmepumpe i Lofoten har det vært en stor forsinkelse, noe som 
fører til at denne ikke er operativ før sommeren 2018. 
 
Avfall 
Den totale avfallsmengde for hele helseforetaket har hatt en økning på 7,5 % fra 2016 
til 2017. Målet har vært å redusere avfallsmengden med 1 % årlig fram mot 2018.  
Noe av grunnen til denne økningen skyldes at rivningen av det gamle akuttmottaket i 
Bodø sentrum ble registret inn på drift og vedlikehold. Trolig har også har mye av 
inventaret i A-blokka i Bodø sentrum blitt kastet som restavfall og trevirke, noe som 
forklarer mye av økningen i både restavfall og totalavfallsmengde. 
  
Når det gjelder farlig avfall har vi en økning i mengden, noe som skyldes at ansatte er 
flinkere til å sortere dette ut. Mengden papiravfall har økt grunnet bedre sortering. 
 
Vann 
Vannforbruket i Bodø sentrum og i Vesterålen har økt en del fra 2016-2017.  
I Vesterålen skyldes dette sannsynligvis defekter i 2 ventiler som styrer innmatingen 
av nettvann til kjøleprosesser på kjøl/fryserom og dataromskjøling.  
I Bodø sentrum kan dette skyldes økt bruk av nødkjøling siden høyblokkas A-fløy 
bygges om.  
 
Lystgass 
Tallene fra Sykehusinnkjøp HF om lystgass er ikke klare for 2017 før tidligst 20 
januar 2018. 
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HN IKT: 
Energiforbruk – Helse Nord IKT holder til i leide lokaler og har begrenset mulighet for 
påvirkning på energiforbruket. 
Avfall – Redusere forbruket av kopipapir årlig med 2% fram til 2021. 
Innkjøp - Mål om at 20% av leverandører på rammeavtaler for Helse Nord IKT skal 
være miljøsertifiserte innen 2021. 
Helse Nord IKT HF vurderer oppdraget som løst i tråd med oppdragsdokument 2017. 
 
UNN: 
UNN deltar i regionalt miljønettverk. I dette fora følges rapportering og 
rapporteringsverktøy for de nasjonale miljøindikatorene opp. 
 
Sykehusapotek Nord: 
For energiforbruk, avfall og vann inngår Sykehusapotek Nord i sykehusenes tall. Det 
er foreløpig ikke utarbeidet mål for innkjøp, men dette kan vurderes i forbindelse 
med revisjon av miljøstyringssystemet. Dette er ikke gjort da det vesentligste av 
Sykehusapotek Nord innkjøp er varer for videresalg til sykehus og pasienter. Det er 
egen avtale med grossisten som leverer varer for videresalg. Avtalen inneholder også 
miljøkrav. 
 
HSYK: 
Det måles på de vedtatte miljøfaktorene. System for nasjonal rapportering er tatt i 
bruk. 

 
HNIKT: 
 Etablere tiltak for gjenbruk av utstyr, f.eks. ved avhending til ideelle organisasjoner 

Helse Nord IKT sørger for at Helseforetak i Helse Nord benytter seg av retur ordning 
fra Atea kall Loop3. Denne tjenesten utfører blant anna resirkulering av elektronisk 
utstyr i henhold til gjeldende forskrifter og lovverk. 
 
Helse Nord IKT HF vurderer oppdraget som løst i tråd med oppdragsdokument 2017. 

 

3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet 

 Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-analyser 
skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal beskrive om 
databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen, og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
 

 Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres 
til Helse Nord RHF innen 1.mars med tilhørende tiltaksplan. Planen skal 
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse. 
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Helgelandssykehuset HF:  
Sak 73/2017 ble behandlet av styret 22.06.2017.  
 
Nordlandssykehuset HF: 
Styret er orientert om status innenfor området informasjonssikkerhet og ROS-
analyser i styresak 107-2017 Orienteringssak –Informasjonssikkerhet og 040-2017 
Orienteringssak informasjonssikkerhet – status pr april 2017. Funn i analysene ble 
presentert i disse styresakene.   
 
Status pr utgangen av desember 2017 var at risikovurderinger i stor grad var 
gjennomført i henhold til fremdriftsplanen som ble forelagt styret i februar 2016. Pr. 
utgangen av april 2017 er alle planlagte risikoanalyser som omhandler 
medisinskutstyr gjennomført hos NLSH. Gjenstående risikovurderinger gjennomføres 
før mars 2018. Orientering om status på ROS-analyser med tilhørende tiltaksplan ble 
sendt Helse Nord RHF før 1. mars 2017. 
 
UNN HF:  
Ikke mottatt svar på dette punktet fra UNN HF.  
 
Finnmarkssykehuset HF:  
Saken er behandlet av i styret i Finnmarkssykehuset i sak 49/2017 
 
Sykehusapotek HF: 
Informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser ble styrebehandlet 19. 
mai 2016 og deretter 1. desember 2016.  
 
Avvikene som ble identifisert er lukket, men ved gjennomføring av ROS-analyse på 
produksjonssystemet Cytopro er det avdekket manglene funksjonalitet og svakheter 
ved systemet. Det er iverksatt kortsiktige tiltak for å redusere avdekte risikoer, samt 
at anskaffelse av produksjonsstøttesystem er startet. 
 
Informasjonssikkerhet vektlegges særskilt i forbindelse med anskaffelse av nye 
forretningssystemer.  
 
Helse Nord IKT HF:  
Avvikene er konkretisert i Helse Nord RHFs brev til helseforetakene 24. november 
2015, og omhandler manglende ROS-analyser og informasjonssikkerhet i MTU. 
Riksrevisjonen avdekte flere mangler på landsbasis, men det er det første avviket som 
inngår  i HN RHFs bestilling til helseforetakene. HN IKT leverte i tråd med bestilling 
en plan for gjennomføring av ROS analyser, som ble overholdt og rapportert til styreti 
2017. HN IKT har dermed ingen avvik fra Riksrevisjonen som ikke ble lukket i 2016. 
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Videre er HN IKT i avslutningsfasen av ROS-analyse av regional IKT-infrastruktur og 
har pågående aktiviteter med ROS-analyse av kliniske tjenester, risikovurdering av 
mål som en del av gjennomgående risikostyring i virksomheten. 
 
Helse Nord IKT HF vurderer oppdraget som løst i tråd med oppdragsdokument 2017. 
 
Oppfølgingsspørsmål stilt til HN IKT den 14.02.2018. Enda ikke mottatt svar på dette.  

 
 Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger av 

EUs nye personvernforordning. 
Helgelandssykehuset HF:  
Det ble ansatt personvernombud 01.01.2018 i 50 % stilling. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Personvernombud er godt etablert og ivaretas fullt ut i Nordlandssykehuset. Nytt 
personvernombud ble tilsatt i oktober 2017. Det øker kapasiteten både for 
personvernombud, men også for informasjonssikkerhetsarbeidet. 
 
UNN HF:  
Ikke mottatt svar på dette punktet fra UNN HF.  
 
Finnmarkssykehuset HF:  
Finnmarkssykehuset har etablert ordningen med personvernombud og kjøper denne 
tjenesten fra UNN. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
Personvernombud er utpekt, og arbeidet med å tilfredsstille kravene i EUs 
personvernforordning er startet. 
 
Helse Nord IKT HF:  
Anna Uhlving er utnevnt som personvernombud i Helse Nord IKT HF. Dette er også 
registrert hos Datatilsynet iht. retningslinjer fra HN RHF. Helse Nord RHF er orientert 
i eget brev, vår ref. 2017/206-1. 
 
Helse Nord IKT HF vurderer oppdraget som løst i tråd med oppdragsdokument 2017. 

 
 Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og HelseCERTs 

generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. 
Helgelandssykehuset HF:  
Alle HF’ene har med funksjonen IKT-sikkerhetskoordinator fått aksjonspunkter som 
skal gjennomføres i forbindelse med tiltak for beskyttelse mot dataangrep fra HN-IKT 
 
Nordlandssykehuset HF: 
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I samarbeidsforum etablert av Helse Nord IKT deltar IKT sikkerhetskoordinatorer 
hos NLSH for oppfølging og iverksetting av tiltak. Oppfølging av dette er inkludert i 
prosjektet for helhetlig informasjonssikkerhet. 
 
UNN HF:  
Ikke mottatt svar på dette punktet fra UNN HF.  
 
Finnmarkssykehuset HF:  
Foretaket har sendt forespørsel til Helse Nord RHF på om dette er et punkt som hører 
til Helse Nord IKT. De 4 generelle punktene til HelseCert er alle av teknisk art, delvis 
utenfor foretakets kontroll: 1. Oppgrader program- og maskinvare. 2. Installere 
sikkerhetsoppdateringer så fort som mulig. 3. Ikke tildel administrator-rettigheter til 
sluttbrukere. 4. Blokker kjøring av ikke-autoriserte programmer. 
 
Sykehusapotek Nord HF: 
Maskiner på sykehusnettet kontrolleres og oppdateres av HN-IKT. 
  
For maskiner på apoteknettet gjennomføres det jevnlige oppdateringer med 
Windows update og antivirus. 
 
Det jobbes også kontinuerlig med identifisering og kartlegging av sårbarheter og 
trusler, samt at det gjennomføres holdningskampanjer for de ansatte; stopp, tenk, 
klikk.  
 
Helse Nord IKT HF:  
De relevante tiltakene er lagt inn under prosjekt Helhetlig informasjonssikkerhet og 
følges opp der. Helse Nord IKT HF vurderer oppdraget som løst i tråd med 
oppdragsdokument 2017. 

 
 Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- og 

sikkerhetsmessige krav. 
Helgelandssykehuset HF:  
Ved alle anskaffelser som har en IT-teknisk grensegang har vi dialog med HN IKT 
gjennom anskaffelsen slik at IT-tekniske krav, bl.a til sikkerhet, blir ivaretatt. 
Leverandørene blir i forkant av leveransen også krevd aksept for de krav HN IKT 
stiller til utstyr som skal inn i Helse Nord sitt nettverk. 
 
Nordlandssykehuset HF: 
Ved anskaffelser og innføring av IKT-systemer der det skjer internt ligger Helse Nord 
sine drifts og sikkerhetsmessige krav til grunn. Det etablerers nødvendige 
databehandleravtaler og det gjennomføres risikoanalyser for informasjonssikkerhet. 
 
UNN HF:  
Ikke mottatt svar på dette punktet fra UNN HF.  
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Finnmarkssykehuset HF:  
Er ivaretatt gjennom intern IKT FIN HF og utføres i samarbeid med HN IKT.  
 
Sykehusapotek Nord HF: 
Anskaffelser og innføring av IKT-systemer gjøres i henhold til gjeldende krav fra HN-
IKT og Helse Nord, og det etableres databehandleravtaler med alle Sykehusapotek 
Nords samarbeidspartnere som har tilgang til IKT-systemer. Sykehusapotek Nord 
deltar i FRIS (fagforum for informasjonssikkerhet). 
 
Helse Nord IKT HF:  
HN IKT har utarbeidet krav for tilknytning til IKT-infrastruktur i Helse Nord. Dette 
har vært presentert og behandlet i bestillermøte med alle helseforetak. 
Kravdokumentet er nylig revidert og kvalitetssikring av reviderte krav pågår nå i 
Avdeling for tjenesteproduksjon. Når reviderte krav er ferdigstilt, vil disse framlegges 
bestillermøtet på nytt. 

 

3.8.3 Beredskap 

 Sikre at tiltakene knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT, 
vann og strøm blir fulgt opp. 

Alle HF ene har iverksatt nødvendige tiltak i henhold til Riksrevisjonens rapport. Det 
er i tillegg foretatt gjennomgang og revisjon av planverk og tiltaksplaner. 
 
FIN: 
Dette er ivaretatt gjennom foretakets planverk og tiltaksplaner knyttet til beredskap. 
 
NLSH: 
Bortfall av vann og strøm.  
NLSH HF, sammen med Vestvågøy kommune, gjennomførte i 2017 fellesøvelse ved 
Lofoten sykehus hvor bortfall av vann var tema. Det var i tillegg et tilfelle med reelt 
bortfall av vann ved sykehuset hvor beredskapen ble prøvd. Både ved det reelle 
bortfallet og ved øvelsen ble det skrevet erfaringsrapporter samt gjennomført 
samtaler mellom NLSH HF og kommunen. Det har resultert i at erfaringene er 
samordnet og skrevet inn i hverandres planverk. I tillegg er det avtalt årlige 
fellesøvelser. Gjennom erfaringene fra Vestvågøy kommune er det nå startet opp 
samtaler med Hadsel kommune samt etablert kontakt med Bodø kommune hvor 
beredskapsplanverket er tema. 
 
Det er gjennomført samvirkeøvelser med lokalt kommunalt brannvesen innen brann 
og evakuering ved sykehusene Lofoten, Vesterålen samt Bodø sentrum. Det er 
gjennomført evaluering og erfaringene fra øvelsene er skrevet inn i de respektive 
planverkene. 
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Ved sykehusene i Lofoten, Vesterålen samt i sentrum Bodø er det etablert 
nødaggregat slik at sykehusene er selvforskyldt ved bortfall av strøm. Rønvik har 
deler av bygningsmassen dekket av reservekraft. Aggregatene blir funksjonstestet 
hver måned gjennom testkjøring.   
 
På grunn av utarbeidelse av nytt pandemiplanverk er ikke arbeidet med samkjøring 
av planverk og øvelser mellom kommunene i Hadsel og Bodø og sykehusene 
ferdigstilt. Prioriteringen er forankret. 
 
IKT 
Etter riksrevisjonenes rapport er det sikret at nødvendige tiltak er satt i verk for IKT 
området gjennom et omfattende arbeide med risiko- og sårbarhetsvurderinger for de 
ulike gruppene av systemer, hovedjournalsystemer og spesialistmoduler, systemer 
for MTU samt enkel databaser og skåringsverktøy. Det gjenstår kun to 
risikovurderinger for to skåringsverktøy. Dette vil bli gjennomført i første kvartal 
2018.  
 
Styret ved Nordlandssykehuset har løpende vært orientert om status for dette 
arbeidet, senest 12. desember 2017 gjennom styresak 107-2017 Orienteringssak - 
Informasjonssikkerhet. 
 
I tillegg til den løpende gjennomgang av status for dette arbeidet har styret i 
Nordlandssykehuset bedt om oppfølging av Helse Nord om hvilke behov og løsning 
man har for fjernlagerløsning for de kliniske data som driftes ved det regionale 
datasenteret. Helse Nord er bedt om å redegjøre for dette, men tilbakemelding er ikke 
mottatt. Nordlandssykehuset HF etterlyser slik tilbakemelding. 
 
UNN: 
Beredskapsplaner for infrastruktur er revidert og oppdatert i 2017. 
 
HSYK: 
Det er utført nye ROS analyse på alle tre sykehusenhetene i 2017, og laget nye 
tiltakskort for Drift og Eiendom på bortfall av strøm og vannforsyning. Det er også 
gjort tiltak på de mest kritiske utfordringene på sykehusene ifm 
rehabiliteringsprosjekter (Nødstrømsaggregat, UPS mm). 

 
 Sikre at planverk er koordinert med andre offentlige instanser (kommunenivå, sivil 

beredskap og Forsvaret). 
Stab 

 
 Med bistand fra regional legemiddelkomite opprette og vedlikeholde lokale ROS-

analyser for legemiddelberedskap og sikre tilstrekkelige beredskapslagre av 
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legemidler herunder infusjonsvæsker. Regional legemiddelkomite skal i løpet av 
2017 utarbeide retningslinjer for håndtering av mangelsituasjoner. 

Stab 

3.8.4 Forskning og innovasjon 

 Implementere tiltak som beskrevet i Strategi for forskning og innovasjon 2016-
2020, jf. vedtatt tiltaksplan for 2017, herunder forskning på samisk helse, inkludert 
behandlings- og helsetjenesteforskning. 

KvaFor – vi venter med samlet beskrivelse til UNN har svart 
 
 Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak spesielt rettet mot den samiske 

befolkningen. 
KvaFor – vi venter med samlet beskrivelse til UNN har svart 

 
UNN: 
 Implementere nasjonalt system for måling av innovasjonsaktiviteten i 

helseforetakene. 
KvaFor - vi venter til UNN har svart 
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4 Sikre god pasient og brukermedvirkning 

 Implementere nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning og enhetlig praksis 
på systemnivå. 

KvaFor 
 
 Følge opp resultatene fra PasOpp-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å forbedre 

utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig informasjon:  
 om sin sykdom 
 om medikamentene 
 får med seg oppdatert medikamentliste 

Ved Finnmarkssykehuset er resultatene fra PasOpp er gjennomgått på alle ledernivå, i 
alle avdelinger, samarbeidsforum med TV/VO og KVAM råd i klinikkene. 
Handlingsplaner er også utarbeidet for lukke "avvik". Arbeidet med prosedyrer for 
utskrivningssamtalen og sjekkliste for utskrivning er startet og forslag til prosedyre 
foreligger.  
 
Ved Helgelandssykehuset er det Lærings og mestringssenteret som følger opp med 
helsepedagogisk grunnkurs for helsepersonell der fokus er bedre informasjon til 
pasienter og pårørende i hele pasientforløpet.  
 
Ved UNN er det satt fokus på pasientenes informasjon om sin sykdom om 
medikamentene de får med seg inkludert en oppdatert medikamentliste ved 
utskriving. PasOpp undersøkelsene følges opp i ulik grad i de enkelte klinikker i UNN. 
I stor gras er disse distribuert og gjort kjent menn det finnes ikke oversikt som viser 
hvilke tiltak som systematisk er iverksatt. Lokal spørreundersøkelses er igangsatt. 
Her er resultatene mer lokale og det er enklere å iverksette forbedringstiltak basert 
på egne lokale data. 
 
Ved Nordlandssykehuset er det Prosjektet Et vennlig sykehus som følger opp 
resultatene fra tidligere PasOpp undersøkelser i somatikk, men undersøkelsen har 
ikke vært gjennomført de siste to år. Det er i prosjektet utarbeidet tiltak, 
retningslinjer og prosedyrer med bakgrunn i resultater fra indikatorene utskriving, 
informasjon, standard, pårørende og organisering.   
 
Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført noen særskilte tiltak, men arbeider som 
del av implementering av klinisk farmasi med å kvalitetssikre legemiddelinformasjon 
ved utskrivning. 

 
 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet. 
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Dette ses i sammenheng med elektronisk løsning for PREMs. Derfor er det noe ulikt 
om helseforetakene har laget seg egne mål for pasientopplevd kvalitet. Det er flere 
enheter i helseforetakene som gjennomfører pasient- og brukerundersøkelser.  
 
Resultatene fra disse brukes i det lokale forbedringsarbeidet.  
Sykehusapotek Nord startet i 2016 startet et prosjekt med å utvikle egne lokale mål 
for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i forbedringsarbeidet. Etter å ha 
gjennomført en brukerundersøkelse (hemmelig kunde) er det i 2017 i gang satt et 
arbeid for å utvikle brukerundersøkelser og mål for pasientopplevd kvalitet.  
 
Arbeidsgruppen består av ansatte og brukerrepresentanter og arbeidet skal sluttføres 
i 2018. 

5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 

 Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 
Eier HR 

 
 Delta i prosjekt «Ledermobilisering» og utarbeide plan for gjennomføring. 

Eier HR 
 
 Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og ledelsesutvikling. 

Eier HR 
 
 Innføre «Kompetansemodulen»  i henhold til prosjektets plan. 

Eier HR 
 

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

Eier HR 
 
 Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i fulltidsstillinger, og etablere 

pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres arbeidsfelt. 
Eier HR 

 
UNN: 
 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. 

Eier HR 
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5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte. 
Eier HR 

 
 Definere konkrete forbedringstiltak ut fra medarbeiderundersøkelsen 2016. 

Eier HR 
 
 Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 % 

herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %. 
Eier HR 

 
NLSH, UNN: 
 Etablere nærværsprosjekt med tiltak for å nå målsettingene om sykefravær under 

7,5 % innen 1.7.2017. 
Eier HR 

 
HSYK, FIN: 
 Evaluere eksisterende nærværsprosjekt og rapporter i tertialrapport 2 

Eier HR 
 

6.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

FIN, UNN, NLSH, HSYK: 
 Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjons-systemet 

innen 30. april. 
Alle foretakene er godt i gang med registrering i nasjonal base for 
klassifikasjonssystemet. Det gjenstår noe for FIN, NLSH og UNN som i hovedsak er 
knyttet til nybyggprosjektene. Dette vil bli tatt fortløpende. 
For øvrig er det noen utfordringer knyttet til kobling mot FDVU-systemene, men dette 
diskuteres videre med systemleverandørene, samt at det er et tema i Eiendomsforum 
Helse Nord. 
 
FIN: 
Dette er ivaretatt i Hammerfest. Kirkenes vil få dette oppdatert når Nye Kirkenes 
sykehus er ferdigstilt. Finnmarkssykehuset HF mangler dette i Tana og Karasjok, og 
det får fokus framover først med fokus på Tana. Karasjok må sees på i forbindelse 
med ferdigstillelse av Samisk Helsepark. 
 
NLSH: 
NLSH Lofoten, Stokmarknes og Rønvik er ferdigstilt. NLSH Bodø er under ombygging 
og rokadevirksomhet slik at dette vil ikke være ferdig før 2020. 
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UNN: 
UNN leverte data i henhold til bestillingen til Plania i august 2017. Det er tekniske 
utfordringer for overføring fra Plania til nasjonal database, men dette er under arbeid 
og tilligger ansvarlig for nasjonal database å løse. 
 
 
HSYK: 
Arbeidet med å få ferdigstilt klassifikasjonssystemet startet i mars og ble ferdigstilt 
august 2017. Forsinkelsen var avklart med HN og hadde begrunnelse i at vi ikke 
hadde et FDV system implementert fullgodt. Vi startet et prosjekt for å ta i bruk Lydia 
som FDV program, og et av delmålene i det prosjektet var å få på plass 
klassifikasjonssystemet. 

 
 Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig 

standard og kvalitet. 
Alle foretakene har gjennomført vedlikehold i 2017. Noe er håndtert gjennom 
investeringsprosjekter og noe over drift. Likevel er det et faktum at ingen av HF ene 
har vært i stand til å gjennomføre tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold på grunn 
av stramme økonomiske rammer. 
Det er et håp om at en eventuell innføring av internleie på sikt vil kunne gi mer 
forutsigbar økonomi for å ivareta verdibevarende vedlikehold. Dette følges opp og 
diskuteres i Eiendomsforum Helse Nord i 2018.  
 
FIN: 
Finnmarkssykehuset HF driver ikke tilfredsstillende verdibevarende vedlikehold. 
Etterslepet på bygninger er betydelig, og dette skal ivaretas gjennom investering i 
nybygg. 
Finnmarkssykehuset HF må sikre nok midler til reinvestering og vedlikehold på 
resterende bygg. 
 
NLSH: 
En stor del av vedlikeholdsetterslepet ved de kliniske anleggene hentes inn gjennom 
pågående utbyggingsprosjekt. Øvrige tiltak prioriteres innenfor gjenværende 
investeringsramme i konkurranse med kritiske utstyrsanskaffelser. Det er en 
utfordring å drive preventivt vedlikehold innenfor de foreliggende økonomiske 
rammer, enten dette er investering eller drift, men NLSH HF opplever å ha meget høy 
oppetid for alle deler av vår virksomhet. 
 
UNN: 
På bakgrunn av foretakets overordnede økonomiske resultat i 2107 ble det 
nødvendig å utsette planlagt vedlikehold i siste halvdel av 2017. Dette medførte at 
vedlikehold for ca. 7 mill kr ikke bel gjennomført som planlagt. Resterende 
vedlikeholdsplan på totalt 33 mill kr ble gjennomført. 
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Sykehusapotek Nord: 
Sykehusapotek Nord leier lokaler av sykehusene. Når det er behov for dette 
gjennomføres det nødvendig vedlikehold. 
 
HSYK: 
Drift og Eiendom er helgelandsykehusets eiendomsforvalter og startet sitt virke fra 
1.1.2017. 
Første ordinære driftsår har stor grad gått med til kartlegginger, tilstandsanalyser, 
vurderinger, prioriteringer og beregning av kostnadsbildet for nødvendige utskiftings 
–og utviklingstiltak (vedlikehold). Dette arbeidet har resultert i en «Utskiftings og 
utviklingsplan». Nødvendig tiltak for å holde anleggene i forsvarlig drift har likevel 
vært iverksatt og utført. 

 
 Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av 

bygningsmessig standard og kvalitet over tid. Frist 1. oktober. 
Alle HF ene har etablert en plan for vedlikehold og utskifting, men metode og omfang 
varierer betydelig. Det pågår fortsatt betydelig med nybygg- og 
renoveringsprosjekter i Helse Nord og dette vil fortsette noen år fremover. Disse 
prosjektene vil håndtere omtrent halvparten av det vedlikeholdsetterslepet som 
foretakene har pr i dag, og en rullerende 4-årsplan skal i hovedsak sørge for at 
resterende etterslep samt nye og renoverte bygg blir vedlikeholdt slik at standard og 
kvalitet opprettholdes. 
For å få en mer ensartet plan og prosedyre for vedlikehold av bygg og anlegg vil 
videre arbeid med planene følges opp og koordineres av Eiendomsforum, Helse Nord 
i 2018. 
 
FIN: 
Det jobbes med dette kravet. Delvis løses det gjennom planlagt reinvestering, men 
resterende nivå og kvalitet bør løses gjennom husleiemodell. Det pågår jobb med 
denne modellen i samarbeid med Eiendomsforum HN RHF. 
 
NLSH: 
Pågående utbygging og øvrige prosjekter har belastet eget personell på en slik måte 
at det ikke har vært mulig å få denne på plass innen fristen. Etablering av rullerende 
vedlikeholdsplan er et fokusområde for 2018. 
 
UNN: 
UNN har over mange år hatt 3-årige vedlikeholdsplaner som sikrer verdibevarende 
vedlikehold. Det jobbes nå med å utvide plan til å være 4-årig i tråd med 
styringssignal. Dette oppfattes som en minimal justering av vårt planverk. I 2017 ble 
UNN nødt til å utsette noe vedlikehold på grunn av foretakets overordnede 
økonomiske situasjon. Dette har gitt en mindre økning i vedlikeholdsetterslep. 
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HSYK: 
For å ivareta byggene på en god måte er de nødvendig å systematisere arbeidet og 
derigjennom å få på plass en utskifting og utviklingsplan. (Tidligere benevnt 
«Vedlikeholdsplan») 
Denne utskifting og utviklingsplanen gjelder fra 2017-2021. Denne planen skal være 
dynamisk og revideres 1-2 ganger pr år. Utskifting og utviklingsplanen baser seg på 
kartleggingen av sykehusene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen som ble utført 
høsten 2015 og sommeren 2017 samt også i stor grad etterslep som er blitt avdekket 
i forhold til igangsatte prosjekter og andre renovering -og rehabiliteringstiltak. Denne 
planen baserer seg på bygningsmessige og bygningsdelsmessige tiltak. Planen er veid 
ut fra eiendomsforvalters behov for å ivareta realverdiene på Helgelandssykehuset og 
for å opprettholde normal drift ved sykehusene der kritiske tiltak som kan gi 
følgeskader skal prioriteres. 

 
 Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk 

teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM).  
FDV-systemet Medusa er implementert og i bruk ved FIN, UNN og HSYK. NLSH 
benytter fortsatt Merida i påvente av integrasjon mellom Medusa og 
innkjøpssystemet Clockwork. Det er igangsatt et integrasjonsprosjekt for å integrere 
systemene og det forventes at dette er fullført i løpet av 2018.  
 
FIN: 
Dette er ikke noe Finnmarkssykehuset HF kan gjøre i egenregi, men foretaket deltar i 
den regionale jobben som gjøres innen dette felt. 
 
NLSH: 
Nordlandssykehuset har meldt inn hva vi mener må på plass i nasjonalt system for 
forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr for at dette systemet skal 
være tilfredsstillende i forhold til det systemet vi bruker i dag (Merida). 
 
Nordlandssykehuset ble i juli 2017 orientert om at det skulle iverksettes et prosjekt 
med prosjektgruppe og styringsgruppe for å arbeide med integrasjon mellom 
Clockwork og Medusa.  
 
Vi avventer videre saksgang fra Helse Nord for å utbedre/videreutvikle Medusa slik 
at det oppnår tilfredsstillende funksjonalitet, slik at vi kan ta i bruk dette systemet 
også i Nordlandssykehuset. 
 
UNN: 
Avdeling for medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler har innført nasjonal 
database. Avdelingen er representert i alle nasjonale råd relatert til eierskap og 
forvaltning. Kunnskapsnivået om databasen er på et høyt nivå hos utvalgte på 
avdelingene. Rapportverktøy vil i større grad bli tatt i bruk når de er ferdig utviklet 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 100



 

 31 

hos SW leverandøren. DSB var ved tilsyn nov 2017 fornøyde med medisinsk teknisk 
seksjonens tidlige innføring og dokumentasjon av MTU i databasen. 
 
HSYK: 
Systemet MEDUSA er innført på MTA og BHM ved alle enheter i sykehuset. Alt MTU er 
registrert i dette. Alt av vedlikehold på MTU registreres i dette. Systemet 
videreutvikles og oppdateres jevnlig. 

 
HSYK: 
 Etablere husleiemodell, og rapportere erfaringer innen 1. desember. 

Prosjektet med Internhusleie ble startet i mai 2017. Arbeidsgruppa består av 
representanter fra hvert sykehus, samt verneombud tillitsvalgt og økonomisjef. Det 
ble tidlig klart at det vil være for kort tid til å trekke erfaringer med rapportering pr 
31.12.2017 og prosjektet ble derfor utvidet slik at sluttrapport leveres 1. mai 2018. 
Internhusleie ble innført fra 01012018. Arbeidet med å få på plass alle avtalene gjøres 
i starten på året. Det er gjennom hele prosjektet kontinuerlig samarbeid med HN RHF 
gjennom fast medlem i prosjektgruppa (prosjektstøtte). 

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

utviklingsplan. 
Nordlandssykehuset er inne i en arbeidsintensiv periode for å ferdigstille strategisk 
utviklingsplan. De har bedt om og fått utsettelse av ferdigstillelse til 1. mai 2018. Det 
betyr at utviklingsplanen vil styrebehandles hos NLSH 24. april 2018. 

 
UNN: 
 Ferdigstille utviklingsplan innen 31. desember 2017, i tråd med veileder for 

utviklingsplan. 
Arbeidet med utviklingsplan for bygg er fullført, men styrebehandling er utsatt til 
mars 2018. 

 

6.4 Anskaffelsesområdet 

 Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir ivaretatt. 
2017 har vært et utviklingsår både foretakene i regionen for Sykehusinnkjøp, og 
utviklingen av nye prosesser og roller har blitt preget av at man fremdeles er i en «as 
is» fase.   
 
Universitetssykehuset har kommet lengst med å se på hvordan prosessene kan 
optimaliseres i samhandlingen med Sykehusinnkjøp. Generell tilbakemelding er at 
denne funksjonen i dag ivaretas av innkjøpsfunksjonen, men at det avventes regional 
tilnærming gjennom operasjonalisering av anskaffelsesstrategi. 
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 Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av varer og tjenester. 

For alle nasjonale anskaffelsesprosjekt ønsker vi i tillegg til å stille med representant i 
prosjektgruppa, å få opprettet en regional referansegruppe. Foretakene bes oppnevne 
en representant for hvert anskaffelsesprosjekt til enten å representere regionen eller 
sitte i referansegruppa.  
 
Vi er representert i prosjektgruppa i alle prosjekter, men har ikke greid å opprette 
like mange komplette referansegrupper. Foretakene melder da at de har ikke 
tilgjengelige ressurser med at deres interesser blir ivaretatt av de øvrige foretakene i 
regionen. 

 
 Implementere nasjonal kategoristruktur i innkjøpsvirksomheten.  

Alle foretakene leverer anskaffelsesplaner og –behov til Sykehusinnkjøp etter 
gjeldende kategoristruktur, og oppnevning av ressurser til anskaffelsesprosjekter går 
også etter denne strukturen. Denne strukturen er også tatt inn i Clockwork og vi vil i 
2018 både kunne hente ut, implementere og følge opp data etter denne strukturen. 
Organisatorisk tilpasning vil skje parallelt med tilsvarende strukturering av 
sykehusinnkjøp og således endres i løpet av 2018. 

 
 Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  

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

 Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og 
tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke vilkår.  

Alle foretak har levert anskaffelsesplan til Sykehusinnkjøp innen fristen 30.11.17. 
 
Ingen av foretakene har nådd målet med full implementering og det er store 
forskjeller på status internt i foretaksgruppen. UNN har jobbet mest strukturert og 
lagt et grunnlag som i stor grad kan gjenbrukes av de øvrige foretakene. Alle 
foretakene rapporterer om et fokus som indikerer at man skal nå forventninger i 
anskaffelsesstrategi og krav i oppdragsdokument for 2018. 

 
 Kartlegge og utarbeide re-anskaffelsesplan av medisinsk teknisk utstyr i tråd med 

nasjonal struktur. 
Ingen av foretakene leverer en komplett reanskaffelsesplan, og det er store forskjeller 
hvordan slike anskaffelser håndteres, fra en strukturerte årlige kartlegginger av 
behov til ren brekkasjetilnærming.  
 
I løpet av 2018 vil en integrasjon mellom Medusa og Clockwork legge bedre til rette 
for kontroll på hva som finnes og kjøpes av utstyr som igjen vil være grunnlaget for 
en slik reanskaffelsesplan. 
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 Innen 1.september skal foretakene utarbeide og styrebehandle plan som beskriver 
ledelsesmessige og organisatoriske tiltak som skal iverksettes for å imøtekomme 
krav og målsettinger i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. 

Eier Øk 
 

 Ledelsen og styret skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av 
tilstanden i foretaket (se OD) 

Eier Øk 
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Møtedato: 7. mars 2018   
Arkivnr.:     Saksbehandler/tlf.:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen   Bodø, 27.2.2018 

 

RBU sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 

idéfasen 

 
Formål og sammendrag 
Adm. direktør vil med denne saken til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF redegjøre 
for styresak om videreføring av tidligfasen av prosjekt Helgelandssykehuset 2025. Saken 
vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 28. februar 2018. Styret vil bli 
bedt om å ta stilling til: 
 
1. Forslag om videreføring av prosjektet i tråd med ny veileder for tidligfasen i 

sykehusbyggprosjekter, det vil si innramming av færre antall alternativer som det 
skal gjennomføres regional og lokal konsekvensutredning for. 
 

2. Etableringen av en ekstern ressursgruppe som skal bistå administrasjonen og styret i 
Helgelandssykehuset frem til ferdigstillelse av tidligfasen, jf styresak 83/2017 i 
Helgelandssykehuset HF. 

 
Saksfremlegget redegjør for hvordan høringsuttalelsene på planprogrammet blir 
behandlet i den videre prosessen. 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - 
kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av 
styresak 136-2015 og styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av 
alternativer i styremøte 22. september 2016. Til grunn for styrets behandling forelå 
forslag til mandat for utredningen av det framtidige tjenestetilbudet for 
spesialisthelsetjenesten på Helgeland. Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styresak 104-2016: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF stadfester vedtak i styret i Helgelandssykehuset HF om hvilke 

kriterier som skal ligge til grunn for valg av tomt og sykehus på Helgeland, jf. vedlegg 1 
(styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på 
Helgeland). 

 
2. Styret vedtar at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og 

Brønnøysund som sammen med Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum skal utredes 
videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. Plan for realisering av et 
distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund i samarbeid med kommunen legges frem 
snarest mulig. 
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3. Styret ber om at en eventuell lokalisering til Leirfjord eller Hemnes kommune, 
begrunnes særskilt. 

 
Styresak 105-2016: 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til de føringer som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan og 
mandatet fra Helse Nord RHF til idéfasen for Helgelandssykehuset 2025 (jf. styresak 136-
2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat - styremøte Helse Nord RHF 16. desember 
2015) og til behandling av styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som 
utredes videre (styremøte Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) og ber om at følgende 
legges til grunn for utredningen av sykehusstrukturen på Helgeland 2025: 
 

I. 0-alternativet (dagens løsning) 
II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS1 

III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med ett akuttsykehus og inntil to DMS 
IV. Styret forutsetter at alle alternativene utredes likeverdig. 
 
Styret forutsetter videre at utredningen av alternativene kobles mot valg av lokalisering av 
sykehusbygg på Helgeland. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF har behandlet sak 14/2018: Helgelandssykehuset 2025 – 
videreføring av tidligfasen (se vedlegg 1). Saken skulle være et ledd i oppfølgingen av de 
to nevnte sakene som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i september 2016. Saken 
var først satt opp til behandling 2. februar 2018, men ble av hensyn til intern 
behandlingsprosess utsatt til behandling i ekstraordinært styremøte den 19. februar 
2018.  
 
For detaljer vises til fremstillingen i saken til styret i Helgelandssykehuset i vedlegg 1. 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar forenklet organisering av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 i tråd 

med ny tidligfaseveileder.  
 
2. Det etableres en ekstern ressursgruppe som skal bidra med helsefaglige utredninger og 

se på effekten for helsetilbudet, inkludert effekten av de samfunnsmessige 
konsekvensene. Styret presiserer at de helsefaglige kriteriene er viktigst. 
Ressursgruppen utarbeider en rapport som er grunnlag for høring. Endelig rapport 
inngår i beslutningsgrunnlag for styret  

 
3. Beslutning om struktur og lokalisering tas av styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse 

Nord RHF etter høring på rapporten fra ressursgruppen, før konseptfasen.  
 

  

                                                        
1 DMS: distriktsmedisinsk senter 
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4. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret i mai 2018 med en prosjektplan hvor 
det foreligger:  

 
 Forslag til endelig mandat og sammensetning for ressursgruppen.  
 Forslag til hvordan medvirkningen fra ansatte og kommuner skal sikres, herunder 

med vurdering av opprettelse av en kommunal referansegruppe. Det forutsettes at 
medvirkningen fra ansatte skjer etter bestemmelsene i avtaler og relevante 
regelverk. I utarbeidelsen av prosjektplanen skal innspill i protokoll fra 
drøftingsmøte 15.02.2018 og innspill i styrets behandling 19.02.2018 vurderes.  

 Forslag til revidert fremdriftsplan og budsjett, herunder plan for hvordan 
bærekraftsanalyser skal utføres.  

 
Styret presiserer at ressursgruppen skal spesifisere fordeler og ulemper ved valg av 
hvert de tre alternativer som utgjør gruppens forslag.  
Styret presiserer at administrerende direktør fastsetter den interne organiseringen av 
Helgelandssykehuset 2025.  

 
5. Styret skal holdes løpende orientert gjennom månedsrapporter fra prosjektledelsen.  
 
6. Styret viser til styrevedtak 75/2016 og presiserer at DMS Brønnøysund ses i 

sammenheng med Helgelandssykehuset 2025. Saken skal opp til behandling i neste 
styremøte og styret ønsker fortsatt en framdrift i tråd med tidligere vedtak.  

 
7. Styret viser til at det er gjort endringer i prosessen Helgelandssykehuset 2025 – Idefase 

og utkast til planprogram. Grovsilingsrapporten har som følge av dette ikke vært 
behandlet i styret. 

 
Helgelandssykehuset viser i sitt saksfremlegg til egen styresak 83/2017 – «Tidligfasen 
Helgelandssykehuset 2025 – rapport pr. juni 2017 og forslag til revidert prosjektplan» (se 
vedlegg 2). Her ble det redegjort for forslag fra Sykehusbygg HF om gjennomføring av 
tidligfasen etter vedtatt(e) prosjektplan, og utredningsalternativ.  
 
I arbeidet for å etablere underlag for planprogram har antall alternativer for 
sykehusstruktur og lokalisering økt, i den forstand at en kan tenke seg syv pluss to ulike 
kombinasjoner av alternativene 2a og 2b-1. Dette gjør at det blir svært krevende å 
differensiere mellom alternativene og å gjennomføre beslutningsprosessen. Dersom alle 
kombinasjoner av alternativer skal utredes likeverdig, blir konsekvensen lang tids- og 
ressursbruk med påfølgende langvarig usikkerhet og uro i befolkningen og blant ansatte. 
 
Fra Sykehusbygg HF var det foreslått tre alternativer for videre arbeid: 
• Alternativ 1 innebar avslutning etter sammenfatning av høringsuttalelser og 

utarbeiding av planprogram – deretter videre prosjektinnramming og fremdrift i tråd 
med ny veileder for tidligfasearbeid, samt at arbeidet sees i sammenheng med 
utviklingsplan i Helse Nord RHF. 
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• Alternativ 2 innebar tidligfase inklusive utredninger etter plan- og bygningslovens 
metodikk. Alternativet forutsetter utarbeidelse av planprogram og 
konsekvensutredning for regionale tema (KU1) og konsekvensutredning for 
kommunale tema (KU2) av alle kombinasjoner av de vedtatte alternativene, jf vedtatt 
prosjektplan. Utredningen vil strekke seg til august 2020 og koste ca. 47 mill. kroner. 

• Alternativ 3a og 3b innebar omtrent det samme kostnadsbildet som alternativ 2, men 
at Sykehusbygg HF sitt engasjement avsluttes etter KU1 (regionale tema). De 
resterende kostnadene for gjennomføring av KU2 (kommunale tema) med høring vil 
da måtte bæres av helseforetaket direkte. 

 
For alle alternativene var det foreslått endret og forenklet utredningsprosess. Det ble 
foreslått å opprette en ressursgruppe bestående av personer som har kompetanse og 
erfaring fra tilsvarende problemstillinger – f. eks. arbeid med Nasjonal helse- og 
sykehusplan – representanter fra Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, i tillegg til 
ressurser fra Sykehusbygg HF. 
 
Forslagene innebærer en enklere medvirkning fra ansatte. Prosessen skal fortsatt være 
åpen og transparent med gjennomføring av informasjonsmøter internt, og folkemøter 
eksternt. 
 
Styret i Helgelandssykehust HF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten for juni 2017 og oppfølging av 

kontraktsmøte til orientering. 
 

2. Styret vil med bakgrunn i saken arbeide videre med framdrift og organisering av 
prosjektet og ber administrasjonen framlegge sak om dette for styret i løpet av høsten 
2017. 

  
I styresaken ble det også anført at kst. adm. direktør, sammen med styreleder i 
Helgelandssykehuset HF og ledelsen i Helse Nord RHF, ville foreta en vurdering av ulike 
alternativer for organisering og fremdrift og forelegge dette for prosjektets 
styringsgruppe og helseforetakets styre i oktober 2017.  
 
Som ledd i disse vurderingene har det vært avholdt arbeidsmøter med ledelsen i Helse 
Nord RHF og med styret, også med deltakelse av helseforetakets ledergruppe og 
Sykehusbygg HF. Det har vært pekt på utfordringene ved mange utredningsalternativer, 
og målet har vært å kunne fremme et alternativt forslag til fremdrift og organisering i 
prosjektet som vil innebære en kortere tidslinje og mindre omfattende ressursbruk. 
 
Helgelandssykehuset HF anbefaler å følge den nye veilederen for tidligfaseplanlegging, 
slik at resten av inneværende fase vil henge sammen med innrammingen av prosjektet 
som skal inn i en konseptfase.  
 
Samtidig har Helse Nord RHF startet arbeidet med Regional utviklingsplan 2035. Dette 
arbeidet er forventet avsluttet i løpet av 2018. Videreføringen av Helgelandssykehuset 
2025 vil skje i dialog med det arbeidet som pågår i Helse Nord RHF. 
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I sak 14/2018 til styret i Helgelandssykehuset HF fremme forslag om 
prosjektinnramming inn mot konseptfasen, som inkluderer følgende endringer (de 
enkelte punktene kommenteres nedenfor): 
• Innramming av prosjektet i tråd med ny veileder for tidligfasen. 
• De helsefaglige og samfunnsfaglige utredningene gjøres av en ekstern ressursgruppe 

med kompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjekter. Ressursgruppen utarbeider 
høringsutkast til styringsdokument for konseptfasen, samt utkast til planprogram for 
konsekvensutredningene. 

• Beslutning om struktur og lokalisering tas av styrene i Helgelandssykehuset HF og 
Helse Nord RHF etter høring, før konseptfasen. 

• Konsekvensutredning på regionale tema (KU1) gjøres i første steg av konseptfasen. 
Konsekvensutredning på kommunale tema (KU2) gjøres senere i konseptfasen. 

• Foreliggende utkast til planprogram justeres ikke. Dette fordi justeringer må gjøres 
på bakgrunn av ressursgruppens arbeid. Innspill fra høringsuttalelsene er 
oppsummert i en rapport (vedlegg 3). Høringsuttalelsene, høringsrapport, utkast til 
planprogram og grovsilingsrapport blir sentralt i ressursgruppens arbeid. 

• Enklere medvirkningsprosess med bruk av dialogkonferanser for brukere, ansatte, 
tillitsvalgte, vernetjeneste og eksterne interessenter og samarbeidspartnere. Noen 
tema blir forhåndsannonsert med anmodning om innspill. Arbeidsgruppene avvikles. 
Det skal klart defineres hvordan tilbakemeldinger fra linjeorganisasjonen og eksterne 
interessenter skal innhentes og behandles. 

• Tilbakemeldingspunkter til styringsgruppen og drøftingspunkter med tillitsvalgte vil 
bli satt inn i fremdriftsplan. 

• Sykehusbygg HF fortsetter som prosjektledelse. Det kontraheres prosjektleder/ 
prosessleder som vil ivareta den daglige ledelsen av ressursgruppen. 

 
Tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset som nevnt foran er 
fortsatt gjeldende.  
 
Helgelandssykehuset vil fortsatt være prosjekteier. Styringsgruppen opprettholdes som 
før, og skal på vegne av prosjekteier påse at arbeidet er i tråd med mandat, og fremdrift i 
tråd med plan og budsjett. 
 
Nærmere om innramming av prosjektet i tråd med ny veileder 
Begrepet tidligfase er erstattet med idéfase. 
Opprinnelig fremdriftsplan ble skissert slik i Helgelandssykehusets styresak 57/2017: 

 

Figur 1 – plan for gjennomføring 
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I dette forløpet er det forutsatt KU1 og KU2 på henholdsvis regionale og kommunale 
tema etter plan- og bygningslovens metodikk, som en del av tidligfasen (idéfasen).  
Konsekvensutredninger med ni kombinasjoner av alternativer for modell og lokalisering 
vil innebære en betydelig forlengelse og økt ressursbruk i prosjektet, sammenliknet med 
opprinnelig forutsetning, som tok høyde for konsekvensutredning av 0-alternativet pluss 
tre alternativer. 
 
I overenstemmelse med tilbakemeldingene i arbeidsmøtene med styret og eier, samt i 
tråd med ny veileder, foreslås det nå en enklere innramming av prosjektet, der en 
ekstern ressursgruppe forestår utredningene som skal gi grunnlag for å redusere antall 
alternativ og velge det eller de som skal tas med inn i konseptfasen.  
 
Konsekvensutredningene vil så bli gjort på de(t) alternativ(ene) som tas med videre til 
konseptfasen, som første del av denne fasen. 
 
Planprogram og høringsuttalelser 
Det tilrås at konsekvensutredningene gjøres i konseptfasen, og at planprogrammet ikke 
endres før foreslått prosjektinnramming har funnet sted.  
 
Høringsuttalelsene på planprogrammet er oppsummert i en rapport (vedlegg 4). 
Rapporten gir anbefalinger om videre oppfølging av høringsuttalelsene.  Dette innebærer 
bl.a.: 
 Spesifisering/nærmere beskrivelse av ulike utredningstemaer. 
 Hvilke temaer som bør legges inn i den videre bearbeidingen. 
 Nærmere beskrivelse av metodikk, evalueringskriterier og vekting. 
 
Utkast til planprogram vedlagt grovsilingsrapport, alle høringssvarene og 
høringsrapporten vil inngå i det materialet som den eksterne ressursgruppen skal 
arbeide ut fra. Den eksterne ressursgruppen starter dermed sitt arbeid med solid 
innblikk i de ulike interessentenes synspunkter og tilbakemeldinger. 
 
Mandat for den eksterne ressursgruppen skal tydeliggjøre mål og forventninger til 
arbeidet, forutsetninger og avgrensninger, samt rollebeskrivelser og milepæler for 
gruppens arbeid. Endelig mandat vil bli utarbeidet med bakgrunn i føringer og innspill 
fra styrebehandlingen av saken.  
 
Mandatet behandles i styringsgruppen, vedtas i styret i Helgelandssykehuset HF, og 
sendes til styret i Helse Nord RHF for endelig godkjennelse. 
 
Fremdrift 
Forskjell på nåværende og foreslått fremdrift er illustrert i figur 2 nedenfor.  
 
Den øverste banen viser en prosess hvor plan- og bygningsloven ligger til grunn, med 
omfattende konsekvensutredninger av alle kombinasjoner av alternativer i idéfasen. 
 
Den nederste banen skisserer en forenklet prosess hvor den eksterne ressursgruppen 
gjør utredninger og utarbeider beslutningsgrunnlag for struktur og lokalisering. 
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Medvirkning ivaretas gjennom dialogkonferanser. Konsekvensutredninger gjennomføres 
i konseptfasen, kun for 0- og anbefalte alternativ. 
 
Forskjell på nåværende og foreslått fremdrift er illustrert i figuren nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – sammenlikning opprinnelig og alternativ plan for gjennomføring 

 
Ny fremdriftsplan tilsier at beslutning om overgang til konseptfase kan tas av styret i 
Helgelandssykehuset i februar 2019 og styret i Helse Nord RHF i mars 2019. 
 
Økonomi 
Godkjent budsjett for tidligfasen er 12,0 mill. kroner. I Helgelandssykehusets budsjett for 
2018 er det satt av ytterligere 2,0 mill. kroner, slik at godkjent budsjett er 14,0 mill. 
kroner. Interne kostnader knyttet til deltakelse i prosjektet er ikke inkludert. Hittil 
fakturerte kostnader fra Sykehusbygg HF utgjør 10,1 mill. kroner. 
 
Foreløpig kalkyle fra Sykehusbygg HF på endret videreføring som skissert og 
ferdigstillelsen av prosjektinnramming før konseptfasen er på ca. 5,3 mill. kroner, altså 
1,3 mill. kroner over det som er budsjettert til og med 2018. Styret i Helgelandssykehuset 
HF vil bli forelagt plan for hvordan dette skal håndteres. 
 
Økonomisk bærekraft  
Overordnet bærekraftsanalyse er lagt frem for styret i Helgelandssykehuset HF  
31. januar 2018, og kommer til styret i Helse Nord RHF som en del av innspillene til 
langsiktig plan. Analysen blir en del av prosjektinnrammingen. 
 
Det skal simuleres bærekraftsanalyser på de alternativene som er aktuelle å ta med 
videre inn i konseptfasen.  
 
Ekstern ressursgruppe 
Utredningene i Helgelandssykehuset 2025 er krevende, og forbundet med sterke lokale 
interesser. En ekstern, bredt sammensatt ressursgruppe vil kunne se de aktuelle 
problemstillingene utenfra, med et overordet, helthetlig og tverrfaglig perspektiv. 
Gruppen må ha en samlet kompetanse på både faglige spørsmål, sykehusstruktur og 
lokalisering. Gruppen må ta utgangspunkt i arbeidet som foreligger i utviklingsplanen, 
inkludert senere framskrivinger. Foreslått sammensetning av gruppen fremgår av 
vedlegg 1. 
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Leder for ressursgruppen vil rapportere til styringsgruppen. Så snart ressursgruppen er 
konstituert, vil forslag til endelig mandat, fremdriftsplan med konkret møteplan og plan 
for rapportering bli forelagt styringsgruppen, og lagt frem for styrene i henholdsvis 
Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Prosessen skal være transparent. Gruppens 
arbeid skal dokumenteres, og det skal være mulig å spore hvilken informasjon, data og 
metodikk som ligger til grunn for gruppens konklusjoner. Se også sak 14/2018 i 
Helgelandssykehuset HF, vedlegg 1.  
 
Ordførerne i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord har i åpent brev uttrykt felles bekymring 
rundt videre fremdrift i arbeidet med Helgelandssykehuset 2025. Kommunene stiller seg 
kritisk til etableringen av ekstern ressursgruppe, og mener at dette er en vesentlig 
endring av utgangspunktet for Helgelandssykehuset 2025, og mener bl.a. at den foreslåtte 
sammensetningen av gruppen ikke har tilstrekkelig lokal kompetanse. Det uttrykkes 
bekymring for at arbeidet med distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund ikke blir vurdert 
som en del av helheten. Ordførerne ønsker at den eksterne ressursgruppen suppleres 
med minst to representanter fra kommunene fra Helgeland. Se vedlegg 6. 
 
Medvirkningsprosess 
Det planlegges to (ev. tre) dialogkonferanser for representanter fra brukere og ansatte i 
Helgelandssykehuset, inkludert tillitsvalgte og vernetjenesten. På dialogkonferansene vil 
ressursgruppen presentere problemstillinger som er forhåndsanmeldt, og deltakerne vil 
bli bedt om å komme med innspill både før, under og etter konferansene. I tillegg skal 
linjeorganisasjonen i Helgelandssykehuset inngå som høringspart.  
 
Denne endringen innebærer at de nåværende arbeidsgruppene avvikles.  
 
Rapporteringspunkter til styringsgruppen og drøftingspunkter med tillitsvalgte vil bli 
satt inn i fremdriftsplan, slik at medvirkning blir ivaretatt i henhold til Hovedavtalen.  
Det planlegges dialogkonferanser for representanter for primærhelsetjenesten og 
kommunene etter samme opplegg som for interne. Deltakerne på disse konferansene vil 
også kunne bli anmodet om å besvare konkrete problemstillinger i forkant. 
 
Styresaken til Helgelandssykehuset HF (vedlegg 1) er drøftet med tillitsvalgte i 
Helgelandssykehuset 15. februar 2018, protokoll er vedlegg 5 til denne sak.  
 
Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idéfasen vil drøftet med de konserntillitsvalgte 
og konsernverneombud i Helse Nord RHF 27. februar 2018. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med det nye forslaget til organiseringen av Helgelandssykehuset 
2025, og mener tilpasning til ny veileder med prosjektinnramming før konseptfasen vil 
bidra til å redusere kompleksiteten i prosjektet. 
 
Bidrag fra ekstern ressursgruppe vil bringe inn bred erfaring og faglig kompetanse.  
Forankring internt og eksternt blir ivaretatt på en god måte frem mot et 
beslutningsgrunnlag som ligger innenfor en fremdriftsplan og kostnadsramme som er 
akseptabel. 
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Adm. direktør er kjent med at det er delte meninger om videreføring av tidligfasen 
internt i ledelsen i Helgelandssykehuset HF. Innspill som er kommet frem vil bli vurdert 
og håndtert i endelig mandat for ressursgruppens arbeid. 
 
Adm. direktør er også kjent med at ordførerne i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord har 
foreslått at ekstern ressursgruppe suppleres med minst to kommunale representanter 
fra Helgeland. Hensikten med den eksterne gruppen er å løfte frem de sykehusfaglige 
problemstillingene som skal legges til grunn for sykehusstruktur på Helgeland. Hensynet 
til lokale interesser er allerede belyst i høringsuttalelser, og vil bli ivaretatt i dialogmøter 
fremover.  
 
Adm. direktør forutsetter at Helgelandssykehuset HF håndterer ekstra kostnader til 
gjennomføring av denne fasen innenfor helseforetakets økonomiske rammer. 
 
Adm. direktør anbefaler derfor at RBU slutter seg til forslaget til endret organisering og 
fremdrift av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 slik beskrevet i denne sak. 
 
Adm. direktør vil holde RBU orientert om status gjennom tertialrapportering til styret for 
byggeprosjektene. 
 
 
Regionalt Brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helgelandssykehuset 

2025 – videreføring av idéfasen til orientering.  
 
2. RBU er tilfreds med den endrede organiseringen og fremdrift av tidligfasen for 

Helgelandssykehuset 2025. 
 

3. RBU ber adm. direktør om å bli orientert om prosjektet gjennom den ordinære 
tertialrapporteringen til styret i Helse Nord RHF for byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF. 
 

4. RBU ber om å bli orientert om mandat for den eksterne ressursgruppens arbeid før 
endelig godkjenning, tentativt i mai 2018. 

 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Trykte vedlegg: 
1. Styresak 14-2018 – Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen 
2. Ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 19. februar 2018, 

presseprotokoll 
3. Styresak 83-2017 - Tidligfasen Helgelandssykehuset 2025 – rapport pr. juni 2017 og 

forslag til revidert prosjektplan 
4. Rapport – Helgelandssykehuset 2025 høringsrapport 180117 
5. Protokoll fra drøftingsmøte i Helgelandssykehuset – styresak 14-2018 
6. Åpent brev fra ordførere i Alstadhaug, Vefsn og Leirfjord 
 
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 
 
Utrykte vedlegg: 
• Høringsuttalelsene: https://helgelandssykehuset.no/horingssvar-planprogram. 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen  Bodø, 27.2.2017 

 

RBU-sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 

- godkjenning av konseptfaserapport, mandat 

for forprosjekt og samlet analyse av økonomien 

 
 
Formål og sammendrag 
Adm. direktør vil med denne saken invitere Regionalt brukerutvalg til å gi sin tilslutning 
til konseptrapport for Nye Hammerfest sykehus og mandat for forprosjektet. Videre vil 
det bli gitt en vurdering av den økonomisk situasjonen i Finnmarkssykehuset HF.  
 
Arbeidet med konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus ble vedtatt gjennom 
styringsdokumentet med mandat for konseptfasen som ble behandlet i styrene i 
Finnmarkssykehuset HF og i Helse Nord RHF i henholdsvis februar og april 2017.   
 
I denne RBU-saken redegjøres for styresaken om konseptfaserapporten for 
Finnmarkssykehuset (FSYK) Nye Hammerfest sykehus som skal legges frem for styret i 
Helse Nord RHF til godkjenning i styremøte 28. februar 2018. Styret inviteres i samme 
styresak også til å godkjenne start av forprosjektfase gjennom styringsdokument 
(mandat) for forprosjektet.  
 
Til grunn for beslutningen ligger vurdering av konseptfasens anbefalinger, økonomisk 
situasjon for helseforetaket, og mulighet for konkretisering av tiltak i forprosjektet som 
sammen med øvrige pågående prosjekter gir langsiktig bærekraft for helseforetaket. 
 
Konseptfaserapporten bygger videre på Finnmarkssykehusets strategiske 
utviklingsplan (SU) og idéfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus. Konklusjonen i 
idéfaserapporten var å utrede to alternativ: 1) nybygg på eksisterende tomt på Fuglenes 
og 2) nytt bygg på ny tomt. I arbeidet med konseptrapporten skal tomtevalg besluttes, 
før skisseprosjekt iverksettes. 
 
Finnmarkssykehuset HF skal ha to akuttsykehus, i Kirkenes og Hammerfest. Dette er i 
tråd med Nasjonal Helse- og sykehusplan og med SU. Hammerfest sykehus er det mest 
spesialiserte av de to sykehusene. Prosjektet er inkludert i langsiktig plan med 
forutsetning om byggestart 2019/2020, jf. styresak 54-2017 Plan 2018-2021 - inkl. 
rullering av investeringsplanen 2018-2025 (styremøte Helse Nord RHF 23. mai 2017).  
 
I arbeidet med konseptrapporten er arealer redusert med 3.900 m2 i forhold til det som 
var beregnet i idéfaserapporten. Prosjektkostnaden er beregnet til 2.326 mrd. kroner, 
som er 376 mill. kroner høyere enn fastsatt investeringsramme på 1,95 mrd. kroner.  
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Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF har en uløst omstilling fra 2019 
når prosjekt Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark står ferdig. Arbeidet med å løse 
omstillingsutfordringen pågår gjennom ordinært budsjett og økonomisk tiltaksarbeid.  
 
Anbefalingen fra prosjektet er å gå videre med Nye Hammerfest sykehus til 
forprosjektfasen, med bakgrunn i at det er identifisert mulighet for ytterligere areal- og 
kostnadseffektiviseringer knyttet til prosjektet. 
 
Adm. direktør gir sin tilslutning til dette gjennom de tilrådninger som ligger i saken og 
anbefaler at styret i Helse Nord RHF beslutter å gi Finnmarkssykehuset HF mandat til å 
gjennomføre et forprosjekt. 
  
Bakgrunn 
Innholdet nedenfor er i stor grad sammenfallende med innholdet i styresaken til Helse 
Nord RHF og Finnmarkssykehuset HFs styresak 9-2018 Konseptfaserapport Nye 
Hammerfest sykehus. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet Nye Hammerfest sykehus – idéfaserapport og 
oppstart av konseptfasen i styresak 8/2017. Helse Nord RHF behandlet 
idéfaserapporten og oppstart av konseptfasen i styresak 44-2017 Finnmarkssykehuset 
Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfase 
(styremøte 26. april 2017). Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord HF godkjenner idéfaserapporten for Finnmarkssykehuset Nye 

Hammerfest sykehus. 
 

2. Styret godkjenner styringsdokument for konseptfasen for Nye Hammerfest Sykehus, 
og ber adm. direktør legge frem rapport fra konseptfase del 1 og forslag til endelig 
konsept- og tomtevalg, når rapport foreligger, tentativt oktober 2017. 
Beslutningsdokument skal legges frem med investeringsbeløp P85-2022. 
 

3. Kostnadsrammen for realiseringen av Nye Hammerfest sykehus i konseptfasen 
inkludert prisstigning og byggelånsrenter settes inntil 1.950 mill. kroner inklusive 
avsetting for 15 % usikkerhet (P50-2017). 

 
4. Bærekraftanalysen til Finnmarkssykehuset HF utarbeides inklusive prisstigning frem 

til 2022 og med tillegg for ekstra reserver (P85-2022).  
 

5. Styret vedtar at kapitalkompensasjonen økes fra 25 mill. kroner til 40 mill. kroner pr. 
år fra og med årstall for ferdigstillelse.  

 
6. Styret vedtar inntil 80 % lånefinansiering med nedbetalingstid inntil 25 år som 

forutsetning for Finnmarkssykehuset HF. 
 
  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 115



 

7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at følgende alternativer inkluderes i program- 
og konseptfasen i tillegg til 0-alternativet: 
 alternativ 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt 
 alternativ 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 

 
Det videre arbeidet tilpasses revidert veileder for tidligfaseutvikling, når den er 
besluttet. 
 

8. Styret ber adm. direktør videre om at pågående tiltak for arealeffektivisering, 
organisasjonsutvikling, samspill med eksterne aktører og oppdatert likviditets- og 
bærekraftanalyser med tiltak fremgår av beslutningsunderlaget for endelig 
tomtevalg. Styret ber også adm. direktør om å sørge for at Finnmarkssykehuset HF 
utarbeider en risiko- og sårbarhetsanalyse for alternativ 3 (ny tomt på Rossmolla) 
med hensyn til nærheten til anlegg for mottak og prosessering av naturgass på 
Melkøya.  

 
9. Styret forutsetter at medbestemmelse og brukermedvirkning ivaretas i det videre 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF og styret i Helse Nord RHF valgte Rossmolla som tomt 
for bygging av Nye Hammerfest sykehus, jf. styresak 79/2017 (Finnmarkssykehuset HF) 
og styresak 112-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus – valg av tomt (Helse 
Nord RHF styremøte 25. oktober 2017). 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF er holdt løpende orientert om fremdrift og status i 
konseptfasearbeidet med nye Hammerfest sykehus.  
 
Gjennom arbeidet med konseptrapporten har prosjektet hatt dialog med Hammerfest 
kommune om intensjonsavtale inngått i 2016. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet (UiT) har ikke deltatt i arbeidet med konseptfasen. Det er mulig å ta inn 
arealer til UiT på tomten. Det er nødvendig med forpliktende avtaler med Hammerfest 
kommune og UiT før iverksetting av forprosjekt. 
 
Saksutredning 
Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus sammenfatter utredningsarbeidet som er 
gjennomført i konseptfasen. Idéfaserapporten verifiserte at 0-alternativet ikke var et 
reelt alternativ, men et utsettelsesalternativ. Levetiden for 0-alternativet er i idéfasen 
satt til fem til åtte år. I første fase av konseptrapporten ble alternativ 1) nybygg på 
eksisterende tomt utredet mot 2) nybygg på ny tomt, Rossmolla. Første 
beslutningspunkt i konseptfasen var valg av alternativ og beslutning av tomt. 
Tomtevalget ble tatt av styret i Finnmarkssykehuset HF i september 2017, og godkjent 
av styret i Helse Nord RHF i oktober 2017. Valgt alternativ ble nybyggsalternativet på 
Rossmolla. 
 
Kvalitetssikring konseptfaserapporten (KSK) 
Følgeevalueringen, (KSK), har vært gjennomført av ekstern rådgiver Ernst & Young. 
Følgeevalueringen har vært konstruktiv og rapporten har i det vesentlige tatt hensyn til 
fortløpende anførsler.  
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Plassering av funksjoner i nybygg 
I konseptrapporten foreligger skisser som viser plassering av samtlige 
kjernefunksjoner, medisinske støttefunksjoner og ikke-medisinske støttefunksjoner 
som er beskrevet i hovedfunksjonsprogrammet. 
 
Det er utredet tre ulike fysiske utforminger for Nye Hammerfest sykehus: Kamstruktur, 
karrestruktur og sløyfestruktur. Anbefalt utforming er sløyfestruktur. Denne strukturen 
vil gi bedre logistikk i bygget enn de to øvrige alternativene. 
 
Tunge behandlingsfunksjoner er foreslått plassert i de første etasjene, og er i tråd med 
nærhetsanalysen gjort etter innspill fra ansatte i medvirkningsgruppene. Poliklinikkene 
er foreslått samlokalisert i andre etasje. På grunn av tomtens beskaffenhet er det 
foreslått ikke-medisinske funksjoner, som varemottak og lagerfunksjoner i første etasje. 
I skissene er det tatt høyde for arealer til Hammerfest kommune. Disse arealene er ikke 
endelig avklart og vil kreve bearbeiding i forprosjektfasen. I forprosjektfasen vil arealet 
og plassering for Finnmarkssykehusets funksjoner ytterligere bearbeides. 
 
Valgt skisseprosjekt sløyfen er på 25.000 m2. Dette er en reduksjon på 3.900 m2 
sammenlignet med idéfaserapporten. 
 
Parkering 
Det er i skisseprosjektet lagt inn at parkeringshus bygges av Hammerfest kommune. Det 
er beregnet plass til 200-400 biler avhengig av om UiT skal bygge på tomten. Dersom 
Hammerfest kommune ikke bygger parkeringshus. vil Finnmarkssykehuset se på 
alternative løsninger for parkering.  
 
Prehospitale tjenester  
Plassering av ambulansetjenesten er ivaretatt på tomten. Arealer for oppstilling av biler 
og personalfasiliteter er plassert i et to-etasjes frittliggende bygg, nært akuttmottak og 
hensiktsmessig i forhold til utrykking. Det er skissert mulighet for plassering av 
helikopterlandingsplass på pir i sjø. Pir kan også kombineres med kai for ambulansebåt. 
Etablering av prehospitale anlegg inngår ikke i estimatet for Nye Hammerfest sykehus, 
og er heller ikke en forutsetning for realisering av prosjektet. 
 
Tomt  
Tomten har tilstrekkelig areal, og det er mulig å utvide bygget med 50 %. Tomten 
ivaretar en eventuell plassering av Hammerfest kommunes ønske om å legge sin 
utbygging på samme tomt, men det kreves utfylling. Planarbeidet vil avdekke eventuelle 
rekkefølgebestemmelser, begrensinger og muligheter på tomta. Reguleringsforhold vil 
bli avdekket i planarbeidet. 
 
Kostnader knyttet til tomtekjøp/-salg må avklares med Hammerfest kommune.  
 
Ros-analyse 
Statoil har bekreftet at det ikke foreligger noen endring i tidligere vurdering av 
hensynssone. Det vises til sikkerhetsrapport utarbeidet av Statoil utgitt 19. september 
2013 med vurdering av risikonivået på Hammerfest LNG. 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 117



 

Investeringskostnad  
Investeringskostnaden (P50-2017) er beregnet til 2,326 mrd. kroner inklusiv 15 % 
usikkerhet. Dette krever at det gjøres et arbeid knyttet til arealer og funksjonsfordeling 
i forprosjektfasen for å komme ned til gitt ramme på 1,95 mrd. kroner.  
 
Idéfaserapporten og konseptrapporten viser at det er et potensial knyttet til å redusere 
areal og dermed investeringskostnaden. I tillegg konkluderer Sykehusbygg HF i 
rapporten at en videre bearbeiding av arealene i forprosjektet vil kunne bringe 
investeringskostnaden ned, og at 1,95 mrd. kroner er mulig å oppnå gjennom arbeidet i 
forprosjektfasen. I bærekraftsanalysen er det lagt inn en P85-2017 på 2,55 mrd. kroner 
som inkluderer byggelånsrenter og prisstigning. 
 
Gevinstrealisering 
Nye Hammerfest sykehus gir endret driftsmodell. Noen overordnede valg er foretatt, 
mens videre detaljering av prinsipper og konsepter vil fortsette i forprosjektet. 
Følgende områder gir ny endring i vareflyt og logistikk, og dermed også 
effektiviseringsgevinster: 
 Ett poliklinikkområde - samordning av adm. funksjoner på poliklinikk (ekspedisjon, 

mottak, venterom, merkantilt personell) 
 Logistikk: 

o Pasient (oversiktlighet, kortere avstander) 
o Ansatte (dedikerte arealer) 
o Varer (aktiv forsyning, færre lager, tydelig ansvarsforhold) 

 Jobbglidning og samhandling (sambruk av areal, nærværsfaktor øker: - behov for 
mindre innleid personell) 

 Sengetun, vaktordning dag/natt 
 Pasienthotell uten betjening 
 Sentrerte ekspedisjoner (færre) 
 Merkantilt personell (færre)  
 IKT og utstyr (nye behandlingsformer, kost/nytte) 
 Driftskostnader, ikke medisinsk (energi og renhold). Økt areal fra dagens sykehus 

(enerom) og økt teknikk gir økte driftskostnader i forhold til dagens kostnadsnivå. 
 Rekruttering og stabilisering (bedre arbeidsmiljø og trivsel med nytt bygg) 
 Effektivisere kjøkkendrift (kok/kjøl) 
 Gjenbruk av utstyr 
 Sambruk av arealer med Hammerfest kommune (HK) 
 
Dette underbygger at det er mulig å oppnå en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner 
som er lagt inn i bærekraftsanalysen. 
 
Økonomisk bærekraft 
Bærekraftsanalysen viser at Finnmarkssykehuset HF har en økende utfordring fra 2019 
når Prosjekt Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark står ferdig. Uløst 
omstillingsutfordring ligger mellom 32-46 mill. kroner i perioden 2019-2022. Dette 
skyldes i hovedsak økt investeringsramme i Alta fra 260 til 465 mill. kroner fra 
forprosjektrapport 2014. Total kostnadsøkning ligger inne i bærekraftsanalysen med 
36,6 mill. kroner pr. år. 
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Tabell 1 – Bærekraftanalyse oppdatert januar 2018 

 
Når Nye Hammerfest sykehus står ferdig i 2023 vil uløst omstilling øke betydelig. Den 
uløste omstillingen i 2023 er 159 mill. kroner. Dette året kan det ikke påregnes 
effektiviseringsgevinst i nytt sykehus. Fra 2024 er det lagt inn effektivisering i nytt 
sykehus med 30 mill. kroner, noe som gjør at uløste omstillingen reduseres til -81 mill. 
kroner.  
 
Det har vært avholdt møte med Helse Nord RHF om dekning av økte kostnader i Alta på 
36,6 mill. kroner. En kostnadskompensasjon i denne størrelsesorden vil bedre 
bærekraften tilsvarende, jf. tabellen under: 
 

 
Tabell 2 – Uløst omstilling forutsatt full kostnadskompensasjon Alta på 36,6 mill. kroner fra 2019, og 
gevinstrealisering på 30 mill. kroner i nytt bygg Hammerfest fra 2024. 

 
Spørsmål om ytterligere kompensasjon knyttet til Alta blir et av Finnmarkssykehusets 
innspill til rullering av økonomisk langtidsplan våren 2018 og blir derfor ikke tatt 
stilling til i denne saken. 
 
Igangsatt arbeid for å løse omstillingsutfordringen fra 2019-2030 
Finnmarkssykehuset er i gang med å vurdere ytterligere tiltak for å løse 
omstillingsutfordringen. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte i henhold 
til ordinære prosedyrer og knytter seg ikke spesielt til ett bygge- og utviklingsprosjekt. 
Arbeidet er foretaksovergripende, og forventet økonomisk effekt er en del av prosessen.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Uløst Omstilling 4,6 -9,4 -8,4 2,6 -122,4 -44,4 -36,4 -32,4 -27,4 -21,4 -16,4 -10,7
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Økonomisk effekt av ytterligere tiltak er ikke innarbeidet i bærekraftsanalysen. Dette vil 
være en del av arbeidet frem mot bærekraftsanalysen som legges fram for styret i april 
2018. 
 
Tiltak som pågår og som forventes å gi ytterligere økonomisk gevinst: 
- Vaktsamarbeid radiologi, felles radiologiressurs Gjennomføres 2019 
- Ortopedisamarbeid     Gjennomføres 2019 
- Rekrutterings- og stabiliseringspolitikk   Gjennomføres 2019 
- Vikarbetingelser      Gjennomføres 2018/2019 
- Ambuleringskostnader     Gjennomføres 2018/2019 
- Kjøkkensamarbeid vurderes    Gjennomføres 2018/2019  
- E-helse       Gjennomføres 2018-2020 
- Farmasi og legemiddelavtaler    Gjennomføres 2018 
- Innkjøp, avtalelojalitet     Gjennomføres 2018/2019 
- Boligsalg, nedsalg av boliger     Gjennomføres 2018/2019 
 
Digitalisering og implementering av nye systemer (FIKS, ARENA, Medikasjon og kurve) 
er vedtatt. Det er beregnet et effektiviseringspotensial på 67 mill. kroner for 
Finnmarkssykehuset, hvilket synliggjør et betydelig økonomisk potensial ut over 
avskrivingskostnadene. Arbeidet med å vurdere disse effektiviseringsgevinstene er 
igangsatt.  
 
Anskaffelsesområdet vil få betydelig større ledelsesmessig oppfølging i årene som 
kommer. I første fase av prosjektet beregnet en effekt av dette på 2-3 mill. kroner pr. år. 
På sikt er potensialet betydelig større.  
 
Ingen av tiltakene over er foreløpig innarbeidet i bærekraftsanalysen.  
 
Risikovurdering 
Investeringskostnad 
Det er risiko forbundet med å ta ned investeringskostnaden fra 2,326 mrd. kroner til 
1,95 mrd. kroner. Det ligger imidlertid tiltak knyttet til å ta ned arealer som ikke går på 
bekostning av funksjonalitet og tjenestetilbud som må vurderes. Risikoen vurderes til 
middels. 
 
Tiltaksplaner 2018 
Klinikkene har utarbeidet tiltak med økonomisk effekt på 100 mill. kroner i 2018, etter 
risikovurdering er disse justert ned til 69 mill. kroner. Klinikkene har gode muligheter 
til å gjennomføre disse tiltakene, men det krever stram økonomistyring med fokus på 
oppfølging av gjennomføring av tiltakene.  
 
Uløst omstilling fra 2019  
Det ligger en betydelig risiko knyttet til Finnmarkssykehusets bærekraft. 
Finnmarkssykehuset får en kostnadsøkning fra 2019, når Prosjekt Alta Nærsykehus og 
Samisk Helsepark står ferdig.  
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Kostnadene i Alta er beregnet å bli 36,6 mill. kroner høyere enn det som lå inne i 
forprosjektet i 2014. Dersom Finnmarkssykehuset ikke får kostnadsdekning for den 
økte kostnaden i Alta, vil risiko knyttet til bærekraft være betydelig, med uløst 
omstillingsutfordring på 88 mill. kroner.  
 
Dersom kostnadsøkningen i Alta kompenseres helt eller delvis av Helse Nord RHF, vil 
omstillingsutfordringen bli mindre, og det ligger muligheter for effektivisering i allerede 
påbegynte tiltak.  
 
Finnmarkssykehusets ledelse vurderer at det i tiden frem til 2023 er gode muligheter 
for å løse den uløste omstillingsutfordringen. Risikoen vurderes som middels under 
forutsetning av at helseforetaket får tilført midler for kostnadsøkningen i Alta. 
 
Kostnader for gjennomføring av konseptfasearbeid 
Budsjett for gjennomføring av konseptfaserapporten er 17,6 mill. kroner. Det gjenstår 
pr. januar 5 mill. kroner til arbeidet (inklusive interne timer). Det må påregnes 
kostnader til avklarende arbeid i forkant av oppstart av forprosjekt. Forprosjektet har 
som målsetting at kostnaden for Nye Hammerfest sykehus skal ligge innenfor en 
investeringsramme på 1,95 mrd. kroner. Dette samsvarer med gjeldende 
investeringsbudsjett. 
 
Kostnader for gjennomføring av idéfasen 
Budsjett for gjennomføring av forprosjektet er foreslått innenfor en ramme på 35 mill. 
kroner, inklusive en reserve på 4 mill. kroner. Det vises til vedlegg 4 for mandat 
(styringsdokument) som bl.a. inneholder: 
 Prosjektmål 
 Beskrivelse av grensesnitt til andre prosjekt 
 Organisering og ansvarsdeling 
 Kontraktstrategi 
 Strategi for styring av usikkerhet 
 Kommunikasjonsstrategi 
 Samhandlingsstrategi med driftsorganisasjonen 
 Fokusområder for forprosjektet 
 Gevinstrealisering 
 Kriterier for evaluering    
 Styringsbasis 
  
Det går eksplisitt frem av styringsdokumentet at det er et overordnet mål at prosjektet 
skal realiseres innenfor en ramme på 1.950 mill. kroner (P50-2017). Dokumentet 
beskriver også mulige områder som skal vurderes for å oppnå dette målet. Dette er i 
henhold til råd fra konsulentfirma som hadde ansvar for kvalitetssikring av 
konseptrapporten.  
 
Rapport fra forprosjektet ventes ferdig innen utgangen av 2019. 
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Styringsdokument for forprosjekt 
Det er Helse Nord RHF som gir Finnmarkssykehuset HF mandat for forprosjektfasen. 
Utkast til mandat er behandlet av styret i Finnmarkssykehuset HF i møte, den 15. 
februar 2018, jf. styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye 
Hammerfest sykehus, se vedlegg 5. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok 15. februar 2018 styringsdokumentet for 
forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus. Eventuelle føringer fra styret i Helse Nord 
RHF vil bli tatt hensyn til.  
 
Styringsdokumentet beskriver rammebetingelser, mål, organisering av arbeidet samt 
hvilke krav som gjelder for ledelse og styring i prosjektet. Se omtale foran i dette 
dokumentet.  
 
Styringsdokumentet skal oppdateres ved premissendringer i prosjektet, og utgjør 
prosjektsjefens styringsbasis. 
 
Medbestemmelse og brukermedvirkning 
I arbeidet med konseptfasen Nye Hammerfest sykehus har seks medvirkningsgrupper og 
en overordnet tverrgående gruppe vært involvert i arbeidet. Det har vært gjennomført 
flere møter med gruppene og også særmøter. Gjennom hele prosessen har 
styringsgruppen blitt informert og gitt innspill i arbeidet.  
 
Styresaken om konseptrapporten og styresak om styringsdokument for forprosjekt er 
drøftet i Finnmarkssykehuset HF i informasjons- og drøftingsmøte 5. februar 2018 og 
behandlet i arbeidsmiljøutvalget samme dag.  
 
I forprosjektfasen vil medvirkning skje i formelle medvirkningsgrupper bestående av 
fagfolk, ledere, ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. På klinikknivå vil 
forprosjektarbeidet drøftes i samarbeidsmøte i klinikkene som berøres. Andre arenaer 
for medvirkning er informasjons- og drøftingsmøter og i arbeidsmiljøutvalg.  
 
Protokoll fra informasjons- og drøftingsmøte finnes i utrykt vedlegg 1. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er gjennomført et godt arbeid med konseptfaserapporten for Nye Hammerfest 
sykehus. Målet om å redusere kostnadsrammen til 1.950 mill. kroner er fremdeles ikke 
nådd. I rapporten synliggjøres konkrete løsninger som kan ta ned kostnadene 
ytterligere, slik at investeringsrammen på 1.950 mill. kroner (P50-2017) kan 
overholdes.  
 
Omstillingsutfordringen er økende fra 2019 når Prosjekt Alta Nærsykehus og Samisk 
helsepark står ferdig. Det er særlig prosjekt Alta Nærsykehus som gir økt 
omstillingsutfordring fra 2019. Med en hel eller delvis dekning av kostnadsøkningen i 
Alta, vil bærekraften fortsatt være utfordrende med en omstillingsutfordring på 122 
mill. kroner i 2023, når Nye Hammerfest sykehus står ferdig. I 2024 forventes full effekt 
av gevinstrealisering i nytt sykehus, og uløst omstilling reduseres til ~81 mill. kroner og 
fallende i årene etter.  
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Det er vurdert ytterligere gevinstområder som ventelig, i stor grad vil bidra til å lukke 
differansen på ca. 80 mill. kroner i 2024 og fremover. Adm. direktør mener at det er 
realistisk å få dette til, gitt helseforetakets størrelse og godt samarbeid mellom ledelse 
og tillitsvalgte. Erfaringen hittil er at dette samarbeidet fungerer godt.  
 
Eventuell kompensasjon knyttet til økte kostnader i Alta blir vurdert i forbindelse med 
rullering av langsiktig økonomiplan.  
 
Forprosjektet er estimert til en kostnad på 35 mill. kroner og ferdigstilles innen 
utgangen av 2019. Dette gir Finnmarkssykehuset HF tilstrekkelig ressurser og tid til å 
bearbeide prosjektet ytterligere i tråd med føringene i denne sak. Styringsdokument 
(mandat) for forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med Sykehusbygg HF, og vil være 
et godt rammeverk for arbeidet fremover. 
 
Adm. direktør anbefaler med dette at prosjekt Nye Hammerfest sykehus videreføres til 
forprosjektfasen 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs forslag til 

styret i Helse Nord RHF om å godkjenne konseptfaserapport for Nye Hammerfest 
sykehus.  
 

2. RBU er tilfreds med at det fremlagte konseptet og skisser viser en arealreduksjon 
på 3.900 m2 fra idéfaserapporten til ca. 25.000 m2 bruttoareal og at det foreløpig er 
sannsynliggjort en effektiviseringsgevinst på 30 mill. kroner i nytt sykehus. 

 
3. RBU er enig i at det er nødvendig med ytterligere kostnadsreduserende tiltak og at 

disse gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte og brukerne i 
Finnmarkssykehuset HF og i tråd med dette saksfremlegget, slik at den vedtatte 
økonomiske rammen på 1,95 mrd. kroner (P50-2017) overholdes.  

 
4. RBU slutter seg til forslaget til styringsdokument forprosjekt Nye Hammerfest 

sykehus av 19. januar 2018. 
 

5. RBU ber om at rapport fra forprosjekt legges frem for Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF, tentativ innen 31. desember 2019. 

 
 
Bodø, den 27. februar 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:    
1. Styresak 9-2018 Konseptfaserapport nye Hammerfest sykehus (Finnmarkssykehuset 

HF) 
2. Konseptrapport Nye Hammerfest sykehus 
3. Nye Hammerfest sykehus, ekstern kvalitetssikring av konseptfase (6. februar 2018) 
4. Styresak 10-2018 Styringsdokument for forprosjektfasen for Nye Hammerfest sykehus 

(Finnmarkssykehuset HF) 
5. Mandat/styringsdokument for forprosjekt Nye Hammerfest sykehus 
 
Vedleggene er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 

 
Utrykte vedlegg:    
1. Referat fra informasjons- og drøftingsmøte i Finnmarkssykehuset HF 5. februar 

2918 
2. Protokoll fra styremøte i Finnmarkssykehuset HF 15. februar 2018 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 124

https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-28-februar-2018-2018-02-28


 

 

 

Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Stian W Rasmussen, 909 94 180  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 20-2018 Regional utviklingsplan avtalespesialister 

2018-2025, status i arbeidet - informasjon 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Formålet med saken er å orientere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om status i 
arbeidet med Regional utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025, før styrebehandling 
25. april 2018. RBU har tidligere blitt informert om arbeidet i møte 20. september 2017, 
jf. RBU-sak 50-2017. Asbjørn Larsen er RBUs representant i prosjektstyret. 
 
Utkast til Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025 og utkast 
til Handlingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2019 legges herved fram for 
RBU. Planene er fortsatt under arbeid. 
 
Problemstilling 
Helse Nord RHF har som mål at vi skal ha en mer samlet spesialisthelsetjeneste, hvor 
avtalespesialister og helseforetak tilbyr helhetlige tjenestetilbud i standardiserte 
behandlingsforløp. Utviklingsplanen gir strategiske føringer for hvordan 
avtalespesialister skal integreres tettere med øvrig spesialisthelsetjeneste. 
 
I pasientens helsetjeneste skal det ytes helhetlige og sammenhengende tjenester. 
Pasientens behov skal være i fokus, og gjennom god informasjon om tilgjengelig 
behandling skal pasienter få økt innflytelse over egen behandling. De skal oppleve en 
helsetjeneste som er helhetlig og sammenhengende og som fører til at de får økt 
valgfrihet og unødvendig ventetid unngås. Fritt behandlingsvalg og pasient- og 
brukerrettighetsloven legger til rette for dette.  
 
Utviklingsplanen beskriver tiltak og anbefalinger for bedre samhandling mellom 
avtalespesialister og helseforetak. Det er et overordnet mål at disse skal føre til at 
samlet kapasitet utnyttes på en effektiv måte. I tillegg omtaler planen prosjekter som 
dagens regjering har initiert på nasjonalt nivå.  
 
Prosjektgruppen har siden oppstart forankret arbeidet med plan, jf. 
styringsdokumentet. Det er kommet innspill fra avtalespesialister, helseforetak og 
primærhelsetjenesten. Føringer i oppdragsdokument og protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Nord RHF er også tatt med. 
 
Orientering om planarbeidet siden forrige informasjon til det Regionale brukerutvalget: 
 Orientering er gitt i samarbeidsutvalgsmøte med Private spesialisters landsforening 

(PSL) og Norsk psykologforening (NPF) 24. mai 2017, 25. oktober 2017 og 10. 
januar 2018. 
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 Orientering er gitt i fagsjefmøtet i Helse Nord 15. juni 2017 og 13. oktober 2017. 
 Felles samarbeidsmøter med avtalespesialistene i Tromsø 22. september 2017 og i 

Bodø 29. september 2017 er gjennomført. 
 Prosjektstyre har hatt møte 5. september 2017, 25. oktober 2017, 14. desember 

2017 og 12. februar 2018. 
 
Vurdering 
Basert på innspill og vurderinger som er gjort i prosjektet er det laget forslag til tiltak og 
anbefalte føringer for planperioden. 
 
Forslag til tiltak i planperioden: 
 Avtalespesialister og helseforetak skal bruke inngåtte samarbeidsavtaler om 

pasientforløp og styrke faglig samarbeid på lokalt nivå. 
 Helse Nord RHF skal utarbeide og ta i bruk rutiner for oppfølging og samhandling 

med avtalespesialistene. 
 Med utgangspunkt i utviklingsplanen skal Helse Nord RHF utarbeide 2-årige 

handlingsplaner. 
 Informasjon om og tilgjengeligheten til avtalespesialister skal økes. 
 Det skal utvikles prosedyrer til bruk ved endring av hjemler.  
 Avtalespesialister skal i større grad inviteres inn i regionale fora, som for eksempel 

fagråd og fagnettverk. 
 Antall avtalespesialister skal økes. 

 
Forslag til anbefalinger i planperioden 
 Avtalespesialister bør samlokaliseres i et fagmiljø. 
 Aktivitet hos avtalespesialister gjøres tilgjengelig i Helse Nord LIS. Dette vil bidra til 

å gjøre avtalespesialistene mer synlig som en del av spesialisthelsetjenestetilbudet. 
 IKT bør utvikles for å støtte opp under samhandling mellom avtalespesialister, 

helseforetak og fastleger. 
 Avtalespesialistordningen bør integreres tettere med pakkeforløp. 
 
Saksbehandling i henhold til milepælsplan er som følger: 

M19 Utkast til plan behandles i RBU 7. mars 2018 
M20 Direktørmøte 16. mars 2018 
M21 Utkast til plan behandles i KTV/KVO 20. mars 2018 
M22 Samarbeidsmøte (SU) DNLF og NPF 21. mars 2018 
M23 Fagsjefmøte 23. mars 2018 
M24 Sak i Helse Nord styret 25. april 2018 
M25 Distribuering til relevante aktører Mai 2018 
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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 arbeidet med Regional 
utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Antall vedlegg: 
1. Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025, utkast 
2. Handlingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 2018-2019, utkast 
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Forord 

Avtalespesialister er en del av den samlede spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. De gir 

tilbud om utredning og behandling på mange fagområder og er et betydelig supplement 

til øvrige helsetjenester.  

 

Regjeringen har initiert et utviklingsarbeid for å etablere samarbeidsavtaler mellom alle 

avtalespesialister og sykehus. Helse Nord RHF ønsker slike samarbeidsavtaler 

velkommen. Gode avtaler, på lokalt nivå, om sammenhengende pasientforløp gir god 

spesialisthelsetjeneste. Implisitt fordrer sammenhengende pasientforløp god kjennskap 

til tilgjengelige behandlingstilbud.  

 

Avtalespesialister blir som hovedregel rekruttert fra sykehus i helseforetakene. Dette 

betyr at en stor andel av avtalespesialister har hatt praksis og utdanning innen sine 

spesialiteter i sykehus. Mange avtalespesialister har derfor oversikt over hvilke tjenester 

som gis innen respektive fagområder i spesialisthelsetjenesten. Faste samarbeidsavtaler 

kan bidra til at avtalespesialister klarer å vedlikeholde denne oversiktskompetansen. På 

den annen side gir løpende samarbeidsavtaler helseforetak og sykehus kunnskap om 

avtalepraksis i regionen og hvilke spesialiteter som tilbys. Avtalespesialister og sykehus 

har ulike rammevilkår. Disse fører til at ulike forutsetninger for tjenestene som gis. 

Helse Nord RHF anser at det er viktig at kunnskap og forståelse for hverandres 

styringsvilkår gjøres kjent. 

 

Det er kommet flere pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten. Disse skal sørge for at 

pasienter mottar tjenester koordinert fra ulike deler av tjenesten. Til høsten kommer det 

flere pakkeforløp innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Helse Nord RHF har forventninger om at utarbeidelse av fremtidige pakkeforløp fører til 

økt samarbeid og felles utnyttelse av tilbud fra tjenester innen avtalespesialister og 

helseforetak.  

 

Denne planen har som formål å bidra til at avtalespesialister og helseforetak 

samarbeider om å levere en samlet spesialisthelsetjeneste og som innfrir regjeringen 

ønske om pasientens helsetjeneste. Dette betyr at befolkningen skal møte en 

helsetjeneste som aktivt samarbeider for å yte gode tjenester, tilpasset den enkeltes 

behov og valgmuligheter.  

 

 

Hilde Rolandsen 

Eierdirektør 
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Sammendrag  

Helse Nord RHF har som mål at vi innen 2025 skal ha en mer samlet 

spesialisthelsetjeneste, hvor avtalespesialister og helseforetak tilbyr helhetlige 

tjenestetilbud i standardiserte behandlingsforløp. Utviklingsplanen gir strategiske 

føringer for hvordan avtalespesialister skal integreres tettere med øvrig 

spesialisthelsetjeneste. 

 

Pasientens helsetjeneste skal yte helhetlige og sammenhengende tjenester. Pasientens 

behov skal setts i fokus og gjennom god informasjon om tilgjengelig behandling skal 

pasienter få økt innflytelse over egen behandling. De skal oppleve en helsetjeneste som 

gir helhetlige og sammenhengende tjenester og som fører til at pasienter får økt 

valgfrihet og unødvendig ventetid unngås. Fritt behandlingsvalg og pasient- og 

brukerrettighetsloven legger til rette for dette.  

 

Utviklingsplanen beskriver utviklingsområder som gir bedre samhandling mellom 

avtalespesialister og helseforetak. Det er et overordnet mål at disse skal føre til at den 

samlede kapasiteten skal utnyttes på en effektiv måte. I tillegg omtaler planen prosjekter 

som dagens regjering har initiert på nasjonalt nivå.  

 

Tiltak i planperioden 

 Avtalespesialister og helseforetak skal bruke inngåtte samarbeidsavtaler om 

pasientforløp og styrke faglig samarbeid på lokalt nivå  

 Helse Nord RHF skal utarbeide og ta i bruk rutiner for oppfølging og samhandling 

med avtalespesialistene 

 Med utgangspunkt i utviklingsplan skal Helse Nord RHF utarbeide 2-årige 

handlingsplaner. 

 Informasjon om og tilgjengeligheten til avtalespesialister skal økes 

 Det skal utvikles prosedyrer til bruk ved endring av hjemler  

 Avtalespesialister skal i større grad inviteres inn i regionale fora, som for 

eksempel fagråd og fagnettverk 

 Antall avtalespesialister skal økes 

 

Anbefalinger i planperioden 

 Avtalespesialister bør samlokaliseres i et fagmiljø 

 Aktivitet hos avtalespesialister gjøres tilgjengelig i Helse Nord LIS. Dette vil bidra 

til å gjøre avtalespesialistene mer synlig som en del av 

spesialisthelsetjenestetilbudet. 

 IKT bør utvikles for å støtte opp under samhandling mellom avtalespesialister, 

helseforetak og fastleger 

 Avtalespesialistordningen bør integreres tettere med pakkeforløp 
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1. Innledning 
Helse Nord RHF har et samlet sørge for ansvar for å gi befolkningen i regionen 

spesialisthelsetjenester. Avtalespesialister inngår som en vesentlig del av denne 

tjenesten, og sto for om lag 16 % av all poliklinisk virksomhet i Helse Nord i 2016. På 

landsbasis1 utgjør avtalespesialister omtrent 25 % av den totale polikliniske aktiviteten, 

både innenfor somatikk og psykisk helsevern. Det er i dag variasjon mellom regioner i 

andel av befolkningen som blir behandlet hos avtalespesialister. Bruken av 

avtalespesialister er lavest i Helse Nord for somatiske fagområder og nest lavest innen 

psykisk helsevern. Den lave andelen avtalespesialister i Helse Nord, sammenlignet med 

de øvrige helseregioner gir alene ingen indikasjon på befolkningens tilgang 

spesialisthelsetjenester. Derfor vil planen presentere data som illustrerer 

avtalespesialistenes aktivitet relatert til aktivitet innen offentlig og annen privat 

spesialisthelsetjeneste. Slik gir planen oversikt hvordan det totale 

spesialisthelsetjenestetilbudet innen utvalgte fagområder fordeler seg på foretaksnivå i 

Helse Nord. En slik oversikt er et godt utgangspunkt for å vurdere hvordan bruk av 

avtalespesialister kan bidra til å redusere variasjon mellom foretak eller geografiske 

områder i landsdelen. 

 

Regional utviklingsplan er overordnet, strategisk og fremtidsrettet og gir retning og 

styringspunkter som Helse Nord RHF skal benytte i organisering, utvikling og 

forvaltning av avtalespesialistordningen fram mot 2025. Hovedmålsettinger med 

utviklingsplanen er at: 

 

 Avtalespesialister skal inngå som en integrert del av pasienttilbudet i Helse Nord  

 Samhandling mellom avtalespesialister og helseforetak i regionen skal være god 

og hensiktsmessig 

 Den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten skal utnyttes på en effektiv 

måte 

Effektmål 

 Redusert ventetid og bedre tilgjengelighet. 

 Økt deltakelse fra avtalespesialistene i utdanning av leger og psykologer.  

 Økt antall avtalespesialister. 

 Samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak.  

 Aktivitet i tråd med normtall2. 

                                                      
1 Aktivitetsdata for avtalespesialister 2016 Norsk pasientregister 
2 Normtallene angir det antall konsultasjoner hver enkelt spesialitet bør ha i en fulltidshjemmel. Tallet 
reduseres forholdsmessig i deltidshjemler. 
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De strategiske målene iverksettes gjennom regional handlingsplan for avtalespesialister i 

Helse Nord. Handlingsplanen skal løpende angi aktiviteter og prioriteringer som skal 

iverksettes og skal ta hensyn til både sentrale og lokale behov og faglige føringer. Planen 

har virketid på to år og skal fungere som dokumentasjon for at føringer i regional 

utviklingsplan følges. 

 

1.1 Bakgrunn 
Dagens regjering3 bidrar til å øke bevisstheten om at avtalespesialister er naturlige 

samarbeidspartnere som skal bidra til å løse det lovpålagte «sørge for» -ansvaret: 

 

Det har lenge vært en ambisjon om å knytte avtalespesialistene tettere opp mot 

regionenes ansvar for å realisere helsepolitiske mål. 

         (NOU 2016:25) 

 

Regjeringen vil utvide antallet hjemler for avtalespesialister og benytte 

avtalespesialistene mer. Gjennom dialogprosesser4 ønsker regjeringen økt samarbeid 

mellom helseforetak og avtalespesialister. Samarbeid på lokalt nivå skal forpliktes i et 

rammeverk og bidra til at partene gir en helhetlig spesialisthelsetjeneste. 

Samarbeidsavtaler kan gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling, håndtering av ventelister, 

fristbrudd, faglig samarbeid mellom sykehusavdelinger og avtalespesialister, utveksling 

av kapasitet, informasjon om felles prosedyrer og kliniske retningslinjer mv.5  

 

Disse tiltakene er i stor grad oppfølging av riksrevisjonens hovedfunn i rapport 3:2 

(2015-2016)6. Rapporten tilsier at bruk av avtalespesialister ikke bidrar til geografisk 

likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester, det regionale helseforetaket 

utnytter ikke sitt handlingsrom godt nok for å sikre samsvar mellom lokalisering av 

avtalespesialistenes hjemler og behov for polikliniske spesialisthelsetjenester og de 

regionale helseforetakene følger i varierende grad opp aktivitet og kvalitet på 

helsetjenester fra avtalespesialister. 

 

Helse Nord RHF er gjennom rammeavtalene7 forpliktet til å utarbeide og vedta regional 

plan for utvikling og fordeling av avtalepraksis i regionen. Ett av formålene i den nye 

                                                      
3 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtalespesialistene-skal-brukes-mer/id2402027/ 
4 https://www.regjeringen.no/contentassets/d8837d70f4d14a829642957c453e1bbe/sluttdokument--
avtalespesialistdialog.pdf 
5 NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 
6 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014.    
7 Rammeavtale mellom de fire regionale helseforetakene og henholdsvis Den norske legeforening (Dnlf) 
og Norsk Psykologforening (NPF)  
 https://www.helse-
sorost.no/Documents/Avtaler/Avtalespesialister/Rammeavtale%20mellom%20de%20regionale%20hels
eforetak%20og%20den%20norske%20l%C3%A6geforening%20om%20avtalepraksis%20for%20legesp
esialister.pdf 
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rammeavtalen er å styrke integrering av avtalespesialister i øvrig 

spesialisthelsetjeneste. Partene har forpliktet seg til å arbeide videre med tilrettelegging 

for spesialistutdanning i avtalepraksis, rettighetstildeling for avtalespesialister og å 

utarbeide systemer og rammer for samarbeid mellom avtalespesialister, regionale 

helseforetak og helseforetak.  

 

I foretaksprotokollen fra 2018 (punkt 3.6.3) gjentas målet om at avtalespesialister skal 

gis både rett og plikt til å tildele pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende 

stortingsperiode (medio 2021). Dette utviklingsarbeidet skal foregå i samarbeid mellom 

de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og avtalespesialistenes organisasjoner. I 

arbeidet skal det planlegges og iverksettes konkrete pilotprosjekter der 

avtalespesialistene vurderer og tildeler pasientrettigheter. Arbeidet er ikke startet opp. 

Protokollen viser også til utviklingsarbeid knyttet til utvidelse av ISF8-ordningen for 

avtalespesialister (leger). Helse Vest RHF leder et pågående arbeid som skal levere et 

forslag til løsning av oppdraget innen utgangen av mars 2018, med implementering fra 

2019. Arbeidet skal skje i samarbeid med Helsedirektoratet og Den norske legeforening. 

 

Erfaringer fra tidligere regional plan 
Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007–2015 fikk tittelen Desentralisering og 

ambulering, da dette var to sentrale mål, og følgende anbefalinger ble gitt: 

 Styrke desentralt tilbud innen øyesykdommer, øre-nese-hals (ØNH) og 

gynekologi, ved å gradvis flytte hjemler fra de største byene. 

 Rask styrking av fagområder som psykiatri og psykologi, og gradvis styrking av 

fagområder som indremedisin, hud og nevrologi. 

 I størst mulig grad inngå heltidsavtaler, med mulig unntak for psykisk helsevern. 

 Lokalisere avtalespesialister til DMS9, ved å gradvis flytte enkelte hjemler fra 

byene og ved å opprette nye hjemler. 

 Utvide ambuleringsordninger for nye og allerede inngåtte avtaler, i første 

omgang til DMS og spesialistpoliklinikker. 

 

Det er ikke holdepunkter for å konkludere med at avtalespesialisttjenesten har blitt mer 

desentralisert eller at tjenesten har økt sin ambulerende praksis. Bodø og Tromsø hadde 

begge samlet 58 % av årsverkene i 2006. Denne andelen er i dag uforandret. Syv 

avtalespesialister ambulerte, mot 2(?) i dag. Årsaker til manglende måloppnåelse kan 

være: 

 Ønske hos avtalespesialisten om å bo sentralt 

 For lavt pasientgrunnlag ved desentral etablering 

 Ønske om faglig tilhørighet, enten i gruppepraksis, samlokalisert med andre 

fagfelt eller lokalisert nært sykehus 

                                                      
8 Innsatsstyrt finansiering 
9 Distriktsmedisinske senter 
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 Få ønsker å ambulere -manglende økonomiske insentiver 

Tilbud innen øye, ØNH, hud har hatt en marginal økning i antall årsverk. Innen 

gynekologi er antall årsverk redusert med én avtalespesialist. Samlet årsverk innen 

indremedisin er økt fra 3,65 til 6,4 mens den ene avtalehjemmelen innen nevrologi er 

avviklet.  

Det tilbys hovedsakelig heltidsavtaler til nye avtalespesialister.  
 

 JTF – Ønske om tabell som viser endringer. Hva med psykisk helsevern. 

2. Organisering av avtalespesialister i Helse Nord 
De regionale helseforetakene har siden 2003 hatt ansvar for å inngå avtaler med 

avtalespesialister. Helse Nord har avtale med 80 avtalespesialister10, fordelt på 11 ulike 

fagområder. Stillingsstørrelse varierer fra 20 % til 100 %, totalt 67,42 årsverk. De 

største fagfeltene er øyesykdommer og psykisk helse.  

 
Helseforetak Helgelands- 

sykehuset 
Nordlands- 
sykehuset 

Universitets-
sykehuset i 
Nord-Norge 

Finnmarks-
sykehuset 

Avtalespesialister 
fordelt på 

fagområder 
 Fagområder 
Antall avtale- 

spesialister/årsverk 

Antall Årsverk Antall Årsverk Antall  Årsverk Antall Årsverk Antall  Årsverk  

Hud og veneriske 
sykdommer 

1 1,0 1 1,0 0 0 0 0 2 2,0 

Gynekologi 0 0 3 2,25 3 2,5 1 1,0 7 5,75 

Indremedisin 
(lunge, hjerte, 
fordøyelse) 

0 0 1 1 6 4,4 1 1,0 8 6,4 

Psykologi 3 2,2 6 6,0 14 12,35 2 2,0 25 22,55 

Psykiatri 0 0 5 4,0 5 3,4 0 0 10 7,4 

Urologi 0 0 1 1 1 0,6 0 0 2 1,6 

Øye 3 2,07 7 6,8 7 5,9 1 1,0 18 15,77 

Øre-nese-hals 0 0 2 2 4 2,75 1 1,0 7 5,75 

Revmatologi 0 0 0  1 0,2 0 0 1 0,2 

Sum 
avtalespesialister 
hvert HF-område 

 
 7  

 
5,27 

 
 26 

 
24,05 

 
 41 

 
32,1 

 
6  

 
6,0 

 
80 

 

 
67,42 

Tabell 1 Antall avtalespesialister i Helse Nord november 2017, fordelt på spesialitet og sykehusområde. 

Tabellen viser fordeling av antall avtalespesialister etter spesialitet og sykehusområde. 

Fordeling etter årsverk viser at UNN har 48 %, Finnmarkssykehuset har 9%, 

Nordlandssykehuset 36% og Helgelandssykehuset 8 %. 47 av 80 avtalespesialister er 

lokalisert i Bodø og Tromsø.  

                                                      
10 November 2017 
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2.1 Samarbeid og samhandling 
Helse Nord RHF har som mål at vi innen 2025 skal ha en mer samlet 

spesialisthelsetjeneste hvor avtalespesialister og helseforetak tilbyr helhetlige 

tjenestetilbud i standardiserte pasientforløp.  

 

Dette fordrer tett samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak. Innen noen 

fagområder er også private aktører en viktig del av tjenesten, gjennom avtaler med 

Helse Nord RHF. I Rammeavtalene er det et sterkt fokus på samarbeid mellom 

helseforetak og avtalespesialister, jf. § 1.3:  

 

Det forutsettes samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og relevant HF samt 

andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar. 

 

Som et resultat av samarbeidsavtalene forventes mer hensiktsmessig arbeidsdeling 

(pasientforløp/pasientflyt/strømmer), faglig samarbeid mellom helseforetak og 

avtalespesialister, utveksling av informasjon om kapasitet, informasjon om felles 

prosedyrer og retningslinjer, deltakelse i kompetanseutvikling og etablerte rutiner for 

kontakt mellom avtalespesialister og helseforetak. Samarbeidet skal føre til at 

pasientene får økt valgfrihet og unødvendig ventetid unngås. Fritt behandlingsvalg og 

pasient- og brukerrettighetsloven legger til rette for dette. 

 
Pasienter skal oppleve helhetlige og sammenhengende tjenester også mellom spesialist- 

og kommunehelsetjenesten. Det forutsetter at det etableres gode arenaer og systemer 

for informasjonsutveksling, veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten, herunder også fastlegene.  

 
Fastleger gir tilbakemelding om at det primære er å ha en spesialisthelsetjeneste som er 

tilgjengelig og som fastlegene kan henvise til. Det er mindre viktig om fastleger henviser 

til avtalespesialist eller spesialist på et sykehus. Derfor er det viktig at avtalespesialister 

i større grad integreres i spesialisthelsetjenesten. Tiltak som samarbeidsavtaler, at 

avtalespesialister tildeles rett og plikt til rettighetsvurdering, felles vurdering av 

henvisninger (og innføring av ISF) understøtter en slik utvikling. 

 

2.2 Oppfølging og rapportering  
Helse Nord RHF og avtalespesialistene har ansvar for å følge opp ulike oppgaver. Disse 

er beskrevet i rammeavtalen, og skal bidra til at både lovmessige, faglige og 

avtalemessige forhold blir fulgt opp. Oppfølgingen ivaretas på ulike måter, blant annet 

gjennom individuelle avtaler og planlagte oppfølgingsmøter annethvert år(?). Aktuell 

informasjon i oppfølgingen er basert på innrapporterte data til NPR, ventetider, innhold 

i praksisen, nettside, ajourhold av opplysninger. 

- Gjenspeiles i årshjul 

- Beskrive en strategi for å iverksette det som er beskrevet i rammeavtalen 
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2.3 Rekruttering og utdanning  

I 2027 vil femti av dages avtalespesialister være over 67 år. For å opprettholde dagens 

antall må Helse Nord RHF rekruttere 27 spesialister innen somatikk og 23 innen psykisk 

helsevern i løpet av ni år. I tillegg kommer rekruttering til nye avtalehjemler. 

Rekrutteringsutfordringen er derfor stor, selv om flere avtalespesialister sannsynligvis 

kommer til å fortsette utover pensjonsalder. 

 

I Helse Nords rekrutteringsstrategi er det et mål å utdanne og rekruttere nok 

helsepersonell til å dekke landsdelens behov. (3) I strategien omtales ikke 

avtalespesialister. Ofte rekrutteres nye avtalespesialister fra helseforetakene i Helse 

Nord. Disse er gjerne erfarne spesialister, som det tar tid å erstatte i sykehusene.  

Videre erfarer vi at det er få kvalifiserte søkere når hjemler utlyses, og vi må ofte lyse ut 

flere ganger.  

 
 Hva gjør vi i dag?  

 Hva bør vi gjøre mer av/ annerledes? 

 Være helt konkret på rekrutteringstiltak? 

  

 
I rekrutteringsstrategien er det lagt vekt på at vi må arbeide for tilstrekkelig 

utdanningskapasitet innen helsefag i landsdelen, vi må videreutvikle desentraliserte 

utdanningsmodeller og legge til rette for fagutvikling og FoU gjennom organisatoriske og 

elektroniske nettverk. Videre er samordning av utdanningsstillinger mellom foretak 

fremhevet. (3) Avtalespesialister bør bli en del av denne satsningen. Slik kan både 

utdanningskapasitet og samhandling mellom helseforetak og avtalespesialister styrkes.  

 

Avtalespesialistene mener flere faktorer kan være av betydning for rekruttering: 

 Det må være attraktivt å bo der hjemler etableres 

 Det må være grunnlag for å drive en full praksis.  

 Gruppepraksis kan virke både rekrutterende, faglig stimulerende og gjøre etablering 

enklere, bla ved at støttefunksjoner kan deles mellom flere. Trenger ikke være 

samme spesialitet. 

 Samarbeid med helseforetakene kan gi rekruttering både til foretaket og til 

avtalehjemler. 

 Kombinere stillinger mellom sykehus og avtalepraksis – åpne opp. Vil sikre 

rekruttering og styrke samarbeidet. Ikke være så rigid i organiseringen. (ønsker vi 

det?) 

 Ved utlysning kan det kanskje være en fordel å være fleksibel på sted og ulike 

«ordninger». 

 Viktig å ha strategi på dette området. F.eks. kan hospitering, stipendordninger virke 

rekrutterende.  

 Avtale om hjelp til IKT – f.eks. med å etablere datalinjer, norsk helsenett, avtalepakke 

med leie.  
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 Avtalespesialist bør ha mange års praksis i sykehus før vedkommende blir 
avtalespesialist.  

 Ved rekruttering fra utlandet: viktig med språkopplæring, barnehage, bolig, mulighet 
for utdanning, jobb til partner, diverse tilrettelegging. 

 Lønn er viktig som rekrutteringstiltak, særlig siden lønningene i flere europeiske 
land er økt. 

 

Utdanning av LIS11 i avtalepraksis ble etablert som en forsøksordning i 201, fortrinnsvis 
i gruppepraksiser. Ordningen har hatt lav oppslutning, hovedsakelig fordi det er 
økonomiske utfordringer knyttet til dette. Det er likevel et mål å etablere et 
utdanningstilbud for LIS hos avtalespesialister. De regionale helseforetakene jobber nå 
videre med dette etter oppdrag fra HOD, bla med følgende bestilling: Avtalespesialistene 
må integreres i utdanningsløpene for legespesialistene, særlig i spesialiteter der dette er 
nødvendig for å sikre gode utdanningsløp og der kapasitetshensyn tilsier dette. Arbeidet 
må utføres i dialog med Helsedirektoratet og tilrettelegges opp mot ny spesialiststruktur 
og definerte læringsmål.12 
 

Avtalespesialister i regionen er delt i synet på å ta imot LIS. Noen oppgir at de ikke har 

kapasitet og andre peker på utfordringer knyttet til drift som areal, utstyr, aktivitet og 

økonomi. Flere er positive dersom forholdene legges til rette. Økonomiske intensiver 

fremheves som en viktig faktor.  

 

2.4 Økonomi 
Avtalespesialister inngår individuelle avtaler med RHF-et og mottar årlig driftstilskudd. I 

tillegg får avtalespesialistene inntekter gjennom pasientbetaling og refusjoner fra 

HELFO. I 2017 brukte Helse Nord RHF 62,9 millioner til driftstilskudd samt 2,3 millioner 

til dekning av utgifter til ambulering og rekruttering. 

 

2.5 IKT 
Helse og omsorgsdepartementet13 ønsker at avtalespesialister i fremtiden tar i bruk 

elektronisk pasientjournal som er integrert med resten av spesialisthelsetjenesten. I dag 

har vi begrensede muligheter for å nå mål om en innbygger – en journal (kjernejournal). 

I Helse Nord er det for eksempel begrensinger grunnet svak integrasjon mellom nasjonal 

kjernejournalløsning og elektronisk pasientjournal. Ved tettere integrasjon kan vi for 

eksempel utveksle kritisk informasjon om pasienter mellom avtalespesialister, øvrig 

spesialisthelsetjeneste og fastleger i de respektive journalsystem. Direktoratet for 

eHelse foreslår å benytte kjernejournalløsningen som fremtidig plattform for deling av 

journaldokumenter i sektoren.   

 

                                                      
11 Lege i spesialisering 
12 Oppdragsdokument 2017 
13 Prosjekt: En innbygger – En journal 
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Målsetningen med utviklingen er å utvikle en tjeneste som kan benyttes til flere ulike 

formål, for eksempel innsyn i pasientinformasjon for avtalespesialister, fastleger og 

kommunal helsetjeneste og status henvisning.  

 

Ta i bruk ferdige meldinger. 

Avtalespesialistene skal ta i bruk dialogmeldinger og henvisningsmeldinger. Begge 

meldingene inneholder støtte for vedlegg og ivaretar hensyn til å sikker dokumentdeling 

mellom avtalespesialist, fastlege og sykehus. Dokumentdeling gjennom fremtidig 

kjernejournal vil representere et tillegg/supplement til tradisjonell meldingsutveksling.  

 

Samhandling med pasienter. 

Avtalespesialister skal ta i bruk de elektroniske løsninger som i dag er tilgjengelig for 

elektronisk dialog med pasienter. Spesifikt gjelder dette bestilling av løsninger som er 

ferdig utviklet i prosjektet Digital Dialog FastLege (Fotnote med link?) 

 
 

 

DDFL tilbyr i dag følgende tjenester: 
  

Bestill time 
Legekontoret kan gjøre tilgjengelig timer som pasienten kan bestille på helsenorge.no. Pasienten 

velger blant de ledige timene som er markert i en kalender. Det er også mulig å sende forespørsel om 
en time. Da sender pasienten en melding med tekst via systemet, uten å velge en time direkte i 
kalenderen. Uavhengig av hvilken metode for timebestilling pasienten ønsker å bruke vil 

legekontoret enkelt kunne finne en ledig tid. Når pasienten har fått tildelt en time sender systemet ut 
en SMS, med mindre pasienten har skrudd av varsling. Tekstmeldingen innholder ikke sensitiv 
informasjon. Legen bestemmer selv hvilke timer som skal være tilgjengelig for elektronisk 

timebestilling på helsenorge.no. Legen kan også bestemme om kontoret bare ønsker å bruke den 
delen av tjenesten som gjør det mulig å sende inn et timeønske. Dette betyr at pasienten ikke kan 

plukke en time fra kalenderen.   
  
Forny resept 

Legekontoret vil få en melding fra pasient inn i journalsystemet som inneholder hvilke resepter 
pasienten ønsker å fornye. Legekontoret beslutter selv hvem som klargjør reseptene. 

  
Start e-konsultasjon  
E-konsultasjon er nå under utprøving/tidlig innføring, og Direktoratet for e-helse samler erfaringer 

om hvordan tjenesten blir brukt. Bruk av digital dialog endrer ikke ansvarsforholdene som gjelder når 
pasienten kommer fysisk til legetime. Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å 
kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-

konsultasjon, må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time.  
  

Se ellers veiledning for god praksis for bruk av Digital Dialog Fastlege (PDF) 
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3. Faktorer som har betydning i planperioden 

3.1 Demografi  
Antall og andel eldre vil øke i planperioden. I distriktskommunene forsterkes dette ved 

at de yngre flytter til byene, mens de eldre blir boende.  

 

 
Figur 1 Antall innbyggere framskrevet fra 2015 til 2030. Kilde: Aktivitets- og kapasitetsframskriving for HF-
ene i Helse Nord 2014-2040, Sykehusbygg, med utgangspunkt i befolkningsframskrivinger fra SSB 

 

De ulike aldersgruppers bruk av spesialisthelsetjenester, og behov for ressurser, er 

avhengig av hvor mye aldersgruppene bruker tjenestene og hvor mange innbyggere det 

er i hver aldersgruppe (15). Befolkningen over 62 år utgjorde 20 % av befolkningen, 24 

% av pasientene, og andelen av ressursbehovet er beregnet til 57 %. Gjennomsnittlig 

ressursbehov per pasient er totalt sett nesten tre ganger så høyt for pasienter over 80 år 

sammenlignet med behandling av pasienter i trettiårene (15).  

Kontakt legekontoret   
Dette er en kanal for praktiske henvendelser til legekontoret. Ved feilsending må pasienten få 

beskjed om at de må sende en e-konsultasjon, som vil kreve en egenandel. 
Detaljene rundt hvordan disse fire tjenestene vil oppleves for fastlegen vil variere fra journalsystem 

til journalsystem. Fastlegen bør derfor kontakte sin journalleverandør for mer informasjon om 
brukergrensesnittet. 
  

Alle de fire tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem. Tjenestene kan 
skrus av og på av legen selv. Dette gjør at det er mulig å bruke bare noen av tjenestene. Digital dialog 
er toveis, ved at både pasient og fastlege kan starte dialogen. 

  
Forbedringer som kommer i 2018 

        Bedre støtte for vikar og turnuslege, endret timevisning og administrasjonsgrensesnitt 

        Inngang til DDFL fra egen hjemmeside 

        Det gjøres analyse nå på hvordan videokonsultasjon kan tilbys i sammenheng med 

eksisterende tjenestetilbud på DDFL 
  
For å ta i bruk DDFL må fastlegen kontakte sin leverandør. 

Infodoc: Ta kontakt med leverandør 
CGM: Ta kontakt med leverandør  

Hove: I pilot, leverandør må avklare 
  
Hva kan fastleger som vil ha DDFL gjøre?  

Meld fra til EPJ-leverandør 
Fungerer ikke dette, meld fra til dialogfastlege@ehelse.no inkluder informasjon om hvilket EPJ-
system de bruker, så kan E-helse videreformidle til EPJ-leverandører.   

Bostedsområde 
Helse Nord

Antall 
Innbyggere 
2015

Antall 
Innbyggere 
2030

Prosentvis 
ending 
2015-2030

0-17 år 101 127      99 023        -2,1

18-49 år 201 685      198 143      -1,8

50-66 år 104 490      107 306      2,7

67-79 år 51 863         67 852        30,8

80-89 år 17 638         29 726        68,5

90 år og eldre 3 937           5 230           32,8

Sum Helse Nord 480 740      507 280      5,5                
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Når aldersgruppen over 67 år øker vil det få konsekvenser for etterspørselen etter 

tjenester innen fagområder hvor sykdomsforekomsten øker med alderen. 

Øyesykdommer, sykdommer i sirkulasjonssystemet, sykdommer i øre og ørebensknute, 

og skader og forgiftninger er hoveddiagnosekategorier (ICD-10) utgjør en klart større 

andel blant eldre i befolkningen. Størst ressursbehov krever sykdommer i 

sirkulasjonssystemet, skader og forgiftninger (ofte bruddskader), og svulster (kreft) 

(15). 

Det er grunn til å tro at de som bruker spesialisthelsetjenesten mest vil ha sammensatte 

lidelser, og behandlingen blir i fremtiden mer spesialisert, kompleks og sammensatt. 

Dette kan føre til økt behov for utredning og behandling i sykehus kontra hos 

avtalespesialister. Samtidig ser vi at mange eldre er friskere enn tidligere generasjoner, 

slik at etterspørselen ikke nødvendigvis øker proporsjonalt med økning i antall eldre. De 

demografiske endringene er anslått til å øke behovet for årsverk i 

spesialisthelsetjenesten med 20 % i Helse Nord fram mot 2030 (14). Utvikling i 

standard/kvalitet og produktivitet er sammen med demografi de tyngste driverne for 

ressursbehovet framover.  

 

3.2 Ventetider og fristbrudd 
Lange ventetider og mange fristbrudd har delvis blitt brukt som grunnlag for å styrke 

fagområder. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven har bidratt til at ventetiden 

for oppstart av utredning eller behandling i sykehusene er betydelig redusert. Pasient- 

og pakkeforløpsarbeid, samt tiltak som er iverksatt i helseforetakene har også bidratt til 

reduksjon. Gjennomsnittlig ventetid er ved utgangen av 2017 58,4 dager. Målet er å 

redusere ventetiden til under 50 dager innen(?).14 

Siden avtalespesialistene ikke rettighetsvurderer, har vi ikke tilgjengelige data for 

ventetider og fristbrudd hos dem. Avtalespesialister har egne ventelister. Mange har 

kort ventetid, mens noen opplever stor pågang og lang ventetid. Stor pågang av 

henvisninger håndteres ulikt. Noen stopper inntak av nye pasienter i perioder, andre 

tilbyr én konsultasjon for avklaring, og henviser deretter pasienten til sykehus dersom 

utredning eller behandling ikke kan vente.  

I sykehusene er antall pasienter som venter over seks måneder kraftig redusert de siste 

to år, fra 4280 til 590. Fagområdene med flest langtidsventende er øye, ØNH og ortopedi, 

pr. februar 2018 henholdsvis 96, 94 og 70 pasienter.  

                                                      
14 Oppdragsdokument 2018. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 142



 

16 
 

 

 

Antall fristbrudd har økt i perioden, og i februar 2018 er det totalt 235 pasienter med 

fristbrudd som venter på utredning og behandling. Antall avviklede fristbrudd er 

derimot redusert, fra 6,9 til 2,4 %. 

 
Figur 3 Antall ventende pasienter med fristbrudd, januar 2016 - februar 2018, fordelt på helseforetak. 

I dag er utfordringen å sikre et medisinsk forsvarlig forløp uten unødvendige avbrudd, 

hvor aktørene samarbeider om ansvaret for at pasienten skal få et kvalitetsmessig godt 

tilbud, på riktig nivå og til riktig tid. Vi har til nå hatt få data som illustrerer hvor 

effektive sykehusene er og i hvor stor grad de utnytter kapasiteten. Arbeidet med å 

etablere styringsparameter for dette startet i 2017, og vil gradvis gi oss viktige data om 

forskjeller mellom sykehusene. Målet er å bruke disse data til forbedringsarbeid i 

pasientforløpene, slik at unødvendige forsinkelser unngås. 

3.3 Variasjon  
Variasjon og overbehandling er viet stor oppmerksomhet, både nasjonalt og 

internasjonalt. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har utgitt flere 

Figur 2 Antall ventende i Helse Nord, 6-12 måneder (458 pasienter) (blå) og over 12 
måneder (132pasienter) (grønn), i perioden januar 2016- februar 2017. 
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helseatlas hvor det er påvist variasjon i forbruk av tjenester internt i regionen og i 

landet. Variasjon kan forklares og være berettiget, men kan også være uttrykk for 

praksisforskjeller, ulikheter i tilbud og dermed svikt i målsetning om likeverdige 

tjenester. Uønsket eller uberettiget variasjon er det som ikke kan forklares med ulikhet i 

sykelighet eller egenskaper ved pasienten. I vurdering av de ulike fagområdene vil 

tilgjengelig data fra helseatlas bli brukt.  

 

3.4 Andre faktorer 

Kapasitetsbehov i tiden fremover vil i tillegg til demografi være påvirket av andre 

faktorer som sykdomsutvikling, oppgavedeling internt og mellom spesialist- og 

primærhelsetjeneste, endrede driftsmodeller, nye behandlingsformer, medisinsk 

utvikling, medisinsk teknisk utvikling, nye teknologiske løsninger osv. Selv om det i 

utviklingsplanen tas opp slike faktorer ved noen fagområder tilhører vurderinger om 

fremtidige utviklingsscenarioer handlingsplanen.  

 

3.5 Vurdering av hvert fagområde 

I de neste tre kapitlene er fagområder vurdert ut fra hvilke faktorer som kan komme til å 

påvirke fagfeltet i planperioden. Dette, samt innspill fra dagens avtalespesialister, 

helseforetak og primærhelsetjeneste gir grunnlag for overordnede anbefalinger.  

 

Anbefalingene for hvert fagområde må sees i sammenheng med det totale ressursnivået 

for avtalespesialistordningen i Helse Nord og behov for prioritering av pasientgrupper. 

Det betyr at Helse Nord RHF må prioritere mellom fagområder som anbefales styrkes og 

som vurderes til å være egnet for avtalespesialistordningen.  
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4. Psykisk helsevern  
 

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) blir psykiske lidelser den viktigste årsaken til 

sykdomsbelastning i Vesten i 2020.15 Det forventes særlig vekst i lidelser som depresjon, 

angst og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet rammer 

omtrent halve befolkningen for kortere eller lengre perioder av livet.16 Genetisk 

sårbarhet, belastende livshendelser og langvarig stress er vanlige årsaker. For en mindre 

gruppe utvikles lidelsene til langvarige vansker med stor funksjonssvikt. Psykiske 

lidelser og ruslidelser fører alt for ofte til frafall fra skole, vansker med å komme inn i 

arbeid eller arbeidsuførhet. Helse Nord skal derfor ha et tilbud til pasienter som raskt 

kan hjelpes tilbake til normal fungering og til de som trenger oppfølging over tid. 

 

I tråd med regjeringens strategi for god psykisk helse, Mestre hele livet17 ønsker Helse 

Nord RHF at avtalespesialister innen psykisk helsevern fortsatt skal være med på å sikre 

et trygt og kvalitativt godt tilbud til befolkningen;  

 

De er et viktig alternativ og supplement til sykehusenes poliklinikker. 

Avtalespesialister stod for 26 prosent av den polikliniske aktiviteten innen psykisk 

helsevern i 2016, og potensialet er større. Avtalespesialistene skal inkluderes tettere 

i den offentlige helsetjenesten. 

       Mestre hele livet, side 32 

 

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser har vesentlig lavere levealder 

enn øvrig befolkning, og dødsårsak er hovedsakelig somatiske sykdommer som i stor 

grad kan forebygges. Derfor må helsetilbudet til personer med psykiske lidelser og 

rusmiddelavhengighet integreres med somatisk utredning, oppfølging og behandling. 

For å lykkes med å gi et slikt helsetilbud må samarbeid mellom avtalespesialister, øvrig 

spesialisthelsetjeneste og kommuner være godt.18 Det utarbeides nå pakkeforløp for 

tilstander innen psykisk helsevern og rus. Pakkeforløpene skal være med på å gi 

pasienter normerte forløp, og skal bidra til å hindre uønsket variasjon i tjenesten. 

Avtalespesialister bør inngå som en del av denne forløpstenkningen.  

 

4.1 Psykisk helsevern voksne 
Antall årsverk for avtalepsykiatere (rundt 183 årsverk) innen psykisk helsevern for 

voksne har holdt seg stabilt i perioden 2011 – 2016. Dette gjelder også for Helse Nord. 

Helse Sør-Øst og Helse Vest har langt høyere årsverksrate rate enn Helse Midt-Norge og 

Helse Nord. Dette gjelder både for psykiaterne og for psykologene. I samme periode har 

                                                      
15 Fotnote 1 og 2 
16 Fotnote 3 
17 Mestre hele livet: Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) 
18 Fotnote 4 
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det vært økning fra 419 til 430 årsverk for avtalepsykologene. Ettersom befolkningen 

har økt, har det likevel vært en nedgang i raten for psykiaterne (5 %) og for psykologene 

(3 %)19. I samme periode økte årsverksraten for psykologer i Helse Nord med 33 %.  

  

 
Figur 4 Årsverk utført av avtalespesialister i psykiatri og i psykologi. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. 
Helseregioner 2011-2016. 

I Helse Nord har vi i dag 25 psykologer som har avtalehjemler. Som det fremgår av tabell 

2 er 64 % av disse 67 år innen 10 år. Innen fem år er 11 psykologer 67 år. Det er 10 

psykiatere med avtalehjemmel i regionen. Disse har til sammen stillingsstørrelse på 

6,60. Innen 10 år er 50 % av disse 67 år. Dette betyr at Helse Nord RHF kontinuerlig må 

arbeide for å rekruttere nye avtalespesialister innen psykisk helsevern. I dette 

utfordringsbildet er det muligheter for å vurdere hvorvidt hjemler bør flyttes til andre 

områder eller om hjemler skal overføres til andre fagområder.  

 

Spesialitet Antall Årsverk Allerede 67 67 innen 5 år 67 innen 10 år 

   
Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 

Psykologi 25 21,25 2 1,8 9 6,35 5 4,3 

Psykiatri 10 6,60 2 1,2 3 1,7 2 2,0 

Totalt 35 27,85 4 3,0 12 8,05 7 6,3 

Tabell 2 Antall avtalespesialister og stillingsprosent som oppnår pensjonsalder 

 

Figur 5 viser pasientfordeling etter behandlingsform og bostedsområde i 2016. Tallene 

for avtalespesialister omfatter bare pasienter som ikke har mottatt behandling ved 

offentlige institusjoner, mens tall for dag/poliklinikk omfatter pasienter som ikke har 

                                                      
19 (Samdata 2015:125) Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr: 09 /2017 -
Helsedirektoratet 
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mottatt døgnbehandling. Det er små variasjoner mellom totalt antall pasienter i Helse 

Nord sammenlignet med de øvrige helseregionene. Helse Nord og Helse Midt-Norge har 

flere pasienter i offentlige institusjoner. Forskjellene kompenseres ved at det er høyere 

andel pasienter hos avtalespesialistene i Helse Sør-Øst og Helse-Vest. 

Gjennomsnittsnittnivået i Helse Nord dekker over forskjeller innad i regionen. UNN-

området har færrest pasienter i behandling.  

 

 
Figur 5 Pasienter etter behandlingsform. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Bostedsområder 2016. 

 

Når det gjelder årsverk i poliklinisk og ambulant virksomhet hadde Helse Nord den 

høyeste dekningsgraden per 10 000 innbyggere i 201620. Årsverk ved poliklinikker i 

Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet mens årsverksinnsatsen hos 

avtalespesialistene i Helse Nord ligger betydelig under de øvrige regioner. 

Tilbakemeldinger fra avtalespesialister/kommuneoverleger 

Kommuneoverleger vurderer at det er behov for å øke kapasiteten innen psykisk 

helsevern. De gir varierende tilbakemelding for hvordan en slik kapasitetsøkning kan 

ivaretas. Flere gir tilbakemelding om at helseforetakene bør styrke eksisterende tilbud. 

Andre uttrykker at det er behov for flere avtalespesialister. Et av argumentene for å øke 

antall hjemler er at avtalespesialister er godt egnet for lettere psykiatriske 

problemstillinger som angst og depresjon. Et annet argument som er trukket frem er 

behov for kontinuitet der hvor avtalespesialister er å foretrekke fremfor tilreisende 

spesialister. Det er også kommet forslag om kombinasjonsstillinger, spesielt i 

desentraliserte områder. Flere gir også tilbakemelding om bekymring for at økning av 

avtalehjemler vil gi rekrutteringsvansker i lokalt DPS, sykehus eller i kommunen 

(kommunepsykologer).  

 

Avtalespesialister vurderer at det er behov for flere hjemler. I Tromsø fremkommer det 

at pasienter må vente svært lenge på behandling. Flere antyder at det i et område 

forekommer en uformell funksjonsfordeling, ved at pasienter som har behov for lang 

behandling blir videresendt fra poliklinikk eller sykehus til avtalespesialister. Denne 

                                                      
20 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr: 09 /2017 -Helsedirektoratet 
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gruppen pasienter er stor og det oppgis å være problematisk å gi alle behandling innen 

forsvarlig tidshorisont.  

 

Helseforetakene som har gitt skriftlige innspill til planen har ingen konkrete innspill om 

kapasiteten innen psykisk helsevern. De fremhever generelt at avtalespesialister må 

knyttes nærmere drift i helseforetakene.  

 

4.1.1 Vurdering og anbefaling 

Den polikliniske aktiviteten i 2016 per 10 000 innbyggere i Helse Nord (tabell 3) var 

lavere enn landsgjennomsnittet. Dette viser at det ikke er en proporsjonal sammenheng 

mellom antall årsverk, antall pasienter og registrerte konsultastsjoner mellom regioner i 

landet eller mellom helseforetak i Helse Nord. Selv om det er færre avtalespesialister i 

området til nordlandssykehuset har de betydelig flere registrerte konsultasjoner.  

Variasjonene viser at det er komplisert å trekke entydige slutninger basert på 

tilgjengelige virksomhetsdata. Tallene gir oss blant annet få indikasjoner på faglig 

innretning ved foretakene og hos avtalespesialistene. Likevel bør de være en del av 

vurderingsgrunnlaget når det skal opprettes nye avtalehjemler. Opprettelse av 

avtalehjemler kan i høyeste grad være med på å utjevne regionale eller foretaksvise 

forskjeller i pasienttilbudet. 

 

Registrerte konsultasjoner psykisk helsevern for voksne -2016 

 Avtalespesialister Poliklinikk Totalt 

Helgeland 408 4655 5063 

Nordland 1333 3420 4753 

UNN-området 887 3900 4787 

Finnmark 285 3869 4154 

Helse Nord 841 3882 4723 

Totalt for landet 1604 3865 5469 
Tabell 3 Konsultasjoner hos avtalespesialister og ved offentlige poliklinikker. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. 
Bostedsregion 2016. 

Helse Nord RHF vurderer at fagområdet egner seg godt for avtalespesialistordningen. I 

tråd med tilbakemeldinger og fagfeltets kompleksitet anbefaler vi samlokalisering av 

avtalespesialister (gruppepraksis). Samlokalisering fører til muligheter for å utnytte 

hverandres faglige ressurser, felles ressurser samt å redusere eventuell faglig isolasjon. 

Dersom det ikke er aktuelt med samlokalisering med andre avtalespesialister anbefales 

tilknytning til fastlegekontor eller andre relevante fag-fellesskap.  

 

Det er behov for tiltak som bidrar til bedre integrering av avtalespesialister i 

spesialisthelsetjenenesten. Pågående arbeid om samarbeidsavtaler mellom 

avtalespesialister og helseforetak bør benyttes til å etablere lokale strukturer for 

samhandling og samarbeid om pasienter og pasientforløp.  
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Helse Nord RHF anbefaler at antall avtalespesialister innen psykisk helsevern 

opprettholdes. Ved fremtidig økning eller flytting av avtalehjemler må hensyn til 

variasjon mellom bostedsregioner avgjøre ny lokalisasjon.  

 

4.2 Psykisk helsevern for barn og unge 
Psykiske lidelser opptrer ofte i ung alder og kan prege store deler av et livsløp. 

Folkehelseinstituttet anslår at 15–20 % av barn og unge opplever symptomer på 

psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. Halvparten av disse, ca. 8 

%, har så alvorlige symptomer at det tilfredsstiller kravene til diagnose.21 Det er et stort 

spenn i utrednings- og behandlingsmetoder og spesialisthelsetjenesten må alltid 

samarbeide godt med de som er rundt barnet i hverdagen. I Helse Nord er det nylig 

opprettet psykologhjemmel innen psykisk helsevern for barn og unge i Tromsø.  

   

Kapasitet/aktivitet 

Helse Nord har i de senere år hatt høyere rater enn øvrige regioner når det gjelder 

pasienter, døgnplasser og polikliniske årsverk. Det er for eksempel betydelige forskjeller 

mellom bostedsområder når det gjelder totalt behandlede pasienter22. De regionale 

forskjellene har dog avtatt. Figur 6 viser økende pasientrater i Helse-Vest og avtakende 

rater i Helse Nord. Pasienter bosatt i området til Universitetssykehuset i Nord-Norge og 

Finnmarkssykehuset har de senere år hatt avtakende pasientrater. 

 

 

                                                      
21 Se høringsutkast HSØ 
22 Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16 Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 
16/2017 -Helsedirektoratet 
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Figur 8 viser regionale forskjeller i aktivitet i poliklinikker og hos avtalespesialister i 

2016. I likhet med andre variasjoner i fagområdet varierer også konsultasjonsratene i 

forhold til bosted. Pasienter i UNN-området har helt klart den laveste 

konsultasjonsraten i Helse Nord. De andre helseforetakene i Helse Nord har høyere rater 

sammenlignet med resten av landet. En naturlig indikasjon ved disse variasjonene er at 

behandlingsprofil påvirker omfang av konsultasjoner som gis. Eksempelvis kan høy rate 

på antall pasienter og lav rate på antall konsultasjoner være uttrykk for tilpasninger fra 

foretaket til omliggende behandlings- og oppfølgingstilbud.  

 

 
Figur 8 Polikliniske konsultasjoner med takst ved offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister i psykisk helsevern for 
barn og unge per 10 000 innbyggere 0 – 17 år etter bostedsområde i 2016. 

Tilbakemeldinger fra avtalespesialister/kommuneoverleger 

Kommuneoverleger gir tilbakemelding om at de i hovedsak er skeptisk til å etablere 

flere hjemler innen psykisk helse for barn og unge. Kommuneoverlegene mener at 

fagområdet kjennetegnes ved tverrfaglig innsats og bred utredning og behandling og 

derfor ikke egner seg for avtalespesialister. De mener at dagens organisering i 

foretakene ivaretar denne tverrfagligheten. Et kommuneoverlegeforum ga 

tilbakemelding om at de ønsker flere avtalespesialister på fagområdet. 

 

Avtalespesialister, spesielt i Tromsø gir tilbakemelding om at fagområdet bør styrkes 

ved opprettelse av flere hjemler.  

 

Regionalt fagråd innen psykisk helsevern for barn og unge er positive til å prøve ut flere 

hjemler (også deltidshjemler) for fagområdet i Helse Nord. Fagrådet vurderer at 

avtalespesialister kan bli et godt supplement i tjenesten, være støtte for lokal BUP og 

bidra til å gi pasienter et differensiert og likeverdig tilbud. Fagrådet mener at det må tas 
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hensyn til helseforetakenes mulighet til å rekruttere og stabilisere spesialister, samt 

drive utdanning og forskning. Fagrådet anbefaler også at hensyn til tverrfaglighet kan 

ivaretas gjennom samlokalisering med andre spesialister. Eldre barn og ungdom samt 

medikamentoppfølging oppgis som mulige pasientgrupper for 

avtalesespesialistordningen.  

 

4.2.1 Vurdering og anbefalinger 

Det er ikke grunn til konkludere med at avtalespesialistordningen ikke egner seg for 

fagområdet. Det synes likevel som det er noen punkter som er betydningsfull ved 

eventuell etablering: 

 Avtalespesialister må etablere gode samarbeidsavtaler med tilhørende 

helseforetak/BUP 

 Avtalespesialistene må tilstrebe å samlokalisere sin praksis med andre 

avtalespesialister/fastlegekontor 

 Etablering av avtalespesialister må sees i sammenheng med bemanning i 

helseforetak/BUP (hindre redusert tilbud i det offentlige) 

 Avtalespesialistene må representere tydelige faglige referanser 

   

Under forutsetninger som godt samarbeid med tilhørende helseforetak/Bup og 

samlokalisering med annet relevant tilbud vil flere avtalehjemler kunne bidra til å styrke 

utredning- og behandlingstilbudet for barn og unge innen psykisk helsevern.  

 

Gode og relevante samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak er 

avgjørende for å etablere lokale strukturer for samhandling og samarbeid om pasienter 

og pasientforløp.  
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5. Somatikk  
I 2016 var det på landsbasis drøyt 1,9 millioner pasienter til somatisk behandling og 

oppfølging, en økning på 1,9 prosent fra året før. Disse pasientene hadde nær 6 millioner 

polikliniske konsultasjoner.  

Aktiviteten har økt, særlig ved poliklinikkene. Veksten var på 14 prosent totalt i 

perioden 2012-2016 og om lag 10 prosent når det korrigeres for befolkningsutviklingen. 

Økningen kommer delvis ved at flere får poliklinisk behandling (flere pasienter) og 

delvis på grunn av at hver pasient i gjennomsnitt har flere konsultasjoner. (15) 

 

Sammenlignet med resten av landet hadde Helse Nord i 2016 lavest forbruk av 

polikliniske tjenester innen somatikk hos avtalespesialister, og nest lavest forbruk av 

polikliniske tjenester totalt.  

Figur 9 Forbruksrater av polikliniske tjenester fordelt etter pasientens bostedsregion. Rater per 1000 
innbyggere. 2015 - 2016. Somatiske fagområder. Rapporterte spesialistkontakter. 

Forbruket av polikliniske tjenester hos avtalespesialister24 i Helse Nord ble kartlagt i 

2016 av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, SKDE. (2) Kartleggingen viste 

at ca. 20 % av forbruket av polikliniske konsultasjoner i Helse Nord var hos 

avtalespesialister, og aldersgruppen 50-80 år mottok hovedtyngden av behandlingen. 

Fordelingen av konsultasjoner mellom avtalespesialist og offentlig sykehus varierte noe 

med alder. 

Videre ble det påvist til dels stor variasjon i totalforbruket av helsetjenester mellom 

boområder. Det ble ikke funnet holdepunkter for at et høyt forbruk i noen områder 

skyldes et økt avtalespesialisttilbud, men heller et generelt økt totaltilbud. 

                                                      
24 Innen noen somatisk fagområder; øye, ØNH, hud, gynekologi og indremedisin 
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Figur 10 Polikliniske konsultasjoner for bosatte i Helse Nord fordelt på boområder, kjønns- og aldersjusterte 
rater pr. 1000 innbyggere, offentlig sykehus og avtalespesialist, antall konsultasjoner og antall innbyggere, 
gjennomsnitt 2011 - 2014. (2) 

 

I Eldrehelseatlas25 er det påvist uberettiget variasjon mellom opptaksområdene i 

helsetjenester for eldre. Det gjelder bla viktige behandlingstilbud innen øyesykdommer 

og hørselstap. Funnene er et sterkt argument for å utvikle og implementere felles 

nasjonale retningslinjer for diagnostikk og behandling. 

 

Antall årsverk for avtalespesialister i Helse Nord har økt fra ca. 35 i 2011 til 38,47 i 

2017.  

Spesialitet Antall Årsverk Allerede 67 67 innen 5 år 67 innen 10 år Totalt innen 2027 

   
Antall Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk   Antall % Årsverk % 

Øyesykdommer 18 16,77 3 3,0 4 3.07 4 4.0 61% 64% 

Øre-nese-hals 7 5,75 2 1,25 1 1,0 1 1,0 57% 57% 

Hud og 

veneriske 

sykdommer 

2 2,0   1 1,0   50% 50% 

Gynekologi, 

fødselshjelp og 

kvinne-

sykdommer 

7 5,75 2 2,0 1 0,25 2 1,5 71% 65% 

Indremedisin 8 6,4 2 1,2 1 1,0 2 2,0 63% 66% 

Urologi 2 1,6       0 % 0% 

Revmatologi 1 0,2 1 0,2     100% 100% 

Totalt 45 38,47 10 7,65 8 6,32 9 8,5 60% 58% 

Tabell 4 Antall avtalespesialister og antall årsverk innen somatikk. Antall og årsverk som når pensjonsalder i 
planperioden. 

                                                      
25 Eldrehelseatlas for Norge, SKDE 2017 
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Aktiviteten hos den enkelte avtalespesialist varierer, både når det gjelder antall 

pasienter, antall konsultasjoner og type konsultasjoner. I sykehusene er andel nye 

pasienter på poliklinikken lavest i Helse Nord med 39 %, sammenlignet med resten av 

landet. 

 

Figur 11 Andel nye pasienter på poliklinikkene etter region (alle aldre) 2012-201626 

For avtalespesialistene er andelen nyhenviste (registrert som takst xx) noe usikker, da 

flere angir å ikke bruke taksten på alle nyhenviste, bla fordi den ikke kan kombineres 

med enkelte operasjonstakster, f.eks. grå stær. Normtallene for de ulike fagfeltene 

antyder forventet aktivitet, men kan endres i de individuelle avtalene mellom RHF og 

avtalespesialist. (Rammeavtalen) 

Figur x viser i hvor stor grad avtalespesialistenes aktivitet tilsvarer normtall (grønn 

strek). De røde strekene viser henholdsvis aktivitet 50 % over normtall og 20 % under 

normtall, som i henhold til rammeavtalen bør føre til avtaleoppfølging fra Helse Nord 

RHF. 

Figur 12 Antall spesialistkontakter hos avtalespesialister i Helse Nord, 2014-2016. Aktiviteten er omregnet til 
andel av normtall for aktuelt fagområde og full stilling. (Figuren skal redigeres dersom vi skal bruke den, inneholder noen 
feil) 

                                                      
26 Forklaring på hvordan beregning er gjort 
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5.1 Tilbakemeldinger fra helseforetak, avtalespesialister og 

kommuneoverleger  

Helseforetakene anbefaler sterkere samarbeid mellom RHF og HF rundt 

avtalespesialistordningen. Det er viktig å vurdere fagfeltene samlet, slik at ikke 

opprettelse eller videreføring av avtalehjemler går på bekostning av et robust fagmiljø i 

sykehusene. (Eks. vakt/kapasitet innen gynekologi) Videre anbefaler de at ordninger for 

felles journalsystem vurderes. Lik prioritering og felles ventelister kan være virkemidler 

for å sikre at pasientene får lik behandling enten de henvises til sykehus eller 

avtalespesialist. Regelmessig uavhengig faglig gjennomgang foreslås som et virkemiddel 

for å sikre god kvalitet. Det er også et forslag at kontroll, oppfølgning og rapportering for 

avtalespesialistene i størst mulig grad skal være lik som for helseforetakene. RHFet bør 

styrke oppfølgingen av avtalespesialistene. Det bør etableres rutiner for opprettelse, 

oppfølging og avvikling som også involverer foretakene. 

At avtalespesialistene deltar i spesialistutdanningen vil være svært positivt. Dette bør 

fortrinnsvis skje i fag med stor andel poliklinisk virksomhet, som f.eks. hud- og 

øyesykdommer.  

 

Sentrale anbefalinger fra avtalespesialistene er at befolkningsendringer bør ligge til 

grunn for etablering av nye avtalehjemler, og at tilbudet hos avtalespesialister og i 

sykehus bør ses på som en totalitet. Flere foreslår å styrke samarbeidet, bla om 

ventelister og fordeling av hvem som gjør hva i pasientforløpene. Terskel for å ta 

kontakt med hverandre bør være lav. Gjensidig hospitering skaper bedre kjennskap til 

hverandre, og kan gi positive utslag for pasienten. Andre innspill er: 

 For noen kan det være hensiktsmessig å organisere seg i sentra sammen med andre 

spesialister. 

 Det bør være lav terskel og et enkelt system for å ta inn en kvalifisert vikar. 

 Meget store forventninger fra fastlegene når det gjelder ventetid.  

 Flere henvisninger for pasienter som ikke trenger å komme seg til spesialist, og 

frykter at dette kommer til å bli verre i framtiden. 

 Bedre kapasitetsutnyttelse kan for eksempel skje ved at en sykehuslege kan komme 

til klinikken og foreta anti-VGF injeksjoner. Utfordringen er å få dette til i et tungrodd 

byråkrati.  

 

Innspillene fra kommuneoverleger spriker noe. Godt samarbeid og forutsigbarhet er 

sentralt for å kunne gi pasientene et godt tilbud. Om tilbudet finnes i sykehus eller hos 

avtalespesialist er mindre viktig, men fordelene med å tilhøre et større fagmiljø 

understrekes. Noen fagfelt anbefales styrket. Dette gjelder hud; begrunnet med generell 

mangel på hudleger i regionene, øye, begrunnet med flere eldre og derfor økende behov, 

lunge; begrunnet med lang ventetid, fordøyelse; begrunnet med lang ventetid og økende 

etterspørsel knyttet til nasjonal screening og revmatologi; begrunnet med at en stor 

pasientgruppe med kroniske (ledd)-smerter ikke får godt nok tilbud verken i spesialist- 

eller primærhelsetjenesten. 
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Det er 18 avtalespesialister innen øyefaget i Helse Nord. Fordelt på sykehusområder har 

Finnmarkssykehuset 6%, UNN 41%, Nordlandssykehuset 41% og Helgelandssykehuset 

12%. I 2025 er ni avtalespesialister fylt 67 år, noe som representerer en 

rekrutteringsutfordring. 

 

I perioden 2011-2014 var det stor variasjon i forbruket av øyekonsultasjoner mellom 

bosatte i de ulike lokalsykehusområdene. Bosatte i Bodø, Rana og Sandnessjøen hadde et 

gjennomsnittlig årsforbruk på henholdsvis 186, 181 og 179 konsultasjoner pr. 1 000 

innbyggere, mens for bosatte i Hammerfest og Vesterålen var gjennomsnittlig forbruk på 

107 og 60 konsultasjoner pr. 1 000 innbyggere. (2) Figur x viser også fordeling av 

konsultasjoner mellom sykehus og avtalespesialister.  

 
Figur 15 Øyekonsultasjoner for bosatte i Helse Nord fordelt på boområder, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 
1000 innbyggere, på offentlig sykehus og hos avtalespesialist, antall konsultasjoner, pasienter og 
konsultasjoner pr. pasient, gjennomsnitt 2011 – 2014 (2) 
 

Hvor befolkningen får tjenestene er også interessant, og det er særlig befolkningen på 

Helgeland og i Finnmark som i stor grad får tjenester utenfor eget helseforetak.   

 

Bosteds-
område 

Finnmarks-
sykehuset UNN 

Nordlands-
sykehuset 

Helgelands-
sykehuset 

Avtale-
spesialister 

Private 
sykehus 

HF utenfor 
helse-
regionen 

Finnmark 8796 8235 7 0 4489 29 317 

UNN 23 21875 252 0 39678 12 566 

Nordland 6 970 18079 12 38453 26 524 

Helgeland 0 309 5088 5135 21138 57 2478 
Tabell 5 Dagbehandling og poliklinikk innen øye, 2014–2016 
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5.2.1 Vurdering og anbefaling 

Fagfeltet egner seg godt for avtalepraksis. Flere eldre vil øke behovet for 

øyehelsetjenester. Øyesykdommer som glaukom, katarakt og AMD sto for 70 % av alle 

konsultasjoner i 2009. Gjennomsnittsalder ved konsultasjon og operasjon for disse 

tilstandene er 71–77 år. (12)  

Avtalespesialistene tilbyr ikke injeksjonsbehandling28, da det ikke er etablert takst for 

det. Pasientgruppen øker i takt med at antallet eldre øker og behandlingen må gjentas 

flere ganger årlig. Siden behandlingen nå kun tilbys i sykehusene i Hammerfest, Tromsø, 

Harstad og Bodø fører det til lange reiser for eldre pasienter, ofte med ledsager. 

Dersom det åpnes for at avtalespesialistene kan gjøre injeksjonsbehandling vil dette 

kunne gi gevinster som mer desentrale tilbud. (også: dersom det går på bekostning av 

katarakt – mer katarakt i sykehus, bedre for utdanning og vedlikehold av kompetanse, 

økonomiske konsekvenser, bruk av medikament) 

En annen utfordring med er at avtalespesialistene ikke deltar i spesialistutdanningen. 

Utdanningsbehovet er stort, og det er forholdsvis få LIS- stillinger i sykehusene. 

Gruppepraksis kontra solo – må vurderes nærmere. 

Innen øyefaget er antall konsultasjoner pr pasient i gjennomsnitt 1,7-2,3. For de med få 

konsultasjoner et desentralt tilbud sannsynligvis mindre viktig. For de som trenger flere 

behandlinger og langvarig oppfølging er lokal tilgjengelighet viktigere.  

 

Antall årlige konsultasjoner varierer slik figur x viser. Avtalespesialister med aktivitet 

under 80 % av normtall skal følges opp med tanke på årsaker og tiltak for å øke 

aktiviteten. Det kan se ut som det er et potensiale for å øke aktiviteten noe hos enkelte 

avtalespesialister, da de ligger under normtallet. Samtidig er det noen som skiller seg ut 

med svært høy aktivitet. Det er anbefalt at RHF-et følger opp kvaliteten i tilbudet dersom 

aktiviteten ligger > 50% over normtall.  

Figur 16 Spesialistkontakter hos avtalespesialister innen øyefaget, 2014-2016, sett i forhold til normtallet, markert med 
grønn linje. Korrigert for stillingsstørrelse. Røde linjer markerer henholdsvis nedre og øvre grenser for drøfting av 
aktivitetsnivå mellom RHF og avtalespesialist. 

 

                                                      
28 Skal beskrives hva og hvorfor 
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Fagfeltet egner seg svært godt for avtalespesialister, og vil pga. flere eldre være et felt 

som må styrkes.  

Arbeide for at avtalespesialister får takst for injeksjonbehandling. 

Samarbeid med sykehus om injeksjonsbehandling lokalt – er det mulig? 

Ambulering kan gi mer desentralt tilbud, og kan være et mål å få til gjennom individuelle 

avtaler. 

Flere avtalespesialister i Finnmark og på Helgeland, kontra styrket miljø i sykehusene? 

 

5.3 Øre-nese-hals 
ØNH er det nest største somatiske fagområdet i avtalepraksis, og sto for 20 prosent av 

den totale aktiviteten hos avtalespesialister i Norge i 2016. Det er sju avtalespesialister 

innen ØNH; tre i Tromsø, en i Narvik, en i Alta, en i Bodø og en på Myre. Av disse vil fire 

passere 67 år i løpet av planperioden; tre i UNN-området og en i Nordlandssykehusets 

område. Utdanningskapasiteten i regionen er god, og vil kunne dekke behovet også for 

nye avtalespesialister. Helgelandssykehuset har et robust tilbud lokalisert til 

Sandnessjøen, med ambulering til Mo i Rana. Det er ikke et umiddelbart behov for 

avtalespesialister der. Avtalespesialistene i Tromsø ambulerer til Finnsnes og Storslett. 

(sjekk) Finnmark har dårligst spesialistdekning. 

Aktiviteten er hovedsakelig knyttet til øre- og hørselssykdommer. Det er interessant at 

10 % av konsultasjonene omhandlet undersøkelse av pasienter hvor man ikke fant 

spesifikk sykdom. Kunne noen av disse vært behandlet kun hos fastlegen?  

Forbruket av ØNH-konsultasjoner varierer i regionen, fra nesten 160 konsultasjoner pr. 

1000 innbyggere på Helgeland, til ca. 115 for bosatte i boområdene for UNN Tromsø og 

Lofoten. (2) 

 
Figur 17 Øre-nese-halskonsultasjoner for bosatte i Helse Nord fordelt på boområder, kjønns- og 
aldersjusterte rater pr. 1000 innbyggere, på offentlig sykehus og hos avtalespesialist, antall konsultasjoner, 
pasienter og konsultasjoner pr. pasient, gjennomsnitt 2011 – 2014 (2) 
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Den geografiske variasjon i forbruk av hørselsforbedrende tiltak var enda større, og når 

denne aktiviteten tas ut blir variasjonen slik den framstår i figur x mindre. Dersom dette 

representerer en faktisk ulik oppfølging av hørselshemmede i regionen bør man 

iverksette tiltak som utjevner forskjellene. 

5.3.1 Vurdering og anbefaling 

ØNH er et fagfelt som egner seg godt for avtalespesialister. Flere eldre gir økning i 

aldersrelaterte ØNH-sykdommer, som nedsatt hørsel. Behovet kan med fordel møtes 

med flere avtalespesialister. Det er en viss variasjon i forbruksrater i regionen. Det bør 

derfor gjøres et arbeid for, om mulig, finne årsakene til dette, før tiltak for å utjevne 

forskjellene anbefales. 

 
For å styrke hørselsomsorgen bør det være krav om å tilsette audiograf, da så stor del av 
aktiviteten er knyttet til hørselshemmede. I ØNH-planen anbefales: Helse Nord RHF må 
sørge for at pasienter som tildeles høreapparat fra avtalespesialister også får nødvendige 
opplæring, ved å regulere dette i avtalene. 
Andre tiltak som må vurderes nærmere er: 

 Sterkere samarbeid mellom sykehus og avtalespesialister 

 Gruppepraksis kontra solo 

 Ambulering kan være aktuelt 

 Behov for økning i Lofoten 

 

5.4 Hud og veneriske sykdommer 
Det er to avtalespesialister innen hudfaget, en i Bodø og en i Mo i Rana. Totalt er det få 

hudleger i regionen, og vanskelig å rekruttere både til avtalehjemler og i 

helseforetakene. Dette skaper problemer for utdanning av nye spesialister, og det er 

bare UNN Tromsø som er godkjent utdanningssted.  

De vanligste diagnosene er psoriasis og eksemtilstander, og lysbehandling er den 

dominerende prosedyren som utføres, både i sykehus og hos avtalespesialist.  

Forbruket av tjenester har variert mye. Befolkningen i lokalsykehusområdet til 

Helgelandssykehuset Mosjøen hadde mer enn fire ganger så mange konsultasjoner pr 

1000 innbygger som befolkningen i Nordlandssykehuset Lofotens lokalsykehusområde i 

perioden 2011-2014. Variasjonen representerer sannsynligvis både under- og 

overforbruk, samt at det er usikkerhet knyttet til kodekvaliteten. (2)  
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Figur 18 Hudkonsultasjoner for bosatte i Helse Nord fordelt på boområder, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 
1000 innbyggere, på offentlig sykehus og hos avtalespesialist, antall konsultasjoner, pasienter og 
konsultasjoner pr. pasient, gjennomsnitt 2011 - 2014. (2) 

 

5.4.1 Vurdering og anbefaling 

Her kommer oppdatert vurdering ut fra dagens forbruk/tilbud, men mangler foreløpig 

tall. 

Fagområdet egner seg godt for avtalespesialister, og bør styrkes da økt antall eldre vil 

øke behovet for behandling av hudlidelser, kanskje så mye som 50 % for aldersgruppen 

>65 år fram mot 2030. (13) 

 

5.5 Gynekologi/ fødselshjelp og kvinnesykdommer 
Det er totalt sju gynekologer i regionen, hovedsakelig i Bodø og Tromsø. Fem av disse vil 

være over 67 år innen 2026. Selv om det har vært diskusjon om deler av virksomheten 

er fastlegens ansvar, så dekker de et behov som etterspørres i sterk grad.  

5.5.1 Vurdering og anbefaling 

Fagfeltet egner seg godt for avtalespesialister.  

Innen 1.1. 2022 skal alle ha gått over til HPV-test i primærscreening til alle kvinner i 

aldersgruppen 34-69 år. Endringen innføres gradvis fra 1.1.2019. På sikt kan dette 

frigjøre kapasitet hos gynekologene pga. forlenget screeningintervall fra tre til fem år, 

mens man i starten forventer økt aktivitet fordi det vil være behov for å sjekke positive 

prøver med kolposkopi. (10) HPV-basert screening gjør det også mulig å ta prøver 
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hjemme istedenfor hos lege, noe som har vist å øke oppmøtet i screeningprogrammet, og 

ytterligere frigjøre kapasitet. (11) 

Utstrakt bruk av undersøkelser det ikke er indikasjon for å gjøre (vurdere å si noe om, 

nylig publisert studie) 

Oppfølging av kreftpasienter- konsekvenser? 

 

5.6  Indremedisin  
Det indremedisinske fagfeltet dekker flere ulike grenspesialiteter. I dag er det tre 

avtalespesialister innen hjertesykdommer, tre innen fordøyelsessykdommer29 og to 

innen lungesykdommer. I 2025 vil fem av disse være over 67 år; to innen fordøyelse, en 

innen lunge og en innen hjerte.  

Indremedisin som fagfelt er i endring. Spesialistutdanningen endres fra 

grenspesialisering til at hvert fagfelt blir en hovedspesialitet, og det er strenge krav til at 

utredning og behandling følger standardiserte pasient- og pakkeforløp. Dette krever mer 

samarbeid mellom avtalespesialister og sykehus, bla for å overholde korte frister for 

utredning og oppstart av kreftbehandling.  

5.6.1 Vurdering og anbefaling 

Flere eldre- økt behov for tjenester. Mange vil trenge sammensatte tjenester, men 

behovet for spesialiserte tjenester vil være sterkt tilstede. Mulig at et systematisk 

samarbeid mellom sykehus og avtalespesialister kan gi pasientene det optimale tilbud 

ved en fordeling av funksjoner. 

 

Hjertesykdommer 

Fagfeltet egner seg godt for avtalepraksis og bør styrkes. 

 

Fordøyelsessykdommer 

Dette fagfeltet egner seg godt for avtalepraksis og bør styrkes. 

 

Innføring av screeningprogram for tarmkreft (4) fra 2019 vil gradvis øke behovet for 

gastroenterologer. Helsedirektoratet foreslår at FIT/iFOBT30 blir standardtilbudet til 

alle i starten av programmet, mens dette endres til koloskopi31 når kapasiteten er ferdig 

utbygget. I starten skal pasienter velge om de vil ta avføringsprøve eller delta i studien32, 

hvor de blir randomisert til FIT eller koloskopi. 

                                                      
29 Den ene avtalespesialisten jobber nesten utelukkende med hjertepasienter 
30 FIT eller iFOBT er en immunokjemisk test for å påvise usynlig blod i avføringen. Testkit sendes i posten 
til deltakerne, som tar prøven selv, og returnerer til laboratoriet. Testen gjentas annethvert år i 10 år (til 
sammen 5 runder). Ved funn innkalles deltakerne til oppfølgende undersøkelse med koloskopi. 
31 Koloskopi: undersøkelse av hele tykktarmen. Eventuelle polypper eller kreft oppdages, og polypper 
fjernes.  
32 Det er fortsatt stor usikkerhet om hvilken screeningmetode som er best. Hvis man med loddtrekning 
hadde fordelt alle deltakerne til FIT eller koloskopi, ville man fått et kunnskapsgrunnlag som kunne 
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Med FIT/iFOBT som primær metode vil det bli en anslått økning i Helse Nord på 2100 

koloskopier årlig etter gradvis utrulling over en femårsperiode. Dette er vurdert til et 

økt behov for gastroenterologer i Helse Nord på 2,433. 

 

Lungesykdommer 

Fagfeltet egner seg godt for avtalepraksis og bør sannsynligvis styrkes. 

5.7 Urologi 
Det er to avtalespesialister i regionen. (HSYK 3 Urologer, NLSH x urologer, UNN x 

urologer, FIN x urologer) 

5.7.1 Vurdering og anbefaling 

Fagfeltet egner seg godt for avtalepraksis.  

Økt alder, mer prostatakreft. Flere behandles konservativt og trenger lang oppfølging. 

 

5.8 Revmatologi 
I 2016 var det nasjonalt ni avtalehjemler innen revmatologi, hvorav én hjemmel på 20 % 

i Helse Nord, fordelt mellom Narvik og Ørnes.  

5.8.1 Vurdering og anbefaling 

Revmatologi i spesialisthelsetjenesten omfatter inflammatoriske ledd- og 

systemsykdommer og i et visst omfang også ikke-inflammatoriske sykdommer og 

smertetilstander i muskel/skjelettsystemet. Pasienter med ikke- inflammatorisk sykdom 

som artrose og smertetilstander behandles i hovedsak av fagfeltene allmennmedisin, 

ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Fagmiljøet i regionen anbefaler at avtalehjemmelen ikke videreføres. Dette begrunnes 

med behovet for tverrfaglig utredning, behandling og oppfølging for pasientene som 

spesialisthelsetjenesten har ansvaret for, noe som er vanskelig å få til i avtalepraksis.  

 

Fastleger har signalisert behov for økt revmatologisk tilbud; knyttet til at fastlegene har 

mange pasienter med smertetilstander. Dette oppfattes som et reelt behov, og noe vi må 

ta med i vurderingen. Ut fra prioriteringsveilederen omfatter revmatologi 

inflammatoriske ledd- og systemsykdommer, og i et visst omfang også ikke- 

inflammatoriske sykdommer og smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet. For den 

siste gruppen er det viktig at spesialisthelsetjenesten har tilbud om utredning som 

avklarer revmatisk sykdom. For alle de som (pr. i dag) ikke skal ha tilbud i 

spesialisthelsetjenesten vil oppfølging og behandling hos fastlegen være alternativet, 

eventuelt i samarbeid med andre fagfelt som fysikalskmedisin og rehabilitering, 

nevrologi og ortopedi.  

                                                      
kommet befolkningen til gode. Det gjør man ikke her. Kvaliteten på forskningen blir da så dårlig at man 
ikke kan trekke en konklusjon om hva som er det beste (Wensaas). 
33 Budsjettkonsekvenser og personellbehov ved ulike screeningmetoder for tarmkreft  
Eline Aas, Helseøkonomisk Analyse AS 
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Det er et åpent spørsmål om det er en god løsning å øke antallet avtalespesialister innen 

revmatologi.  

I Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015–2019 (5) er det anbefalt en styrking av 

tilbudet i UNN Harstad, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, da disse 

områdene i regionen har lavest dekning og mest sårbare fagmiljøer. Dette samsvarer 

med de respektive utviklingsplanene for helseforetakene. (Helgelandssykehuset – Mo i 

Rana, har 1 lege/2 stillinger, anbefaler å ha 3 for robust miljø. Ved styrking beregner de 

å ta tilbake opp mot 90% av pasientene som nå behandles i andre sykehus) 

(Finnmarkssykehuset – sier ikke noe tydelig om revmatologi, men har revmatolog i 

Kirkenes og nå også i Hammerfest. Utdanning, med.stud – tre revmatologer – sjekk hvor 

det står) 

Det som taler for lokalisering av revmatologi i sykehus kontra i avtalepraksis er fagets 

stor innslag av tverrfaglighet, avhengighet av andre spesialiteter, oppgavedeling, bruk av 

diagnostiske verktøy (kanskje), bruk av biologisk behandling og fare for 

indikasjonsglidning (stor etterspørsel fra pasienter med ikke-inflammatoriske 

sykdommer og smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet, og samtidig «krav» om at 

mange av disse ikke skal behandles i spesialisthelsetjenesten). Det som taler for å 

opprette avtalehjemler er at tilbudet til pasientene bør økes, særlig for den store 

gruppen som faller utenfor spesialisthelsetjenesten og trenger et tilbud som ikke finnes i 

primærhelsetjenesten i dag.  

 

Det er behov for å styrke tilbudet i Finnmark og på Helgeland. Dette anbefales gjennom å 

styrke tilbudet i sykehusene, og ikke ved å videreføre eller opprette nye 

avtalespesialisthjemler. 

 

5.9 Raskere tilbake – avvikling av raskere tilbake-ordningen 

Raskere tilbake-ordningen opphørte ved utgangen av 2017. Med grunnlag i anbefalinger 

fra de regionale helseforetakene har Helse- og omsorgsdepartementet videreført 

ordningen med noen endringer.  

 
Endringene innebærer blant annet at  

- De to største gruppene sykmeldte skal prioriteres; pasienter med 

muskel/skjelettlidelser og pasienter med angst/depresjon 

- Deltakelse i arbeid skal være en del av behandlingsopplegget der 

kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette vil gi positiv helsegevinst 

- Personer med sykepengerettigheter vil ikke lengre være eneste målgruppe for 

tiltakene. Tilbudene vil i utgangspunktet omfatte alle som har behov for 

spesialisthelsetjeneste hvor problematikk knyttet til arbeid er et viktig element, 

også for eksempel unge funksjonshemmede som står i fare for ikke å komme seg 

inn i arbeidslivet  

- Tilbudene skal i størst mulig grad tilrettelegges slik at pasientene opplever gode 

pasientforløp uten unødig tidsbruk  

- Både for private helsetjenester og helseforetak forutsettes et godt samarbeid 

med fastleger og NAV  
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Helse Nord RHF vil som et ledd i satsingen styrke tilbudet gjennom avtalespesialist-
ordningen innen korttids jobbfokusert kognitiv terapi for pasienter med 
angst/depresjon. Dette skal gjøres gjennom en kombinasjon av nye avtalespesialister, 
psykologer, evt også psykiatere, samt tilbud til nåværende avtalespesialister om 
delstillinger.   
     

6.  Andre aktuelle fagområder 

6.1 Nevrologi? 
Egnet for avtalepraksis, behov må kartlegges. 

6.2 Fysikalsk medisin og rehabilitering? 
JTF: Her må vi få inn tverrfaglige poliklinikker og samarbeid med psykisk helse. 

6.3 Endokrinologi? 
Endokrinologi finnes for tiden kun ved UNN Tromsø. I resten av regionen dekkes 

fagfeltet av andre spesialiteter, bla. nyremedisin og generell indremedisin. Pasienter 

som trenger spesialistkompetanse henvises enten til UNN Tromsø eller ut av regionen. 

Fagfeltet er egnet for avtalepraksis og er en spesialitet som bør styrkes i regionen. 

Viktigste vurdering er om det er riktig å etablere avtalehjemler kontra bygge opp i 

sykehus. 

6.4 Ortopedi?  

6.5 Rus- og avhengighet 
Mellom 10 og 20 % av befolkningen får en rus- eller avhengighetslidelse i løpet av 

livet.34 Rus- og avhengighetslidelser medfører betydelige helseutfordringer som berører 

enkeltindivider, pårørende og samfunnet, og bidrar til kortere forventet levealder.35 Opp 

mot en femtedel av alle innleggelser i somatiske sykehus er forårsaket av 

rusmiddelbruk.36 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et eget fagområde med 

egne utredning- og behandlingstilbud innen døgn- og poliklinikk. TSB krever samtidig 

innsats mellom flere profesjoner. Pasientene har ofte behov for sammenhengende og 

samtidige behov fra en koordinert helsetjeneste, med etablerte samarbeidsstrukturer på 

tvers av omsorgsnivå og fagområder. Krav om tverrfaglighet fører til at 

avtalespesialistordningen får utfordringer med å gi slik tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. Helse Nord RHF ønsker likevel å vurdere hvorvidt avtalespesialister kan 

bidra i utredning og behandling for mer avklarte og ikke kompliserte rus- og 

avhengighetslidelser eller som støtte til den tverrfaglige spesialiserte behandlingen. 

 

                                                      
34 Fotnote 70 
35 Fotnote 71 
36  
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Kapasitet/aktivitet 

I underkant av 33 000 pasienter mottak behandling i TSB i 2016. I perioden 2012 frem 

til 2016 økte antall behandlede pasienter med 13 %37. Veksten innen rusbehandling er i 

hovedsak knyttet til poliklinisk virksomhet. Dette har ført til at andel døgnpasienter i 

døgnbehandling har gått ned fra 30 % av pasientene i 2012 til 27 % av pasientene i 

2016.  

 

Døgnpasientraten varierer lite mellom helseregionene (figur 12). Når vi kommer til 

pasienter som mottar poliklinisk- eller dagbehandling har dekningsraten økt i alle 

regioner fra 2012 til 2016. Økningen har prosentvis vært størst i Helse Nord. Selv om 

avstanden til de andre regionene har minsket er det fortsatt betydelige færre pasienter i 

Helse Nord som mottar poliklinisk behandling i TSB. 

 

 
Figur 19 Dekningsrater for døgnpasienter og pasienter som kun mottar poliklinisk behandling i TSB i 2012 og 2016. Pasienter 
henvist til rusbehandling innen psykisk helsevern er lagt til. 

De regionale forskjellene manifesterer seg i bruk av polikliniske konsultasjoner. 

Dekningsraten er betydelig lavere (Figur 13) i Helse Nord enn resten av landet.  

 

 

                                                      
37 Befolkningens bruk av rusbehandling Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 07 /17 -Helsedirektoratet 
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Figur 20 Dekningsrate for polikliniske konsultasjoner etter tilknytningsregion i TSB for perioden 2008 – 2016. 

 

Tilbakemeldinger fra avtalespesialister/kommuneoverleger 

Kommuneoverlegene i regionen fikk konkret forespørsel om å vurdere hvorvidt det skal 

etableres egne hjemler for rus- og avhengighetsproblematikk. Tilbakemeldingene er 

ensrettet negativ til slike etableringer. Argumentasjonen er at slike tilbud bør ligge i 

helseforetakene på grunn av fagområdets behov for å arbeide tverrfaglig.  

 

Avtalespesialister, spesielt i Tromsø gir tilbakemelding om at fagområdet bør styrkes 

ved opprettelse av hjemler.  

 

Regional fagråd TSB i Helse Nord var i fagrådsmøte 9. juni 2016 positiv38 til eventuell 

etablering av avtalehjemmel innen rus- og avhengighetsproblematikk. Fagrådet påpekte 

mulige gevinster:  

 

 Rekruttering av nye pasientgrupper som har rus- og avhengighetsproblematikk 

som er klart avgrenset og hvor skadeomfanget er potensielt stort, enten gjennom 

spilleavhengighet eller rusavhengighet, jamfør fare for å miste jobb, droppe ut av 

utdanning eller sekundærkonsekvenser for nettverk og familie. 

 Brukere får flere tilbud å velge mellom.  

 

6.5.1 Vurderinger og anbefaling 

I et pasientforløpsperspektiv ansees poliklinikk som et viktig supplement og også et 

tilbud som kan erstatte døgnbehandling. Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har 

mindre tilgang til polikliniske tjenester i Helse Nord enn i øvrige helseregioner.  

Pasienter med avklart rus- og avhengighetsproblematikk, som i mindre grad har behov 

                                                      
38 Regionalt fagrådsmøte 9. juni 2016 
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for tverrfaglig eller utpregete samordnede tjenester kan nyttiggjøre seg tilbud fra 

avtalespesialist. I Norge finnes det ingen avtalehjemler for dette fagområdet. Derfor 

burde en eventuell slik etablering være et forsøksprosjekt, lokalisert til et område med 

høy befolkningstetthet i nordnorsk sammenheng.  

 

Pasientforløpstenkning er for mange med avhengighetsproblematikk avgjørende for å 

sikre god behandling/rehabilitering. I løpet av 2018 vil pakkeforløp innen psykisk helse 

og rus implementeres i spesialisthelsetjenesten/primærhelsetjenesten. Fremtidige 

avtalespesialister innen rus- og avhengighetsproblematikk må koble seg på 

pakkeforløpsarbeidet. Dette betyr å samarbeide aktivt med fastleger og øvrig 

spesialisthelsetjeneste (offentlig/privat).  
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Vedlegg 1 

 

Sjekkliste for totalvurdering ved ledig hjemmel for avtalespesialist i Helse Nord 

 

Vurdering gjøres av Helse Nord RHF i samarbeid med lokalt helseforetak og 

representanter for PSL eller psykologforeningen. Gjøres i tråd med Rammeavtalene. 

 
1. Hvordan har denne hjemmelen bidratt til å oppfylle Helse Nord RHF sitt «sørge-

for» -ansvar? 

a. Hvordan påvirker hjemmelen fagfeltet som helhet i foretaksområdet og 

regionen? 

2. Bidrar hjemmelen til likeverdige tjenester for befolkningen? 

3. Er det behov for å videreføre hjemmelen på samme sted og med samme innhold? 

4. Er det større behov i et annet geografisk område? 

5. Er det større behov innen et annet fagfelt? 
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Vedlegg 2 

 

Rutiner for oppfølging av avtalespesialister med lav aktivitet (mer enn 20 % 

under normtall) i Helse Nord 

 

 
Beskrive disse som en standard prosedyre 
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Vedlegg 3 

 

Rutiner for oppfølging av avtalespesialister med høy aktivitet (mer enn 50 % over 

normtall) i Helse Nord 

 
Beskrive disse som en standard prosedyre 
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Vedlegg 4  

 

Prosjektorganisering 

Prosjektmandat og styringsdokument for regional utviklingsplan for avtalespesialister 

er forankret i ledelsen i Helse Nord RHF, direktørmøte i Helse Nord, fagsjefer i Helse 

Nord, regionalt brukerutvalg og samarbeidsmøte med hovedtillitsvalgte/ 

konsernverneombud i Helse Nord.  

 

En prosjektgruppe i Helse Nord RHF har styrt arbeidet med planen, herunder 

fremskaffet nødvendig informasjon og data, innhentet innspill fra relevante 

samarbeidspartnere, fulgt opp milepælsplan og delleveranser. 

 

I prosjektstyret har det vært representant fra avtalespesialister, brukerutvalg, 

tillitsvalgte og ledelsen i Helse Nord RHF. Fagsjefer i helseforetakene og 

samarbeidsutvalget for avtalespesialistene har vært referansegrupper. I planarbeidet 

har avtalespesialister, helseforetak og kommuneoverleger i Nord-Norge blitt invitert til 

å komme med skriftlige innspill. Regionale fagråd innen utvalgte fagområder har også 

gitt innspill til planen.  

 

Utviklingsplanen beskriver status og gir anbefalinger innen følgende områder: 

 Demografisk framskrivninger av pasientgrunnlag. 

 Organisering av avtalepraksis - hensiktsmessig organisering for å bygge gode 

pasientforløp.  

 Helhetlig kapasitetsutnyttelse og funksjonsfordeling mellom avtalespesialister, 

private tjenestetilbud og helseforetak. 

 Planmessig fordeling av fagområder, basert på nåværende og framtidige behov. 

 Samhandling med helseforetakene og øvrig spesialisthelsetjeneste - tydeliggjøre 

og styrke samhandlingen med øvrig spesialisthelsetjeneste.  

 Samhandling med primærhelsetjenesten – tydeliggjøre viktigheten av og legge til 

rette for god samhandling. 

 IKT – utfordringer og muligheter. 

 Avtalespesialistenes deltakelse i utdanning – utfordringer og muligheter. 

 Rekruttering - utfordringer og muligheter. 

 Aktivitet- og kvalitetsoppfølging av avtalespesialistene. 

 

Effektmål 

 Redusert ventetid og bedre tilgjengelighet. 

 Økt deltakelse fra avtalespesialistene i utdanning av leger og psykologer.  

 Økt antall avtalespesialister. 

 Samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak.  

 Aktivitet i tråd med normtall. 
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Utkast til regional handlingsplan for 
avtalespesialister i Helse Nord  
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1. Innledning 
Regional utviklingsplanen for avtalespesialister 2018 – 2025 gir retning og 

styringspunkter som Helse Nord RHF skal benytte i organisering, utvikling og 

forvaltning av avtalespesialistordningen. Hovedmålsettinger med utviklingsplanen er at: 

 

 Avtalespesialister skal inngå som en integrert del av pasienttilbudet i Helse Nord  

 Samhandling mellom avtalespesialister og helseforetak i regionen skal være god 

og hensiktsmessig 

 Den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten skal utnyttes på en effektiv 

måte 

 

De strategiske målene iverksettes gjennom denne regionale handlingsplanen. Planen 

angir aktiviteter og prioriteringer som skal iverksettes. Den skal ta hensyn til både 

sentrale og lokale behov og faglige føringer. Planen har virketid på to år og skal fungere 

som dokumentasjon for at føringer i regional utviklingsplan følges.  

 

I forbindelse med at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere hjemler for 

avtalespesialister i 2018, skal flere av disse lokaliseres til Alta. Det er naturlig at nye 

avtalespesialister arbeider i samarbeid med Klinikk Alta.  

 

2. Oppfølging av avtalespesialister i Helse Nord 
  

Helse Nord RHF skal med en forutsigbarhet og regelmessighet følge opp alle spesialister 

som det er inngått avtale med, jamfør rammeavtalene for leger og psykologer. 

 

Fagområde Tidspunkt for oppfølgingsmøte. 

Hud og veneriske sykdommer X. kvartal 201X 

Gynekologi X. kvartal 201X 
Indremedisin (lunge, hjerte, fordøyelse) X. kvartal 201X 

Psykologi X. kvartal 201X 
Psykiatri X. kvartal 201X 
Urologi X. kvartal 201X 
Øye X. kvartal 201X 

Øre-nese-hals X. kvartal 201X 

Revmatologi X. kvartal 201X 
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Oppfølgingsmøtene vil gjennomføres ved praksisbesøk hos avtalespesialister med 

representanter fra eieravdelingen og fagavdelingen i Helse Nord RHF. 

 

Vedlagt er maler for gjennomføring av oppfølgingsmøter med avtalespesialistene.  

 

 

3. Vurderinger og anbefalinger ved endringer av 

avtalehjemler 
 

Helse Nord RHF må regelmessig vurdere om det er behov for å endre fordelingen av 

avtalehjemler. Vurderingene skal gjøres i samarbeid med lokalt helseforetak og 

tillitsvalgte for avtalespesialistene.  

 

Faktorer som skal vurderes ved ledighet, flytting og opprettelse av nye hjemler er: 

 Hvordan påvirker hjemmelen fagfeltet som helhet i foretaksområdet og 

regionen? 

 Bidrar hjemmelen til likeverdige tjenester for befolkningen? 

 Er det behov for å videreføre hjemmelen på samme sted og med samme innhold? 

 Er det større behov i et annet geografisk område? 

 Er det større behov innen et annet fagfelt? 

 

 

Fagområde PSL/NPL innspill 

(via tillitsvalgt) 

HF innspill (via 

fagsjefer) 

RHF vurdering Vurdering/

konklusjon 

Hud og 

veneriske 

sykdommer 

    

Gynekologi     
Indremedisin 

(lunge, hjerte, 

fordøyelse) 

    

Psykologi     
Psykiatri     
Urologi     
Øye     

Øre-nese-hals     

Revmatologi     

 

 

 

Oppdatert fordeling av avtalespesialister:  
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Helseforetak Helgelands- 
sykehuset 

Nordlands- 
sykehuset 

Universitets-
sykehuset i 
Nord-Norge 

Finnmarks-
sykehuset 

Avtalespesialister 
fordelt på 

fagområder 
 Fagområder 
Antall avtale- 

spesialister/årsverk 

Antall Årsverk Antall Årsverk Antall  Årsverk antall Årsverk Antall  Årsverk  

Hud og veneriske 
sykdommer 

1 1,0 1 1,0 0 0 0 0 2 2,0 

Gynekologi 0 0 3 2,25 3 2,5 1 1,0 7 5,75 

Indremedisin 
(lunge, hjerte, 
fordøyelse) 

0 0 1 1 6 4,4 1 1,0 8 6,4 

Psykologi 3 2,2 6 6,0 14 12,35 2 2,0 27 22,55 

Psykiatri 0 0 5 4,0 5 3,4 0 0 10 7,4 

Urologi 0 0 1 1 1 0,6 0 0 2 1,6 

Øye 3 2,07 7 6,8 7 5,9 1 1,0 18 15,77 

Øre-nese-hals 0 0 2 2 4 2,75 1 1,0 7 5,75 

Revmatologi 0 0 0  1 0,2 0 0 1 0,2 

Sum 
avtalespesialister 
hvert HF-område 

 
7   

 
5,27 

 
26 

  

 
24,05 

 
41 

 
32,1 

 
6 

 
6,0 

 
80 

 

 
67,42 

Tabell 1 Antall avtalespesialister i Helse Nord november 2017, fordelt på spesialitet og sykehusområde. 

 

 

 

4. Evaluering av handlingsplan 
Handlingsplanen skal evalueres og rulleres administrativt minst annethvert år.  
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Tone Amundsen/468 03 114  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 21-2018 Strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen - informasjon og oppnevning av 

brukerrepresentant til styringsgruppe 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 
helsetjenester til den samiske befolkningen, og skal sørge for at det samiske 
perspektivet ivaretas i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for 
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.  
 
I følge Nasjonal helse- og sykehusplan skal Helse Nord RHF ivareta strategisk 
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de 
rammer og prinsipper som framgår av planen. Helse Nord RHF skal også ivareta 
nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner slik at den samiske 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse 
om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig i andre deler av landet. 
 
Helse Nord RHF har startet dette arbeidet, og har blant annet vært i dialog med 
Sametinget. Det vil bli utarbeidet en strategisk og overordnet plan med tiltak som 
fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt, 
innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. 
Arbeidet med strategiplanen vil bli prosjektorganisert. Mandatet for prosjektet er under 
utarbeidelse. 
 
Prosjektets styringsgruppe skal bestå av: 
 Spesialisthelsetjenesten/RHF-ene  
 Sametinget    
 Brukerrepresentant 
 Ansatterepresentant 
 Samisk fag- og forskningsmiljø 
 Kommunene 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til Nasjonal helse- og sykehusplan og 

det planlagte prosjektet Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkning, og vil understreke at brukerne må involveres både i styringen av 
prosjektet og i medvirkning slik at planen får en tydelig bruker- og pasientrettet 
profil.  

 
2. RBU oppnevner NN til styringsgruppen for prosjektet Strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske  
  befolkningen - prinsippdokument 
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Helse Nord RHF Telefon: Telefaks: www.helse-nord.no 

Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost:    postmottak@helse-nord.no 

8038 BODØ     

   Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 

        Vår dato:              Vår referanse:      Arkivnr: 

        

  Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

  Deres dato: Deres referanse: 

   

Saksbehandler:   Tone Amundsen 
 

  

 

 

Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 
 
 
Innledning 
 

Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige helsetjenester til den 

samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske perspektivet i helsepolitiske satsinger, 

nasjonale planer og strategier ivaretas. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF 

et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 

Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Helse Nord RHF ivaretar nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik 

at den samiske befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at 

kompetanse om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet. 

 

I denne sammenhengen vises det også til Nasjonal Helse og sykehusplan og det nyskapende 

konseptet Samisk helsepark som  vil være med på å sikre at Norge ivaretar sine forpliktelser 

overfor den samiske befolkning i spesialisthelsetjenesten.  

 

       

Med bakgrunn i Nasjonal helse og sykehusplan gis det i oppdragsdokumenter 2017 følgende 

oppdrag til Helse Nord RHF:  
 

- Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 

innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. Som ledd i dette skal 

det etableres et prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMK-

sentraler, for eksempel ved hjelp av teknologi, og mulighetene for samarbeid mellom landets AMK-

sentraler for å sørge for slik språkkompetanse. 

 

Formålet med oppdraget: 
 

- Utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkningen nasjonalt, innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og 

sykehusplan. Likeverdige helsetjenester forutsetter helsetjenester tilrettelagt samiske pasienters språklige 

og kulturelle bakgrunn. 

 

 

Samiske pasienters rettigheter  
 

Samiske pasienters har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester på lik linje med øvrig 

befolkning Dette følger av rettigheter det samiske folk som urfolk har i henhold til nasjonale 

lover og internasjonale konvensjoner som Norge har gitt sin tilslutning til. Det vises bant annet 

til: 
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- Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og gjennomføring av 

helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urfolk kan 

nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. 

 

- I Pasientrettighetsloven § 3-5 fremgår det at pasienter har krav på informasjon som er 

tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring og kultur- 

og språkbakgrunn. Denne bestemmelsen gir samiske pasienter rett på informasjon, som er 

tilpasset samisk språk- og kultur. I forarbeidet til loven er samiske pasienter særlig nevnt 

som målgruppe for denne bestemmelsen. 

 

- Sameloven § 3.5 som gir samiske pasienter utvidet rett til bruk av samisk i helse- og 

sosialsektoren. Samelovens ordlyd §3.5 lyder: Den som ønsker å bruke samisk for å 

ivareta egen interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i 

forvaltningsområdet har rett til å bli betjent på samisk." 
 

- Helseforetaksloven §35.3.ledd fremgår det at Regionalt helseforetak skal sørge for at den 

enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i spesialisthelsetjenesten blir ivaretatt, 

jf. sameloven § 3-1 nr. 4 og § 3-5 
 

Organisering og gjennomføring av arbeidet 
 

Nasjonale myndigheters overordnede ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til det samiske 

folk, og samers rett som urfolk til å utforme, planlegge og administrere egne helsetjenester 

legges til grunn for organisering og gjennomføring av arbeidet. 

 

Helse Nord RHF som er gitt et særlig ansvar for utvikling av spesialist helsetjenester til samiske 

pasienter og Sametinget som samenes representative organ er enig om følgende prinsipper for 

arbeidet. 

 
 Arbeidet med utarbeidelse av strategiplan for spesialisthelsetjenester til samiske pasienter prosjekt- 

organiseres. 

 Det skal være reel samisk medvirkning på alle nivåer i prosjektet. Reel samisk medvirkning innebærer 

samisk medbestemmelse og medvirkning i prosjektets organisering, utforming og gjennomføring, samt når 

beslutninger tas i prosjektet. 

 Prosjektets styringsgruppe skal bestå av: 

o Spesialisthelsetjenesten / RHFene,  

o Sametinget    

o Brukerrepresentasjon 

o Ansattes representant 

o Samisk fag- og forskningsmiljø. 

o Kommunene 

 
 Samisk fag- og forskningskompetanse og samiske brukererepresentanter skal delta i miljø arbeidsgrupper 

som opprettes i prosjektet. 

 De tre samiske språkområder (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) skal være representert i arbeidet. 

 

 Ivaretakelse av strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til det samiske folk vil sees i 

sammenheng med utvikling av Sámi Dearvvašvuođa siida / Samisk helsepark.  
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Knut Tjeldnes, 91730983  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 22-2018 Fagfelt habilitering - status på 

ventetider/fristbrudd, oppfølging av RBU-sak 

6-2017 

 
Innledning/bakgrunn 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet RBU-sak 6-2017 Fagfelt habilitering 
- status på ventetider/fristbrudd, oppfølging av RBU-sak 59-2016 i møte 25. januar 2017. 
RBU fattet følgende vedtak i punkt 3: RBU anbefaler at Helse Nord RHF ser nærmere på 
hva som ligger bak variasjoner i ventetid mellom lokalsykehus og mellom tilbudet til 
barn/unge og tilbudet til voksne. RBU ber om en tilbakemelding for 2017. 
 
I denne saken gis tilbakemelding på variasjoner i ventetid, og hvordan ulike 
problemstillinger skal følges opp.  
 
Problemstillinger 
RBU-sak 6-2017 viste at det var lang ventetid ved noen av tjenestetilbudene, og store 
variasjoner mellom tjenestene.    
 
Tabellen nedenfor sammenligner ventetidstallene fra tabellen i RBU-sak 6-2017 med 
tilsvarende tall ett år senere, desember 2017.    
 
 

Helseforetak: Voksne, ventetider 
des. 2016/des.2017:  

Barn/unge, ventetider 
des. 2016/des. 2017: 

Helgelandssykehuset 63/100 69/61 
Nordlandssykehuset 64/43  130/73 (nov. 2017) 
Universitetssykehuset Nord-Norge 32/69  32/45 
Finnmarkssykehuset 11/73 154/80 (nov. 2017) 

Ventetider antall døgn, NPR, voksenhabilitering og barnehabilitering Helse Nord: 

 
Tabellen med desembertall tas med for å sammenligne «øyeblikksbildet» som ble 
presentert i RBU-sak 6-2017 med tilsvarende tall for 2017.  
 
Vi har også sett på gjennomsnittlig ventetid og fristbrudd for hele 2016 og hele 2017, jf. 
tabellen nedenfor.      
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Tabell 1: Ventetid og fristbrudd habilitering, Helse Nord sammenlignet med de andre helseregionene  
Kilde: NPR anonymiserte data, Helse Nord LIS 

 
Tabell 1 viser fristbrudd og ventetid for 2016 og 2017 innen henholdsvis 
barnehabilitering og voksenhabilitering i Helse Nord, og tilsvarende tall for de andre 
helseregionene.   
 
Ventetid: Generelt har alle helseregionene lang ventetid innen habilitering barn og unge, 
sett i forhold til det nasjonale målet om 65 dager (2016) og 60 dager (2017). 
 
Ventetid innen habilitering voksne er lavest i Helse Midt-Norge. Helse Nord hadde i 
2017 lengst ventetider både for barn/unge og voksne, ventetidene har vært økende 
siden 2016. Helse Nord har hatt en negativ utvikling i 2017, når det gjelder fristbrudd. 
 

 
Tabell 2: Ventetid og fristbrudd habilitering, Helse Nords helseforetak  
Kilde: NPR anonymiserte data, Helse Nord LIS 

  
Tabellen viser fristbrudd og ventetid internt i Helse Nord, jf. tabell 1.  
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2016 2017Aafl *
.Antall fristbrudd
avviklede

Gj. ventetid
avviklede

.Antall fristbrudd
avviklede

Gj. ventetid
avviklede

“A30MRAADE REGION
A A

7 68.8 20 77.7Helse Nord
2 69.5 6 67.3Helse Midt-NorgeHabilitering barn og

unge 17 69.7 23 70.5Helse Sær-Øst
1 74.8 3 69.8Helse Ves t
7 56.2 8 71.5Helse Nord
1 53.7 1 44.0Helse Midt-Norge

Habilitering voksne 26 65.0 13 63.3Helse Sør-Øst
61.2 4 63.4Helse Ves t

2016 2017Aar1 A

.Antall fristbrudd
avviklede

Gj. ventetid
avviklede

.Antall fristbrudd
avviklede

Gj. ventetid
avviklede

F.AGOMR.AA.. Helseforetak
A A

51.7 8 97.71Helgelandssykehuset HF
66.1 76.4Finnmarkssykehuset HF

Habilitering
barn og unge 6 141.4 11 113.6Nordlandssykehuset HF

62.7 53.21Universitetssykehuset i
Nord-Norge HF

3 54.0 4 66.7Helgelandssykehuset HF
42.1 60.7Finnmarkssykehuset HF

Habilitering
voksne

56.3 2 60.04Nordlandssykehuset HF
60.0 2 77.0Universitetssykehuset i

Nord-Norge HF



 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har lange ventetider innen habilitering 
barn og unge. Nordlandssykehusets barnehabilitering har lengst ventetider og flest 
fristbrudd av habiliteringstjenestene. Universitetssykehuset Nord-Norges ventetider 
innen habilitering voksne har økt.     
 
Årsaker til lange ventetider innen habilitering 
Det var en målsetting med denne saken å kunne analysere årsaker til hva som ligger bak 
variasjonene i ventetid innen habilitering i Helse Nord, jf. RBU-sak 6-2017 vedtakets 
punkt 3.   
 
Habiliteringstjenesten er en liten tjeneste sammenlignet med de aller fleste andre 
fagområder. Antall henviste pr. måned er også tilsvarende lavt. Barnehabiliteringen i 
Finnmark har for eksempel fem nyhenviste pasienter i desember 2017. Dette gir en 
sårbarhet ved vakanser som antas å ha betydning for de tidvis ganske store 
variasjonene i ventetider.                    
 
En nasjonal faggruppe bestående av representanter fra helseforetakene har med støtte 
fra Helsedirektoratet utgitt en rapport Nasjonal kartlegging av habiliteringstjenesten for 
voksne (januar 2018). Rapporten beskriver at det er ulik praksis for registrering av 
ventetider innen habiliteringstjenesten for voksne. Dette kan ha betydning for ulikheter 
både internt i Helse Nord og mellom regionene, men er et forhold som må gjennomgås 
nærmere.  
 
Det er mulig at økning av pasienter i enkelte tjenester har betydning for økning i 
ventetider. En dialog med fagmiljøene i forbindelse med denne saken kan tyde på dette. 
Dette vil i så fall være en faktor som de enkelte helseforetakene må vurdere som ledd i 
løpende vurdering av tjenestenes ressursbehov.     
  
Helse Nord RHF har til hensikt å revidere foreliggende fagplan for habilitering. På grunn 
av arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 har spesifikke fagplaner blitt satt «på 
vent», men tas opp igjen når den regionale utviklingsplanen er ferdigstilt. I samråd med 
fagsjefene i helseforetakene er det enighet om at nåværende fagplan for habilitering 
inntil videre er gjeldende selv om den formelt bare skulle gjelde ut 2017. Arbeidet 
starter opp anslagsvis tidlig i 2019. Vurdering av ventetidssituasjonen og fristbrudd vil 
inngå i planen.      
  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om fagfelt habilitering - 
status på ventetider/fristbrudd til orientering.     
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 7.mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh./tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt 

opplæringsprogram for brukerrepresentanter 

på systemnivå - informasjon 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Gjennom arbeidet med Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå har de 
fire regionene diskutert muligheten for å få til felles opplæring av brukerrepresentanter 
som skal være representert i ulike brukerutvalg, råd og andre utvalg som ber om 
brukerrepresentasjon.  
 
Problemstillinger 
Brukerorganisasjonene har selv tatt ansvar for å skolere sine medlemmer i det å skulle 
være brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten. Ulike opplæringspakker har vært 
utviklet og tatt i bruk i ulikt omfang.  
 
De regionale helseforetakene har arrangert opplæringsdager for nye representanter i 
utvalgene, der en går gjennom spesialisthelsetjenestens innhold, styringslinjer, 
brukerutvalgenes rolle osv.   
 
Det er nå tatt et initiativ til å utvikle et felles nasjonalt digitalt opplæringstilbud til 
brukerrepresentanter. På bakgrunn av et utredningsarbeid gjort i Helse Sør-Øst ble det 
derfor invitert til et møte 10. januar 2018 mellom sekretærene i de fire regionale 
helseforetakene der saken ble diskutert. I tillegg møtte Boas Krøgh Nielsen, Helse Sør-
Øst som arbeider med digital læring i Helse Sør-Øst. Han presenterte ulike digitale 
opplærings-/informasjonsløsninger, og orienterte om tilnærming til prosess for 
utvikling av slike løsninger.  
 
Vurdering 
Det etterspørres brukermedvirkning på langt flere området i dag enn tidligere, både 
lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Det har derfor stor verdi for brukerrepresentantene selv og helseforetakene at 
brukerrepresentantene har felles forståelse i arbeidet med å representerte brukerne. 
Brukerrepresentasjon i arbeidet og universell utforming vil bli vektlagt.  
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Konklusjon 
Det er enighet om å foreslå for brukerutvalgene å starte med å lage noen filmer hvor et 
utvalg ledere/representanter i utvalgene og direktørene i RHF/HF blir intervjuet og 
forteller hva brukermedvirkning er, hvilken rolle utvalgene og representantene har og 
hvilken betydning det har for virksomheten.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at det utarbeides felles 

interregionalt, digitalt opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå.  
 

2. RBU anbefaler at det i første omgang utarbeides en informasjonsvideo.  
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Rapport Organisering og videreutvikling av opplæringstilbud for 

brukermedvirkere i Helse Sør-Øst, april 2017 
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Overlevert til:  

Navn Rolle Stilling Dato 
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1 Hensikt 
Hensikten med rapporten er å komme med en anbefaling for hvordan opplæringen av 

brukerrepresentanter i Helse Sør-Øst bør organiseres. Dette innebærer forslag til 

styringsmodell/organisering som optimaliserer brukeropplæringen gjennom tilpassede kurstilbud, god 

kvalitet på opplæringen, gode prosesser for gjennomføring og evaluering, samt samarbeid med andre 

regionale helseforetak og organisasjonene.   

2 Oppsummering og anbefaling 
Rapporten redegjør for en gjennomgang av dagens organisering av opplæring for 

brukerutvalgsrepresentanter i Helse Sør-Øst. Bakgrunnen for gjennomgangen oppstod etter at dagens 

organisering ble evaluert og viste at det var behov for enkelte forbedringer av ordningen, herunder behov 

for tilpasning av organisasjon- og samarbeidsstruktur, samt tydeligere rolle- og ansvarsbeskrivelser. I tillegg 

er det behov for en mer formalisert struktur, med et tydelig omforent mandat, tydelige premisser og klare 

rapporteringslinjer både internt i MBO-organisasjonen og mot Helse Sør-Øst RHF. Videre var det ulike 

oppfatninger om organiseringen av programmet er hensiktsmessig og om midlene som benyttes på 

programmet utnyttes optimalt. Det er et behov for at HSØ i sitt oppdrag til MBO bør stille mer formelle 

og tydeligere krav, samt gi føringer for forvaltningen av midlene som gis til MBO. I tillegg bør HSØ i 

større grad løpende følge opp oppfyllelse av krav og føringer. Behov for å profesjonalisere organiseringen, 

administrasjonen og driften av programmet. Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten har hatt en 

betydelig utvikling de siste 10 årene og det er en medvirkende årsak til behovet for å se på muligheter for å 

forbedre og videreutvikle organiseringen og struktur av opplæring.   

På bakgrunn av dette har Helse Sør-Øst nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF og relevante administrasjonsansatte i Helse Sør-Øst RHF. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet en kompetansemodell som vil bidra til at kvaliteten på brukeropplæringen 

optimaliseres. Arbeidsgruppen har videre beskrevet fire alternative forslag til organisering av 

brukeropplæringen i Helse Sør-Øst. Med utgangspunkt i målet for arbeidet, kartlegging av dagens 

situasjon og premisset for valg av styringsmodell, samt ulempene og risikovurderingen som er gjort for 

hvert alternativ, sett opp mot fordelene anbefaler arbeidsgruppen at Helse Sør-Øst omorganiserer 

opplæringstilbudet for brukerrepresentanter til Alternativ 3 – Helse Sør-Øst RHF administrerer 

og drifter brukeropplæringen.  

Arbeidsgruppen har vurdert interregionalt samarbeid, jf. mandat punkt e) og ser det som hensiktsmessig å 

invitere de øvrige regionale helseforetakene i det videre arbeidet med organiseringen av 

brukeropplæringen. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et interregionalt samarbeid i planlegging, 

utvikling og implementering av kompetansemodellen.  

3 Innledning 
    

3.1 Ide/Behov 

I 2006 inngikk Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) i helseregion Sør-Øst et samarbeid for å etablere et felles 

opplæringsprogram for brukerrepresentanter i Helse Sør-Øst. Programmet ble kalt «Modulbasert 

brukeropplæring» (MBO) og finansieres gjennom tilskuddsordningen i Helse Sør-Øst. I 2015 
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 gjennomførte Ernst & Young (EY) en ekstern evaluering av MBO som viste at det var behov for enkelte 

forbedringer av ordningen, blant annet at det er; 

 ….behov for å profesjonalisere organiseringen, administrasjonen og driften av programmet 

 …behov for tilpasning av organisasjon- og samarbeidsstruktur, samt tydeligere rolle- og 

ansvarsbeskrivelser  

 …behov for en mer formalisert struktur, med et tydelig omforent mandat, tydelige premisser og 

klare rapporteringslinjer både internt i MBO-organisasjonen og mot Helse Sør-Øst RHF 

 ….ulike oppfatninger om organiseringen av programmet er hensiktsmessig og om midlene som 

benyttes på programmet utnyttes optimalt 

 …behov for at HSØ i sitt oppdrag til MBO bør stille mer formelle og tydeligere krav, samt gi 

føringer for forvaltningen av midlene som gis til MBO. I tillegg bør HSØ i større grad løpende 

følge opp oppfyllelse av krav og føringer.   

 

Det har siden 2006 og opprettelsen av MBO vært en betydelig utvikling av brukerrepresentasjon i 

spesialisthelsetjenesten, herunder at brukermedvirkning på systemnivå en naturlig og integrert del i styring 

og utvikling av spesialisthelsetjenesten. På grunn av disse endringene er det nødvendig å se på opplæring 

av brukerrepresentanter i lys av hvordan brukermedvirkning og brukerrepresentasjon fungerer i dag. Det 

er derfor behov for å tilpasse og forbedre dagens organisering og struktur. På bakgrunn av dette har Helse 

Sør-Øst nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF 

og relevante administrasjonsansatte i Helse Sør-Øst RHF.  

Arbeidsgruppens mandat og organisering av arbeidet presenteres i avsnittene under. Rapporten redegjør 

for;  

 Arbeidsgruppens mandat.  

 Målet med arbeidet.   

 Kartlegging av dagens opplæringstilbud. 

 Modell for gjennomføring av brukerrepresentantopplæring (kompetansemodell). 

 Alternative modeller for organisering av brukeropplæring. 

 

Dette danner grunnlaget for arbeidsgruppens anbefaling av organisasjonsmodell for brukeropplæringen i 

Helse Sør-Øst i fremtiden.         

 

3.2 Arbeidsgruppens mandat inkl. organisering 

Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av Helse Sør-Øst RHF. Det legges til grunn at det fortsatt er 

ønskelig å legge til rette for et regionalt kurstilbud for brukerrepresentanter innen Helse Sør-Øst. Tidligere 

evalueringer av modulbasert opplæringsprogram (MBO) og eksisterende kursportefølje er en del av 

grunnlaget for arbeidsgruppens arbeid.  

Arbeidsgruppens sammensetning: 

 Agnethe Wedum Storihle (arbeidsgruppens leder), Helse Sør-Øst RHF  

 Ida-Anette Kalrud, Helse Sør-Øst RHF 

 Martha Østbye (bistår etter behov), Helse Sør-Øst RHF 

 Knut Magne Ellingsen, brukerrepresentant regionalt brukerutvalget i Helse Sør-Øst (FFO) 

 Rune Kløvtveit, brukerrepresentant regionalt brukerutvalget i Helse Sør-Øst (SAFO) 
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 Eier av arbeidet er Knut Even Lindsjørn, direktør i avdelingen for Samhandling og brukermedvirkning i 

Helse Sør-Øst RHF 

 

Arbeidsgruppen bes å vurdere følgende: 

a. Forslag til styringsmodell som ivaretar behovet for administrativ styring og som tydeliggjør 

eierskap og ansvar for innhold og struktur. Ivaretagelse av reell brukermedvirkning i modellen 

skal beskrives.  

b. Beskrive behovet for kurstilbud i regi av Helse Sør – Øst RHF(og HF-ene), herunder å 

vurdere om det er ønskelig å utvikle e-læringskonsepter 

c. Innhold og målgruppe for ulike kurs 

d. Prosess for planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av kurs  

e. Vurdere mulighet for samarbeid med andre regionale helseforetak 

f. Utarbeide en kortfattet rapport med anbefalinger.  

 

Tidsperiode: 

Oppstart innen 2016, og forventet ferdigstilt 7. april 2017. 

Sluttrapport leveres innen 12.april 2017 til direktør for samhandling. 

3.3 Brukermedvirkning - forankring i strategidokumenter 

Føringer om brukermedvirkning er blant annet gitt gjennom: 

 Helseforetaksloven og vedtekter for de regionale helseforetakene og helseforetakene.  

 St. melding 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen - Rett behandling, på rett sted, til rett tid  

 St. melding 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og 

omsorgstjenesten 

 St. melding 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan 

 St. melding 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering 

 Helse Sør-Øst RHF 13 prinsipper for brukermedvirkning, styrebehandlet mai 2009  

 Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013-2020  

 Interregionale retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå  

 

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt ett sett med kriterier for sammensetning av brukerutvalgene i Heles Sør-

Øst:  

 at sammensetningen av brukerutvalget skal gjenspeilehelseforetakets virksomhetsområde, 

vanligvis gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling 

 pårørendeperspektivet, med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre, barn og unge og 

etniske minoriteter er representert 

 alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon ivaretas 

 aldersmessig og geografisk representasjon søkes ivaretatt  

 både små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god 

forankring i en bredde av organisasjoner1 

                                                           

1
 
Interregionale retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, styrebehandlet april 2017
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Disse kravene innebærer at Helse Sør-Øst må sikre at opplæringen omfatter personer som samlet 

oppfyller disse kriteriene.   

4 Mål med arbeidet  

4.1 Resultatmål 

Etablere en styringsmodell for brukerrepresentantopplæring i Helse Sør-Øst som sikrer:   

 god kvalitet og styring på opplæringen, herunder kursinnhold  

 kvalifiserte kursholdere/instruktører 

 rett opplæring til rett tid (tilstrekkelig kurstilbud, behov dekkes, rett målgruppe for opplæringen 

nås) 

 et felles opplæringstilbud for alle brukerrepresentanter i Helse Sør-Øst  

 et likeverdig tilbud til opplæring for å bli brukermedvirker  

 gode prosesser for planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av kurs   

 involveringen av brukerorganisasjonene i alle faser   

 god organisering, administrativ styring og kontroll av kompetansemodellen    

 at midlene som benyttes til opplæring unyttes optimalt  

 

4.2 Effekter (effektmål) 

Effekten som oppnås ved å etablere denne styringsmodellen er:    

God brukermedvirkning ved at  

 brukerrepresentantene blir tryggere i rolleutøvelsen 

 brukerrepresentantene får en god forståelse for system - rammebetingelsene 

  

Kompetente brukerrepresentanter ved 

 Generalisert brukererfaring 

 God rolleforståelse 

 Økt forståelse for rammebetingelsene og systemtenkning 

 Gode råd om pasienters behov   

 Brukerorganisasjonene får økt tillitt til egne brukerrepresentanter 

 

Kostnadseffektivitet ved 

 Optimal utnyttelse av midler   

 

4.3 Målgruppen og interessentene 

Målgruppen er de som vil bli påvirket av en eventuell endring i praksis/ny modell eller løsning, her er 

målgruppen potensielle brukerrepresentanter og nåværende brukerrepresentanter.   

Interessentene er; 

1. Helse Sør-Øst RHF 

2. MBO (v/FFO, SAFO i Helse Sør-Øst og Kreftforeningen)  
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 3. Kursholdere/instruktører  

4. Brukerorganisasjoner  

5. Brukerutvalgene i Helse Sør-Øst 

6. Helseforetakene 

7. De private ideelle sykehusene 

8. Private avtaleparter innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), Psykisk helsevern (PHV) og 

Rehabilitering    

5 Kartlegging av dagens situasjon 

5.1 Fakta om Modulbasert opplæring (MBO) 

I 2006 inngikk Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av 

funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) et samarbeid for å etablere et felles opplæringsprogram for 

brukerrepresentanter i Helse Sør-Øst. Programmet ble kalt «Modulbasert brukeropplæring» (MBO) og 

finansieres gjennom den ordinære tilskuddsordningen i Helse Sør-Øst. I 2012 tiltrådte Kreftforeningen 

samarbeidet. MBO har vært et tilbud til alle organisasjoner som bidrar med brukerrepresentanter innen 

spesialisthelsetjenesten i sør-øst regionen. MBO har som mål å utvikle opplæringsprogrammer og 

gjennomføre kurs for brukerrepresentanter på system og tjenestenivå. Opplæringsprogrammet består av 

tre moduler og tilbys uten kostnader for organisasjon og kursdeltagere. Tabellen under gir en oversikt over 

de 3 modulene, herunder tittel, innhold, deltakere og arrangør. I tillegg til det som presenteres i tabellen 

under har det vært utviklet spesielle temakurs (påbygning).   

 

Modul Hva (Tittel) Hvordan (Innhold) For hvem Av hvem 

Modul 1 Grunnopplæring.  

Introduksjon – bli 

kjent med 

brukerrollen  

En avklaring av 

brukerrollen på 

systemnivå. Uavhengig 

av organisasjon og 

oppdragsgiver 

Åpent for alle MBO  

Modul 2 Informasjon – 

om det aktuelle 

helseforetaket 

(RHF-et)  

Teamarbeid -

Samspill gir 

tydeligere 

påvirkning 

Brukermedvirkning hos 

oppdragsgiver. 

Avklare forventninger 

og samhandling 

For oppnevnte 

bruker-

representanter i 

de enkelte 

helseforetakene 

Det enkelte 

helseforetak/RHF 

Modul 3 Erfarings-

utveksling 

 

Kunnskapsutveksling 

som brukerrepresentant 

på systemnivå  

Bruker-

representanter i 

brukerutvalg i 

RHF/HF 

MBO  

 

 

Programmet finansiert gjennom den ordinære tilskuddsordningen i Helse Sør-Øst RHF. Finansieringen av 

MBO har, frem til 2015, inngått i tildelingen til FFO og SAFO, hvorpå FFO og SAFO har forvaltet 

tildelingsmidlene til MBO ut ifra avtalt ramme. Fra 2016 er det tildelt midler direkte til MBO samarbeidet. 

Den økonomiske rammen til MBO har ligget på om lag kr 2 mill.  
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 5.2 Hovedmomenter fra ekstern evaluering evalueringen 

I tidsrommet mai til juni 2015 gjennomførte EY en ekstern evaluering av MBO, etter oppdrag fra Helse 

Sør-Øst RHF. Evalueringen viser at MBO har stor betydning for opplæring av brukerrepresentanter i 

Helse Sør-Øst. Det er ulik oppfatning om organiseringen av programmet er hensiktsmessig og om 

midlene som benyttes på programmet utnyttes optimalt.  

 

Det anbefales å videreføre dagens organisering og nåværende samarbeidspartnere. Det er imidlertid 

beskrevet at det er behov for: 

 tilpasning av organisasjon- og samarbeidsstruktur 

 tydeligere rolle -og ansvarsbeskrivelser 

 mer formalisert struktur 

 et tydelig omforent mandat  

 tydelige premisser og klare rapporteringslinjer både internt i MBO-organisasjonen og mot Helse 

Sør-Øst RHF   

 

Resultatene i evalueringen legges til grunn i arbeidsgruppens arbeid, men er ikke førende. 

5.3 Oppnevning av brukerrepresentanter – dagens kompetansekrav  

Brukerorganisasjonene har ansvar for å foreslå representanter til brukerutvalgene i Helse Sør-Øst. FFO, 

SAFO, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra virksomheter innen TSB 

inviteres til å foreslå kandidater til brukerutvalget. For å ivareta eldres særlige behov inviteres som 

hovedregel Pensjonistforbundet. Organisasjonene har ansvar for å gjennomføre utvelgelsesprosessen av 

kandidater som skal foreslås. Følgende beskrives videre prosess for oppnevning av kandidater til i 

brukerutvalget i Helse Sør-Øst. De foreslåtte kandidatene vurderes av administrasjonen i Helse Sør-Øst 

RHF på grunnlag av styrevedtatte kriterierier og organisasjonenes prioriteringer. Administrerende direktør 

i Helse Sør-Øst RHF fremmer forslag til kandidater i styret i Helse Sør-Øst RHF, som oppnevner 

medlemmer i brukerutvalget.  

I veilederen for brukerutvalg i Helse Sør-Øst står følgende om kompetanse; «Alle medlemmer forutsettes 

ved oppnevning helst å ha kompetanse om brukermedvirkning på systemnivå, (jf. MBO-programmet). 

Medlemmer som ikke har slik kompetanse må forplikte seg til å skaffe seg dette. Videre forutsettes alle 

medlemmer å sørge for videreutvikling av egen kompetanse som brukerrepresentanter og bidra til 

erfaringsutveksling gjennom etablerte fora. Helseforetaket skal sørge for opplæring om virksomheten; 

hovedoppgaver, organisering, oppdragsdokument og styringssystem».  

5.4 Dagens kurstilbud for brukerrepresentanter   

1. Gjennom den ordinære tilskuddsordningen i Helse Sør-Øst RHF har 

brukerorganisasjoner/pasient – og pårørende organisasjoner mulighet til å søke om tilskudd til å 

drive informasjons – og opplæringskurs for sine medlemmer2, tillitsvalgte og brukerrepresentanter 

Arbeidsgruppen har ikke undersøkt omfang og antall kurs som er gjennomført som følge av 

tildelinger til dette, men antar at antall brukeropplæringskurs har økt med økende 

oppmerksomhet på brukermedvirkning i helsesektoren.   

2. Helse Sør-Øst RHFs tilskudd til MBO samarbeidet jf. avsnitt 5.1 Fakta om modulbasert opplæring 

(MBO).  

                                                           

2 Retningslinjer for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i Helse Sør-Øst 
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 3. Studieforbundet Funkis3 driver kursvirksomhet og opplæring. De har utarbeidet et eget 

grunnleggende kurs for brukermedvirkning som, i 2016, ble gjennomførte 16 ganger. Kurset er i 

prinsippet åpent for alle.   

5.5 Hvilke behov har Helse Sør-Øst for opplæring av brukerrepresentanter?    

Omfang av brukerrepresentanter; 

 Totalt antall brukerrepresentanter i helseforetakene og RHF-et i Helse Sør-Øst: ca. 140 personer  

 Totalt antall brukerrepresentanter hos private avtaleleverandører: ca. 160 personer  

 Ca. 1/3 av brukerrepresentantene skiftes ut hvert år. 

 

Det vil si at det årlig er behov for grunnopplæring av ca. 100 nye brukerrepresentanter. Med behov for en 

«buffer» for brukerrepresentasjon i prosjekter/råd og utvalg anslår arbeidsgruppen et totalt årlig behov for 

opplæring av 120 nye brukerrepresentanter.         

6 Løsningsalternativ  
 

I dette kapitelet presenteres 4 alternative modeller (alternativ 0-3) for hvordan brukeropplæringen i Helse 

Sør-Øst kan organiseres. Innledningsvis presenteres den kompetansemodellen som arbeidsgruppen har lat 

til grunn i vurderingen av de 4 alternative organisasjonsmodellene.    

6.1 Premiss for valg av modell  

Under fremstilles en kompetansemodell for brukeropplæringen i Helse Sør-Øst som arbeidsgruppen 

mener er den mest hensiktsmessige for å oppnå resultatmålene knyttet til kvalitet og styring av 

opplæringen.    

                                                           

3
 http://www.funkis.no: En paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. 
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Kurs A: E-læringskurs som grunnkurs (introduksjonskurs). Kurse skal være nettbasert og tilgjengelig for 

alle. For de som av ulike grunner ikke kan og/eller ønsker å gjennomføre e-læringskurs får tilbud om å 

gjennomføre kurset med instruktørstøtte.  

Kurs B: Det arrangeres grunnkurs/introduksjonskurs for alle nyoppnevnte brukerutvalg i RHF-et eller et 

av helseforetakene. Kurset varer over 2 dager og ansvarlig for gjennomføringen er RHF-et/HF-ene;  

1. Dag en: Generell brukermedvirkning – rolleforståelse.  

2. Dag to: Informasjon om virksomheten representanten er oppnevnt til  

 

Kurs C: Egen evaluering av eget brukerutvalg i RHF-et/Helseforetaket gjennomføres av brukerutvalgene 

selv og ansvarlig er brukerutvalgets ledere.    

 

Kurs D: Kurs i utvalgte temaer. Tilbys brukerrepresentanter med interesser innenfor aktuelt tema, fra 

brukerutvalgene i RHF-et og HF-ene.  

På bakgrunn av den kompetansemodellen som er beskrevet over har arbeidsgruppen vurdert 4 forskjellige 

alternativer for organisering, herunder fordeler og ulemper, samt risikovurdering av alternativene.  

 

6.2 Alternativ 0 – Dagens organisering videreføres 

Dagens organisering og nåværende samarbeidspartnere opprettholdes, beskrivelse av dagens organisering 

se avsnitt 5.1 Fakta om modulbasert opplæring (MBO).  

På bakgrunn av momenter fra den eksterne evalueringen utført av EY beskrevet i avsnitt 5.2 og en 

gjennomført workshop i arbeidsgruppen presentes fordeler og ulemper ved alternativ 0 - Dagens 

organisering:   
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Fordeler Ulemper 

1. Høy grad av eierskap i 

organisasjonene 

2. God forankring og involvering 

i organisasjonene (Kreft, 

SAFO, FFO) 

3. Synergieffekt mellom 

organisasjonene 

4. Samarbeidsforumet har 

kjennskap/nærhet til 

instruktører 

5. Høy grad av nettverksbygging 

1. Personavhengig (Sårbart og lite robust) 

2. Lav grad av styring og kontroll fra Helse Sør-Øst RHF  

3. Helse Sør-Østs behov for administrativ styring blir ikke 

ivaretatt, herunder har ikke Helse Sør-Øst tilstrekkelig 

kontroll/styring av:  

‒ formelle styringslinjer  

‒ administrasjonskostnader  

‒ kvaliteten på instruktører  

‒ kvalitet på kursene 

‒ kontroll på i utvikling av kurs   

‒ omfang av kurs (antall kursdeltakere)  

‒ nytte/effekt (hvor mange av de som gjennomfører kurs 

blir brukerutvalgsrepresentanter)  

‒ rolleavklaringer  

‒ tung organisering med flere beslutningsledd 

 

Risikovurdering av videreføring av alternativ 0 - Dagens organisering videreføres 

1. Lav grad av styring og kontroll kan føre til at Helse Sør-Østs behov for administrativ styring ikke 

blir ikke ivaretatt  

2. Lav grad av styring og kontroll kan føre til at midler som gis til opplæring ikke utnyttes optimalt. 

3. Manglende kontroll av kvalitet på instruktører kan føre til redusert kvalitet på brukeropplæring 

(effekt av det er dårlig kvalitet på brukermedvirkning)   

   

Risikokart per 31.05.16  Forklaring til risikokartet: 
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n

n
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n
lig

h
et

 

5 
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n

n
sy

n
lig

h
et

 

1: Meget liten 

               2: Liten 

               3: Moderat 

4 

               4: Stor 

       1   2     5 Svært stor 

               

K
o

n
se

kv
en

s 

1: Ubetydelig 

3 

           3    2: Lav 

               3: Moderat 

               4: Alvorlig 

2 

               5: Svært alvorlig 

                

               Fargekoder i risikovurderingen: 

1 

               Rød farge: kritisk  

               Orange farge: høy 

               Gul farge: Moderat  

 

1 2 3 4 5 Grønn farge: Lav 

Konsekvens  
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 6.3 Alternativ 1 – Samarbeidsforum  

Dagens samarbeid mellom FFO, SAFO og Kreftforeningen opprettholdes. Helse Sør-Øst administrerer 

og drifter opplæringstilbudet. Et samarbeidsforum sammensatt av representanter fra FFO, SAFO og 

Kreftforeningen utvikler kurs, gjennomfører kurs og kurser instruktører og finansieres gjennom tilskudd. 

Det er organisasjonene som selv velger hvem som skal sitte i samarbeidsforumet. Samarbeidsforumet 

skolerer og foreslår instruktører, samt utvikler kursmateriell. Helse Sør-Øst RHF utarbeider mandat og er 

ansvarlig for kvalitetssikring av kursinstruktører og kursinnhold. Under følger en oversikt over fordeler og 

ulemper knyttet til alternativ 1 – Samarbeidsforum. En ansatt i HSØ RHF (innleid/engasjert/fast ansatt) 

har koordineringsansvar og ansvar for kvalitetssikring av instruktører og kursinnhold.    

 

Fordeler Ulemper 

1. Eierskap i organisasjonene, forankring og 
involvering (Kreft, SAFO, FFO) 

2. Synergi mellom organisasjonene 
3. Kjennskap/nærhet til instruktører 
4. Økonomisk kontroll fra RHF-ets side 
5. Kontroll på opplæring av brukerrepresentanter 
6. Kontroll på utvikling av kursmateriell i henhold 

til innhold og universell utforming 
7. Kontroll på deltakelse på kurs 
8. HSØ kan holde kurs ut i fra behov for 

brukerrepresentanter 
9. HSØ eier evaluering av instruktører og kurs 
10. Nettverksbygging 
11. Helse Sør-Østs behov for administrativ styring 

blir ivaretatt 

12. Bedre kontroll over deltakelse på kurs og 

kostnader knyttet til kurs 

13. Enklere organisering/beslutningsstruktur 

1. Helse Sør-Øst RHF må stille med egne 
ressurser til administrasjon 

2. To styringsnivåer (tung organisering) 
3. Kan oppstå uenighet ift. utvikling av kurs og 

valg av instruktører 
 

 

 
   
  

 

 

Risikovurdering av Alternativ 1 –Samarbeidsforum 

1. Opprettelsen av en koordinerende rolle i HSØ RHF kan føre til rollekonflikt mellom Helse Sør-
Øst RHF og samarbeidsforumet (MBO) 

2. Opprettelse av en koordinerende rolle i Helse Sør-Øst kan føre til feil vurderinger og redusert 
gjennomføringsevnen      

3. To styringsnivåer kan føre til uklare styringslinjer, kontroll og gjennomføring     
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Risikokart per 31.05.16  Forklaring til risikokartet: 
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         1      3: Moderat 

               4: Alvorlig 

2 

               5: Svært alvorlig 

                

               Fargekoder i risikovurderingen: 

1 

               Rød farge: kritisk  

               Orange farge: høy 

               Gul farge: Moderat  

 

1 2 3 4 5 Grønn farge: Lav 

Konsekvens  

  

6.4 Alternativ 2 – Ekstern drifter  

Helse Sør-Øst RHF administrerer og drifter ordningen og outsourcer utvikling og gjennomføring av kurs 

til en tredjepart, for eksempel en utdanningsinstitusjon. Under følger en oversikt over fordeler og ulemper 

knyttet til alternativ 2.  

Fordeler Ulemper 

1. Økt kontroll og innvirkning på opplæring av 
brukerrepresentanter 

2. Større kontroll på oppfølging av 
brukerrepresentanter 

3. Større kontroll på omfang av kurs 
4. Bedre økonomistyringen 
5. Kontroll på kvalitet på instruktørene 
6. Kontroll på kvalitet på kurs 
7. HSØ kan holde kurs ut i fra behov for 

brukerrepresentanter i regionen 
8. Redusert byråkrati 
9. Helse Sør-Østs behov for administrativ styring 

blir ivaretatt 
10. Reduksjon i administrative kostnader 
11. Enklere organisering/beslutningsstruktur 

1. Redusert synergieffekt mellom 
organisasjonene og mellom organisasjon og 
HSØ 

2. Helse Sør-Øst RHF må stille med egne 
ressurser til administrasjon.   

3. Manglende eierskap i organisasjonene, 
forankring og involvering av kursene (Kreft, 
SAFO, FFO (MBO) 

4. Eksterne innleid foredragsholdere har ikke 
nok kunnskap om brukermedvirkning. 

 

Risikovurdering av alternativ 2 – Eksterne driftere 

1. Redusert synergieffekt mellom organisasjonene og mellom organisasjon og HSØ kan føre til 
redusert engasjement i organisasjonene (færre innspill fra organisasjonene – redusert innhold og 
kvalitet)   

2. Ekstern innleier har ikke nok kunnskap om brukermedvirkning (manglende engasjement og 
kunnskap) det kan føre til dårlig kvalitet på kurs og mindre læring.      
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               2: Lav 

               3: Moderat 

               4: Alvorlig 

2 

               5: Svært alvorlig 

                

               Fargekoder i risikovurderingen: 

1 

               Rød farge: kritisk  

               Orange farge: høy 

               Gul farge: Moderat  

 

1 2 3 4 5 Grønn farge: Lav 

Konsekvens  

 

6.5 Alternativ 3 – Helse Sør-Øst RHF administrerer og drifter 

brukeropplæringen (Anbefalt modell) 

Helse Sør-Øst RHF administrerer og drifter brukeropplæringen. Helse Sør-Øst RHF utnevner 

instruktører i samarbeid med enkelte organisasjoner. Instruktørene utvikler kurs i samarbeid med Helse 

Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst har en koordinerende funksjon som har ansvar for kvalitetssikring av 

instruktører og kursinnhold, samt administrasjon av kursdager, påmeldinger og generell administrasjon. 

En ansatt i Helse Sør-Øst RHF har en koordinerende rolle og ansvar for å kvalitetssikre instruktører og 

kursinnhold. Under følger en oversikt over fordeler og ulemper knyttet til alternativ 3.  

Fordeler Ulemper 

1. Større kontroll og innvirkning på opplæring av 

brukerrepresentanter 

2. Større kontroll på omfang av kurs 

3. Bedre kontroll økonomistyringen 

4. Kontroll på rekrutering og kvalitet på 

instruktørene 

5. Kontroll på kvalitet på kurs 

6. HSØ kan holde kurs ut i fra behov for 

brukerrepresentanter i regionen 

7. Helse Sør-Østs behov for administrativ styring 

blir ivaretatt 

8. Reduksjon administrative kostnader 

9. Enklere organisering/beslutningsstruktur 

1. Redusert synergieffekt mellom 
organisasjonene (FFO, SAFO og 
Kreftforeningen) 

2. Helse Sør-Øst RHF må stille med egne 
ressurser til drift, administrasjon, 
koordinering og utvikling 
 
 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 203

SØR-ØSTHELSE



 
 
 

 

Side 15 av 21 
 

HSØ RHF – Rapport 
  
Navn: Organisering og videreutvikling av opplæring for brukermedvirkere i   
Helse Sør-Øst 
Dato: 11.5.2017 

 

 Risikovurdering av alternativ 3 – Helse Sør-Øst RHF administrerer og drifter brukeropplæringen 
(Anbefalt modell) 

1. Redusert synergieffekt mellom organisasjonene kan føre til redusert engasjement i organisasjonene   
2. Manglende administrativ kapasitet i Helse Sør-Øst kan føre til manglende gjennomføring av kurs   

Tiltak: Frigjøre tid i administrasjonen/ansette en koordinator 

 

3. Manglende administrativ kapasitet i Helse Sør-Øst kan føre til mangelfull tilrettelegging for 
kursdeltakerne  

Tiltak: Frigjøre til i administrasjonen/ansette en koordinator 

 
4. Manglende faglige forutsetninger for å kvalitetssikre kurs og instruktører kan føre til dårlig kvalitet 
 Tiltak: Helse Sør-Øst RHF gjennomfører evalueringer etter kurs og gjør endringer som følge av dette    

   

Risikokart per 31.05.16  Forklaring til risikokartet: 
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               Orange farge: høy 

               Gul farge: Moderat  

 

1 2 3 4 5 Grønn farge: Lav 
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7 Anbefaling   
I kapitel 6 ble fire alternative forslag til organisering av brukeropplæringen i Helse Sør-Øst beskrevet. Med 

utgangspunkt i målet for arbeidet, kartlegging av dagens situasjon og premisset for valg av styringsmodell, 

samt ulempene og risikovurderingen som er gjort for hvert alternativ, sett opp mot fordelene anbefaler 

arbeidsgruppen at Helse Sør-Øst omorganiserer opplæringstilbudet for brukerrepresentanter til 

Alternativ 3 – Helse Sør-Øst RHF administrerer og drifter brukeropplæringen.  

Arbeidsgruppen har vurdert interregionalt samarbeid, jf. mandat punkt e) og ser det som hensiktsmessig å 

invitere de øvrige regionale helseforetakene i det videre i arbeidet med organiseringen av 

brukeropplæringen. Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et interregionalt samarbeid i planlegging, 

utvikling og implementering av kompetansemodellen.   

 

Under fremstilles kompetansemodellen hvor anbefalt styringsmodell er innarbeidet. 
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Navn: Organisering og videreutvikling av opplæring for brukermedvirkere i   
Helse Sør-Øst 
Dato: 11.5.2017 

 

Premisser for kompetansemodellen og kursmateriell:  

 Instruktørene må være gjennomgående i bolk A, B og evt. C og D  

 Helse Sør-Øst RHF er eier av undervisningsmateriell og logoen til Helse Sør-Øst skal derfor 

benyttes på undervisningsmateriell.  

 Opplæringen skal også gjelde for brukerrepresentanter hos de private avtalepartene – sette opp 

kurs ved behov.  

 Involvering av brukerorganisasjonene (FFO, SAFO og Kreftforeningen) i planlegging og 

utvikling av kurs, samt valg av instruktører 

 Det må oppfordres til at medlemmene tar E-læringskurset før de blir foreslått som 

brukerutvalgsrepresentanter, men det vil ikke være et formelt krav for å bli oppnevnt. 

 

Premisser for valg av instruktører:   

  Kriterier for godkjenning av instruktører: 

o Egne erfaringer som pasient og/eller pårørende 
o Egen erfaring som brukerrepresentant på systemnivå i helseforetak 
o Pedagogiske evner – erfaring fra undervisning  

 Prosess for rekruttering av instruktører  

o Helse Sør-Øst RHF henvender seg til FFO, SAFO og Kreftforeningen om forslag til 
kandidater 

o FFO, SAFO og Kreftforeningen foreslår kandidater, forslag inneholder CV og 
anbefaling. 

o Helse Sør-Øst RHF gjennomfører sjekk av formalia 
o Helse Sør-Øst RHF kaller aktuelle kandidater inn til intervju, brukerutvalget kan være 

delta i intervjuet av kandidater  
o Helse Sør-Øst RHF velger og engasjerer instruktører 

 

7.1 Risikovurdering av omorganiseringen   

Under presenteres en vurdering av risiko ved omorganiseringen, det er viktig at risikoene presentert under 

og i avsnitt 6.5 hensyn tas og følges opp løpende i planleggings, -implementerings -og etableringsfasen av 

ny modellen, samt at tiltak settes inn ved røde risikoer eller bevegelse av risikoer mot rød sone.  
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Helse Sør-Øst 
Dato: 11.5.2017 

 

 Risikovurdering av innføring av E-læringskurs 
1. Manglende diskusjoner i plenum i fysiske møter (fysisk grunnkurs erstattes av e-læring) kan føre 

til redusert interesse for å bli oppnevnt (manglende engasjement) 
Tiltak 1: I utarbeidelsen av e-læringskurset må momenter som kan gi inspirasjon og 
engasjement være til stedet.  
Tiltak 2: Ved behov sette opp dagskurs med instruktør   
 

2. Begrensede teknologiferdigheter kan føre til at potensielle brukerutvalgsrepresentanter ikke får 
mulighet til å bli oppnevnt 
Tiltak: Gjennomføre e-læringskurs med instruktør 
 

3. Hvis representanter trekker seg og nye kommer til ila perioden kan det føre til behov for ett 
eller flere kurs B ila året   
Tiltak: Oppsamling av alle nye representanter i brukerutvalgene i RHF og HF og 
gjennomfører et ekstra kurs B etter ca. 8 mnd. 
Tiltak: Hvis de nye representantene ikke har tatt e-læringskurset stilles det krav til at de gjør 
det.     
    

   

Risikokart per 31.05.16  Forklaring til risikokartet: 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 

5 

               

Sa
n

n
sy

n
lig

h
et

 1: Meget liten 

               2: Liten 

               3: Moderat 

4 

               4: Stor 

               5 Svært stor 

               

K
o

n
se

kv
en

s 

1: Ubetydelig 

3 

               2: Lav 

      1         3: Moderat 

      2         4: Alvorlig 

2 

               5: Svært alvorlig 

                

    3           Fargekoder i risikovurderingen: 

1 

               Rød farge: kritisk  

               Orange farge: høy 

               Gul farge: Moderat  

 

1 2 3 4 5 Grønn farge: Lav 

Konsekvens  

 

7.2 Prosess for planlegging, utvikle, gjennomføre og evaluere  

I følgende avsnitt beskrives hvert enkelt kurs (A-D) ved prosessfasene; Planlegging – Utvikling – 

Gjennomføring – Evaluering. Ref. mandat punkt d). Beskrivelse av hvert enkelt kurs se avsnitt 6.1 – 

Premisser for valg av modell.  

 

7.2.1 Kurs A 
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Navn: Organisering og videreutvikling av opplæring for brukermedvirkere i   
Helse Sør-Øst 
Dato: 11.5.2017 

 

 

E-læring med 
instruktørstøtte

E-læringA Før oppnevning

 

 

 

Kurset skal bidra til at deltakerne blir kjent med brukerrollen på systemnivå og sette de i stand til å vurdere 

om de ønsker å bli foreslått som brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten. 

 

Målgruppe for kurset:  

Personer som er interessert i å bli brukerrepresentant 

 

Innhold i kurs A: 

 Rolleforståelse og forventningsavklaringer 

 Oppnevningsprosess 

 Ulike former for medvirkning (individ-tjeneste-system) 

 Arbeidsmåter – samarbeid og arenaer for medvirkning  

 Systemforståelse (om spesialisthelsetjenesten) 

o Organisering (HOD/RHF/HF/private) 
o Styringssystem  
o Lover og vedtekter gjeldende for sektoren 
o Pasientrettighetsloven 
o Samhandling og kommunale oppgaver innen helsetjenesten 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.2 Kurs B 
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Brukermedvirkning

Brukermedvirkning i RHF/HF

B
Etter oppnevning, før 

oppstart av 
funksjonstid

 

 

Målgruppe for kurset: 

Personer som er nyoppnevnt i brukerutvalget   

Innhold i kurs B:  

Første kursdag: Brukermedvirkning og rolleforståelse (benytte e-læringskurset):  

Repetisjon av E-læringskurset  

 

Andre kursdag: Brukermedvirkning i RHF/HF:  

 Forventningsavklaring 

 Informasjon om aktuelt helseforetak/RHF/privat institusjon 

  

7.2.3 Kurs C 

 

Egenevaluering  
Hvordan fungerer vi?C Innen 12 måneder etter 

oppnevning
 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 208

SØR-ØSTHELSE

A
Planlegge Utvikle Gjennomføre Evaluere

Instruktørteam
utvikler kursinnhold

Helse Sør-Øst RHF
• kvalitets sikrer

kursinnhold
• Utarbeide

kursmateriell

Dag1- Innleide
instruktører
gjennomfører kurs i
brukerutvalgene

• Dag 2-Aktuelle
ansatte i RHF-et/HF-
ene holder innlegg

Helse Sør-Øst leder og
koordinerer
planleggingsarbeidet
• Generell

administrasjon og
tilrettelegging

• Engasjerer
instruktører for
utarbeidelse av
kursinnhold

Deltakerne evaluerer
etter hver
gjennomføring

A Å å
Planlegge Utvikle Gjennomføre Evaluere

Helse Sør-Øst leder og
koordinerer
planleggingsarbeidet

Helse Sør-Øst RHF
utvikler i samarbeid med
instruktører
Utvikler et generelt
rammeverk for
evaluering

I brukerutvalgene med
instruktør ved ønske Etter gjennomføring av

kursdagen
Engasjerer instruktører
for utarbeidelse av
kursinnhold



 
 
 

 

Side 20 av 21 
 

HSØ RHF – Rapport 
  
Navn: Organisering og videreutvikling av opplæring for brukermedvirkere i   
Helse Sør-Øst 
Dato: 11.5.2017 

 

 Modul C vil være et rammeverk for evaluering og utvikling. Kan gjennomføres av brukerutvalg alene, ledet 

av utvalgets leder/nestleder eller andre med relevant kompetanse. Instruktør fra modul A og B kan 

eventuelt bistå. 

Målgruppe for kurset:  

De enkelte brukerutvalg 

 

Innhold i kurs C: 

 Evaluering og utvikling av brukerutvalgets funksjon 

 Etablering, utvikling og evaluering av felles mål  

 Evaluering og utvikling av gruppedynamikk  

 

7.2.4 Kurs D 
 

D Temadag etter behov Innen 12 måneder etter 
oppnevning

 

 

Planlegge Utvikle Gjennomføre Evaluere

Helse Sør-Øst leder og 
koordinerer arbeidet 
 Behovskartlegging
 Administrative 

oppgaver
 Engasjerer instruktør
 Kontakter aktuell 

målgruppe 

Innleide instruktør 
utvikler kursmateriell for 

aktuelle temaer i 
samarbeid med RHF/HF

Instruktør gjennomfører 
kurs etter behov 

Brukerrepresentantene 
evaluerer etter 

gjennomføring av kurs 

 

Kurs D er ikke et spesifikt kurs, men en ramme for planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av 

kursmoduler etter behov. Om det arrangeres felles kurs for brukerrepresentanter fra brukerutvalgene i HF 

og RHF eller adskilte kurs avhenger av antall som ønsker kursing i definerte temaer. 

 

I tillegg kan det være aktuelt med erfaringsseminar for medlemmer i brukerutvalg. Dette har vært arrangert 

i MBO og var meget vellykket. Dette blir vurdert ut fra behov.   

 

Eksempler på tema:  

 

Brukermedvirkning i forskning 

Målgruppe: vanligvis medlemmer i brukerutvalg med interesse for forskning. Kurset bør være åpent for 

representanter fra organisasjoner med spesiell interesse for forskning. Deltagere må ha gjennomført modul 

A, og vanligvis modul B.  

 

Innhold i kurs «Brukermedvirkning i forskning» 

 Hvorfor brukermedvirkning i forskning 
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 Forskningsprosessen 

  Forskningsbasert kunnskap – erfaringsbasert kunnskap 

 

Brukermedvirkning i ungdomsråd 

Målgruppe: Medlemmer i ungdomsråd   

 

Innhold i kurset «Brukermedvirkning i ungdomsråd» 

Akershus universitetssykehus har utviklet et eLæringskurs for ungdomsråd som bør benyttes som 

grunnlag for kurs for hvert ungdomsråd. Elementer fra eLæringskurset modul A vil også kunne benyttes. 

Innhold vil være mye likt modul A, men tilpasset ungdom.  

 

Kunnskap- og erfaringsutveksling (om det å være i/utvikle brukerutvalg) 

Målgruppe: medlemmer i brukerutvalg. 

Instruktør/leder: Kan være leder/nestleder regionalt brukerutvalg, eventuelt erfaren brukerinstruktør. 

 

Innhold i kurset «Kunnskap- og erfaringsutveksling (om det å være i/utvikle brukerutvalg)»:  

 Verktøy – rammeverk  

8 Vedlegg   
Ekstern evaluering av “Modulbasert brukeropplæringsprogram”, Oslo 19.6.2015 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 -    

pasienttransport  

 

Formål 
Resultatene brukerundersøkelsene på pasientreiser har blitt presentert for Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF både i 2015 og 2016. Nå er tallene fra tilsvarende 
brukerundersøkelse for 2017 klar. 
 
Brukerundersøkelsene ble presentert for ledergruppen i Helse Nord RHF i møte 9. 
januar 2018. 
 
Om brukerundersøkelsen: 
• Interregionalt Samarbeidsforum for Pasientreiser har vedtatt at undersøkelsen skal 

gjennomføres årlig og gjøres obligatorisk for alle pasientreisekontor.  
• Årets undersøkelser har hatt som mål å kartlegge tilfredshet både for reiser med 

rekvisisjon og for reiser uten rekvisisjon. 
• Innhenting av respondenter er gjort gjennom uttrekk fra de gjeldende fagsystemer 

NISSY og PRO. 
• Alle pasientreisekontor (PRK) er representert i undersøkelsene. 
• Et team bestående av 5-13 personer i Pasientreiser HF ringte rundt til respondenter 

i perioden medio september 2017 til ultimo oktober 2017. 
• 1993 respondenter har besvart undersøkelsen for reiser med rekvisisjon.  
• 1000 respondenter har besvart undersøkelsen for reiser uten rekvisisjon. 

 
Kort om hovedfunn i undersøkelsen: 
- Brukerne i Helse Nord er generelt fornøyd med dagens pasientreisetilbud (snitt 4,1 

av 5). Det er noen forskjeller mellom de ulike kontorene i Helse Nord. 
- Brukerne er veldig fornøyd med den tjenesten som våre transportører utfører, samt 

den servicen de opplever. 
- 83 % av våre pasienter ønsker å bestille pasientreisen via telefon til behandler eller 

pasientreisekontor. Bare 14 % ønsker å gjøre dette via selvbetjeningsløsninger på 
internett. 

- De som har brukt løsningen på Helsenorge.no for å få refundert reiseoppgjør er stort 
sett fornøyde. 

- Totalt sett er de fleste brukerne ganske fornøyde med den nye løsningen, men det er 
rom for forbedringer. Dette må følges opp i neste års brukerundersøkelse. Brukerne 
i Helse Nord er mindre fornøyd enn det nasjonale snittet.  

- De aller fleste brukerne leser vedtaksbrevene, og synes de er enkle å forstå. 
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Bruk av resultatene 
Helse Nord benytter brukerundersøkelsen som en kvalitetsindikator, og bruker den 
aktivt for å forbedre kvaliteten på de tjenestene som leveres til pasientene.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra den nasjonale 
brukerundersøkelsene for pasienttransport 2017 til orientering. 
 
 
Bodø, 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Nasjonal brukerundersøkelse 2017- Reiser med rekvisisjon Helse Nord og 

Reiser uten rekvisisjon Helse Nord Høsten 2017, presentasjon 
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NASJONAL BRUKER-
UNDERSØKELSE 

2017

Reiser med rekvisisjon
Helse Nord
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Totalt svarte 1994 respondenter på undersøkelsen 
Snittalderen på respondentene var 68 år

2

Aldersfordeling (N=1994)

Kjønnsfordeling (N=1994)

Snitt: 68 år

Gjennomsnittsalderen til de som deltok i 
undersøkelsen var 68 år i 2017,  
73 år i 2016
67 år i 2015
60 år i 2014
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6. Hvem tar du normalt kontakt med for å få vurdert transportbehovet ditt?
(flere valg er mulig)

3

(HN = 523)

Kommentarer: 
Det er en økning på 05515 
med 10 % fra 2016

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 215

100 %

90 %

80%

70 % 61%
60 %

50 %

40%

30%

20% 13 % 13 % 11%
4 %10 % 3 %3 % 1% 2 %

0 %
Fastlege/legekontor Fysioterapeut/kiropraktor Behandlende avdeling på Pasientreiser (telefon 05515)

sykehus
Andre

Finnmarksykehuset Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset DUNN

100 %

90 %

80 %

70 %
56 %60 %

50 %
36 %40 %

I30 % 22 %
16 %15 %20 % 10%

10 % 3 % 2 %
0 %

Fastlege/legekontor Fysioterapeut/kiropraktor Behandlende avdeling på Pasientreiser (telefon
05515)

Andre
sykehus

Nasjonalt Helse Nord

PASIENTREISER



8. Hvordan ønsker du at du kan bestille din rekvirerte reise? (En rekvirert 
reise er en forhåndsbestilt og forhåndsbetalt reise)

4

(HN = 418)
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11. Hvordan opplever du servicen på telefon 05515? 

5

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = dårlig og 5 = svært god

Kommentarer
2016: Nasjonalt: 4,4
2016: Helse Nord: 4,1

(1109) (332) (84) (87) (78)(83)
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13. Hva synes du er akseptabel ventetid på telefon 05515?

Kommentarer 
Største endring siden 2016 er inntil 5 

minutter, den har økt med 22 % for HN

(HN = 418)
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16. Hvordan opplever du servicen fra sjåførene? (drosje, maxitaxi, minibuss)

7

(N = 1718)

(1718) (297) (54) (80) (70)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad

Nasjonalt:
87,8 % opplevde 
reisen som god 
eller svært god

(93)
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18. Hvordan opplever du servicen fra sjåførene? (Helsebuss/Helseekspress)

8

(256) (43) (21) (2) (20)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad

Kommentarer
Ingen respondenter 
fra 
Finnmarkssykehuset
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19. Du oppga at du har reist med drosje. Hvordan opplevde du reisen? 

9

(1696) (296) (54) (79) (70)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 
1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad

Kommentarer
Nasjonalt: 89,2 % 
opplevde reisen 
som god eller 
svært god mot 86 
% i 2016. 
Det er en økning 
på 3,2 %

(93)
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27. Hvor fornøyd er du med dagens pasientreisetilbud i 2017

10

Kommentar:
87 % svarer er godt og svært godt 
fornøyd med dagens 
pasientreisetilbud

(1993) (418) (99) (98) (102) (119)
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REISER UTEN 

REKVISISJON

Helse Nord  

Høsten 2017
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Totalt svarte 1000 respondenter på undersøkelsen 
Snittalderen på respondentene var 59 år

12

Aldersfordeling (N=1000)

Kjønnsfordeling (N=1000)

Snitt: 59 år

Kommentarer: Yngste pasienten som deltok i 
undersøkelsen var 18 år – eldste var 95 år
Snittalder for respondentene var 59 år
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7. Hvordan har du søkt om å få dekning av reiseutgiftene fra Pasientreiser? 
(flere valg er mulig)

13

(N=1119)
(HN=247)
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8. Hva er grunnen til at du søkte på papirskjema/sendte søknad i posten?
(flere valg er mulig) De som ikke har brukt løsningen

14

(N=535)
(HN=161)

8. Kategorisering av «Annet»
(HN-Annet=80)
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10. Hva skal til for at du blir mer fornøyd med løsningen på helsenorge.no?
(flere valg er mulig)

15

(N=207)
(HN=73)

10. Kategorisering av «Annet»
(HN–Annet=24)
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9: Hvor fornøyd er du med løsningen på helsenorge.no 
(elektronisk innsending)? De som har brukt løsningen

16

(N=586)
(HN=93)
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10. Hva skal til for at du blir mer fornøyd med løsningen på helsenorge.no?
(flere valg er mulig)

17

(N=207)
(HN=73)
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12. Leser du vedtaksbrevet du får 
fra Pasientreiser?

18

(N=1000)
(HN=208)

13. Synes du det er lett å forstå det som står i 
vedtaksbrevet?

14. Hva skal til for at vedtaksbrevene blir lettere å forstå?

(N=872)
(HN=175)

(N=159)
(HN=57)
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23. Hvor fornøyd er du med dagens pasientreiseordning? 

19

(N=1000)
(HN=208)
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Kliniske fagrevisjoner er en del av kvalitetsarbeidet i Helse Nord som er forankret i 
kvalitetsstrategien for Helse Nord 2016-2020, og skal bidra til forbedring av 
pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten samt redusere uønsket variasjon.  
 
Fagrevisjoner er også gitt som oppdrag i Oppdragsdokumentet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) til Helse Nord RHF i 2017: Helse Nord RHF skal legge til 
rette for et system for fagrevisjoner i helseforetakene. De regionale helseforetakene skal 
etablere et nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med læring og 
erfaringsoverføring. Helse Nord RHF skal lede dette arbeidet. 
 
Klinisk fagrevisjon er en av metodene som brukes til å forbedre kvaliteten på 
diagnostikk og behandling. Metoden kan avdekke om den kliniske praksisen innenfor et 
definert fagområde er i samsvar med beste praksis (revisjonsgrunnlaget), og omtales i 
noen sammenhenger som «clinical audit». 
 
Denne saken orienterer om klinisk fagrevisjon og arbeidet med dette i Helse Nord og 
nasjonalt. Det ønskes innspill fra Regionalt brukerutvalg vedrørende hensiktsmessig 
brukermedvirkning i dette arbeidet. 
 
Gjennomføring av klinisk fagrevisjon 
For gjennomføring av klinisk fagrevisjon settes det sammen et revisjonsteam bestående 
av revisjonsleder og fagrevisorer. Fagrevisorene er fagfolk som arbeider innenfor 
fagfeltet. Der det finnes kunnskapsbaserte retningslinjer (internasjonale, nasjonale eller 
regionale), brukes disse i revisjonsgrunnlaget. 
 
Revisjonsteamet enes om revisjonsgrunnlaget, og utarbeider på grunnlag av dette 
kriterier som funnene i fagrevisjonen måles opp mot (revisjonskriterier). 
 
Deretter går man gjennom pasientforløpene (som regel ved journalgjennomgang for et 
gitt antall pasienter innenfor et gitt tidsrom) og ser etter funn som viser god praksis, 
noe å lære av eller forbedringsmuligheter. Personalet intervjues. 
 
Det utarbeides rapport fra fagrevisjonen for hver enhet og til slutt en samlerapport, når 
alle fagrevisjoner innen fagområdet er gjennomført. De deler av rapportene som 
inneholder personsensitive opplysninger unntas offentlighet. 
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Status kliniske fagrevisjoner 
I 2017 er det gjennomført piloter på kliniske fagrevisjoner innen fagområdene NSTEMI 
(vår/sommer 2017) og kjemoterapi etter operasjon for tykktarmskreft (høst 2017). 
Erfaringer fra disse fagrevisjonene benyttes i det videre arbeidet med gjennomføring av 
kliniske fagrevisjoner. 
 
I Helse Nord planlegges det å gjennomføre kliniske fagrevisjoner for 2-3 fagområder pr. 
år, og alle spesialisthelsetjenestens oppgave- og virkeområder er aktuelle for 
fagrevisjon.  
 
I henhold til retningslinjen for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord er det kvalitet- og 
forskningsdirektør i Helse Nord RHF som sammen med fagsjefsmøtet legger frem 
revisjonstema, revisjonsgrunnlag, forslag til fagrevisorer og enheter for revisjon. 
 
For 2018-2019 ble helseforetakene ved fagsjefene invitert til å komme med begrunnede 
forslag til fagområder for klinisk fagrevisjon. Det var ikke satt begrensninger på hvem 
som kan foreslå tema for fagrevisjoner. Det var også ønskelig at fagsjefene fremmet 
forslag til revisjonsgrunnlag, fagrevisorer og enheter for revisjon.  
 
Beslutning om årsplan basert på forslag til klinisk fagrevisjon fattes av kvalitet- og 
forskningsdirektør, som igjen fremmer dette for adm. direktør for endelig avgjørelse. 
 
Forbedringsarbeid etter fagrevisjoner 
For enheter som er revidert utarbeides det revisjonsrapport som beskriver 
revisjonsprosessen og – forløpet, samt oppsummering av funn. Rapporten legger frem 
forslag til forbedring på lokalt og eventuelt regionalt nivå. Utkast til rapport oversendes 
til reviderte enheter for kvalitetssikring før endelig versjon oversendes postmottak i de 
respektive foretakene.  
 
Der flere enheter innen samme fagområde er revidert, utarbeides det en samlerapport. 
Samlerapporten inneholder sammendrag av de funn som er gjort og forslag til 
forbedringer regionalt. 
 
Av pilotene som er gjennomførte på klinisk fagrevisjon er det høstet erfaringer som er 
nyttige å ta med seg i det videre arbeidet med kliniske fagrevisjoner. Dette gjelder både 
metodikk, gjennomføring, involvering og rapportering.  
 
Tema for klinisk fagrevisjon 
Retningslinjer for kliniske fagrevisjoner i Helse Nord ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i styremøte 23. mai 2017(jf. styresak 61-2017 Kliniske fagrevisjoner - 
retningslinjer i Helse Nord). 
 
Retningslinjene slår fast at det er fagsjefene i Helse Nord som har ansvaret for å 
innhente begrunnede forslag til revisjonstema, men at andre organer som for eksempel 
brukerorganisasjoner, kommunehelsetjeneste og fagnettverk også kan komme med 
forslag til revisjonstema. 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 234



 

Slik retningslinjen er utformet pr. i dag må forslag til tema komme til fagsjefmøtet, 
fortrinnsvis via fagsjefene i helseforetakene. 
 
Årsplan for klinisk fagrevisjon 2018 
For klinisk fagrevisjon i 2018 er følgende tema og enheter valgt i Helse Nord: 

Tema Fagområde Enheter / steder 
Forstoppelse hos barn og 
unge 

Pediatri Finnmarkssykehuset Hammerfest 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Nordlandssykehuset Bodø 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen 

Skulderkirurgi Ortopedi
  

Finnmarkssykehuset Hammerfest 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
Nordlandssykehuset Bodø 
Helgelandssykehuset Mo i Rana 

 
Nasjonalt nettverk 
De regionale helseforetakene har på oppdrag fra HOD i 2017 etablert et nasjonalt 
nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring. Helse 
Nord RHF er gitt i oppdrag å lede dette arbeidet. Det første møtet ble avholdt den 16. 
november 2017.  
 
Nytt møte ble avholdt 8. februar 2018. I forkant av dette møtet var det rettet en 
henvendelse om brukerrepresentasjon til samordnet ordning for utnevning av 
brukerrepresentanter til nasjonale råd og utvalg. Vi har mottatt tilbakemelding om at 
det velges brukerrepresentant fra Helse Midt-Norge til dette arbeidet. 
 
Dokumenter 
Retningslinje, dokumentmaler, årsplaner m. m. for kliniske fagrevisjoner ligger 
tilgjengelig i vårt dokumentstyringssystem (Docmap) som egen dokumentsamling for 
Klinisk fagrevisjon (id DS12124). En ny side for klinisk fagrevisjon er under 
utarbeidelse og vil bli publisert på Helse Nord RHFs nettsted. 
 
Brukermedvirkning 
Det har vært diskutert hvordan man skal sikre brukermedvirkning der det er 
hensiktsmessig i klinisk fagrevisjon. Dette har vært utfordrende, fordi mye av arbeidet 
dreier seg om tekniske detaljer omkring medisinskfaglige spørsmål eller kan inneholde 
personsensitive opplysninger. En mulighet for brukermedvirkning er å ha et eget møte 
ved oppstart i forbindelse med at revisjonskriteriene diskuteres, og eventuelt når 
rapporten som ikke er unntatt offentlighet er under ferdigstilling.  
 
Til slutt er det opp til hvert helseforetak å gjennomføre forbedringer på grunnlag av det 
som er påvist ved internrevisjonen, og her kan det være aktuelt med brukerdeltagelse 
lokalt. 
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Konklusjon 
Det er ønskelig at Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF kommer med innspill på 
hvilke deler av prosessen som kan være aktuelle for brukerrepresentanter å delta i. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kliniske 

fagrevisjoner til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til brukermedvirkning i ulike deler av kliniske 

fagrevisjoner: 
a) … 
b) … 
c) … 

 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
 Retningslinje Klinisk fagrevisjon 
 Rapport Klinisk fagrevisjon NSTEMI (2017) 
 
Vedleggene er lagt ut på nettstedet til Helse Nord RHF - se her: 
https://helse-nord.no/helsefaglig/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kliniske-fagrevisjoner 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 236

https://helse-nord.no/helsefaglig/kvalitet-og-pasientsikkerhet/kliniske-fagrevisjoner


 

 

 

Møtedato: 7. mars 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF 

 
 

Innledning/bakgrunn 
Vedlagt oversendes Årsrapport 2017 for det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF. 
Rapporten legges frem til godkjenning i Regionalt brukerutvalg, før den oversendes til 
styret i Helse Nord RHF. 
 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2017 Regionalt 
brukerutvalg (ev. med de endringer som kom frem under behandling av saken). 
 
 
Bodø, 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Årsrapport 2017 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
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1. Formål 
 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 

22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 

RBU er  

- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  

- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2016 – 2018 i styresak 31-2016  for perioden 

2016-2018. 

 

RBU følger styrets valgperiode.  

 
RBU har i 2017 hatt følgende sammensetning: 
 

 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra Rusfeltet 

 
 

2.1 Medlemmer i RBU i 2017 

2.1.1 Faste medlemmer 

Leder: 
Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Troms (LHL) 
 
Nestleder: 

Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO (NFU) 
Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland (LHL) 
Marit Sirijord, Hattfjelldal    FFO Nordland (NRF) 
Randi Nilsen, Harstad     FFO Troms (NRF) 
Else Marie Isaksen, Karasjok    FFO Finnmark (HLH) 
Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark (LHL) 
 

Asbjørn Larsen,  Tromsø     RIO 

Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland  
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet, Troms 
Olaf. B. Johnsen, Varangerbotn   Fylkeseldrerådet Finnmark   
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2.1.2 Varamedlemmer 

Alf Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark (HLF) 

Knut Hartviksen, Gullesfjord   FFO Nordland(Diabetesforbundet) 

Gunhild Berglen, Svanvik    FFO Finnmark (Autismeforeningen) 

Rigmor Sæternes, Tromsø    FFO Troms (MS-forbudet) 

Nina Danielsen, Sør- Varanger   FFO Troms (NAAF) 

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland (NRF) 

 

Liv Ellinor Hammer, Tana    SAFO (NHF) 

 

Vidar Hårvik, Tromsø     M.A.R.B.O.R.G. 

 

Karsten Kristoffersen, Myre   Fylkeseldrerådet Nordland 

Francis(Saskia) Mennen, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 

Gunvor Einvik, Honningsvåg   Fylkeseldrerådet Finnmark 

 

2.1.3 Fra administrasjonen 

Karin Paulke, stabsdirektør 

Randi Brendberg, fagsjef 

Hanne Husom Haukland, rådgiver  

Brite Jacobsen, rådgiver 

 

2.2 Medlemmer i arbeidsutvalget RBU  
Det er oppnevnt arbeidsutvalg for RBU som består av 3 medlemmer: Leder Arne Ketil 

Hafstad, nestleder Gunn Strand Hutchinson og medlem av RBU Asbjørn Larsen 

 

2.3 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre.  

Leder og nestleder i RBU og ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 

Helse Nord RHF 

3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeidet etter gjeldene mandat: 

 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 
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- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 
kvalitetsarbeidet 

- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 
 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 

3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 
råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 

5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene 

 

4. Egenevaluering RBU 
 

Regionalt brukerutvalg har høsten 2017 gjennomført en egenevaluering. basert på 
en questbackundersøkelse i perioden september/oktober 2017 
 
Regionalt brukerutvalg gikk gjennom evalueringen i møte 31. januar 2018 og kom 
med innspill til opplæring og informasjon til nytt RBU: 
 

 Viktig å vektlegge hva som er RBU sine oppgaver, betydningen av styrende 
dokumenter, helhets- og regionansvar, oppfølging av medlemmer i råd og utvalg 
og kommunikasjon med brukerorganisasjoner.  

 RBU registrerer at en stor majoritet av medlemmene er fornøyd med kvalitet på 
saksdokumenter, protokoll, fornøyd med hvilke saker som fremlegges, 
avgjørelser som tas, samarbeid med administrasjonen, antall møter og varighet.  

 Videre registreres at en stor majoritet av medlemmene i RBU er fornøyd med 
klima i utvalget både når det gjelder integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit 
overfor hverandre. Majoriteten er også fornøyd med ledelsen i RBU og 
møteledelse.  

 I egenevalueringen ble det ikke spurt om tilrettelegging av møter, men i AU møte 
15. januar 2018 og RBU møte 31. januar er tilrettelegging for hørselshemmede i 
fysiske- og telefonmøter drøftet. RBU foreslår at tilrettelegging for 
hørselshemmede tas med i opplæringen ved oppstart nytt RBU. RBU foreslår 
også at kompetanse om tilrettelegging styrkes i administrasjonen og at det 
utpekes en koordinator for dette arbeidet.  

 Regionalt brukerutvalg ber om er utfyllende informasjon i forbindelse med 
oppnevning til fagråd og utvalg. 
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5. Saksbehandlingen  
 

Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 76 saker (mot 94 i 2016) 

Administrerende direktør v/stabsdirektør deltar i møtene. I tillegg møter fagavdelingen 

med fagsjef og rådgivere/saksbehandlere møter å belyse saker som er til behandling og 

orientere om forskjellige temaer. 

 

Det er avholdt 2 formelle møter i arbeidsutvalget (AU og 4 arbeidsmøter pr. telefon..  

5.1 Faste saker i RBU 

 Årlig melding 
 Oppdragsdokument  
 Budsjett  
 Høringer/saker med innspill til styrebehandling 

 Tilskudd til brukerorganisasjonene 
 

5.2 Andre viktige saker i 2017 
 

 Sak 3/17:  OD 2017 til helseforetakene. 

 Sak 4/17:  Utredning: Hjerteinfarkt og PCI – et likeverdig tilbud i Helse Nord. 

 Sak 11/17: Brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg – gjennomgang, 

oppnevning og oppfølging. (Se resultat evaluering.) 

 Sak 23/17: Årsrapport 2016 RBU Helse Nord RHF. (Viktige endringer i forhold 

til tidligere meldinger: Saker utvalget har fremmet selv og forbedringsområder. 

Kortere versjon for 2017?!) 

 Sak 24/17: Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og prosjektarbeid. 

(Rutinebeskrivelser) 

 Sak 47/17: OD 2018 fra HOD – innspill fra RBU. 

Sak 51/17: Utviklingsplan 2035, forprosjekt – prosjektdirektiv / mandat, 

informasjon. (Div. Innspill fra RBU!) 

 Sak 58/17: Landssamling for ledere og nestledere i brukerutvalgene i RHF-ene 

og HF-ene. 

 Sak 60/17: Utviklingsplan 2035, mandat og oppnevning av 

brukerrepresentant. 

 Sak 66/17: Budsjett 2018 foretaksgruppen, rammer og føringer – endelig 

vedtak. 

 Sak 71/17: OD 2018 til helseforetakene – utkast (innspill fra RBU) 

 Sak 73/17: Regional fagplan for TSB, prosjektmandat og oppnevning av 

brukerrepresentanter. 
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5.3 Brukerkonferansen 12. og 13. oktober 2017 
40 deltakere  

 

 

5.4 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 9. november, gjennomført for 8. år 
på rad. 

 Saksliste gjengis her:  
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Regional brukerkonferanse Helse
Nord
Thon Nordlys hotell, Bodø

Fredag 13. oktober
08.30- 09.00
Fagdirektørens time

• Geir ToUåli, fagdirektør. Helse Nord RHF

09.00- 09.45
Samstemming av Legemiddel

• Ingvild Marie Jakobsen, rådgiver, Kvalitets- og
forskningsavdelingen, Helse Nord RHF

09.45-10.15-Pausemed utsjekk avhotellet

10:15- 11.45
Pasient- og pårørendeopptæring- for hvem og hvordan?

• Tone Dorthea Bentzen, rådgiver ved Lærings- og
mestringssenteret ved Nordlandssykehuset,Bodø

• Kristin Lemes, rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret ved
Universitetssykehuset iNord Norge, Tromsø

• fc&DQy Jensen, brukerrepresentant
Torsdag 12. oktober

11.45- 12.30
15.00- 16.00
Registrering Lunsj

12.30- 13.30
Medikamentfri behandling

• Christine Nyquist,UNN HF
16.00- 17.30
Tematime: Bruk og besittelse av narkotika- straff vs helsehjelp

• Kenneth Arctander, RIO

17.40- 18.00
Utdeling av brukerprisen 2017

• Lars Vortand, administrerende direktør,Helse Nord RHF

13.30 -
Avslutning og vel hjem

20.00
Middag på Thon Hotell Nordlys for deltakere på konferansen

HELSE •••NORD

Fellesmøte mellom RBU og BU-ledere:

[> BU-njmden

t> FCI-saken
Gjennomgående representasjon i BU - RBU
Landssamling for ledere i BU/RBU

t> Brukeropplevdl kvalitet i apotek
[> Fasientreiser — ulike utfall av regelverket
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5.5 Samarbeid med RBU i de andre regionene 

 
To ganger i året møtes ledere, nestledere og sekretærer i de regionale 

brukerutvalgene for å diskutere saker som er felles for alle regionene.  

I 2017 var møtene lagt til henholdsvis Bergen 3. og 4.  mai og Bodø 28. og 29. 

september. 

 

Av sakene på møtene nevnes: 

 Pris på bruk av servicetelefoner 

 Helsenorge.no – universell utforming 

 IKT – Informasjonssikkerhet/personvern 

 Regionale utviklingsplaner 

 Brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre 

 Landssamling for ledere/nestledere i brukerutvalg 

 Ambulanseflytjenesten – forbedrings- og effektiviseringsprosjekt 

 Satser for reisegodtgjørelse i forbindelse med pasientreiser 

 Tilgjengelighet for hørselshemmede 

 Innspill til veileder for brukermedvirkning i helseforskning 

 Innspill til OD 2018 

 

5.5.1 Møte med HOD 

Helse- og omsorgsdepartement inviterer hvert år RBU til å komme med innspill til 
neste års oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. Møtet ble avholdt 1. 
november 2017. Med seg i møtet hadde de fire RBU-lederne med seg felles innspill.  
 
RBU erfarer at HOD tar innspillene fra brukerutvalgene med seg i utformingen  

av OD. 
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5.6 Oversikt over brukerrepresentasjon i råd, utvalg, komiteer og 

arbeidsgrupper: 

 

5.6.1 Regionalt nivå:  

Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Samarbeidsorganet med de to 

universitetene i regionen (USAM)  

Knut Hartviksen (observatør) 

Jørgen Dahl vararepresentant 

Helse Nords forskningsmidler - 

tildelingsutvalg 2017-2018 

Gunnhild Berglen  

Regional utviklingsplan for 

avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025 

Styringsgruppe 

Asbjørn Larsen 

Vurderingskomite for innovasjonsmidler Gunn Strand Hutchinson 

Prosjekt Legemiddselsamstemming, 

referansegruppe 

Bjørn Helge Hansen 

Regional anskaffelse innen psykisk 

helsevern 

Gunn Strand Hutchinson og 

Gunhild Berglen 

Avansert behandling av pasienter med 

hjerneslag (mekanisk trombektomi) – 

prosjektgruppe 

Arne Ketil Hafstad 

Utviklingsplan 2035 – styringsgruppe Else Marie Isaksen 

Regional fagplan for TSB – 

styringsgruppe/prosjektstyret 

Asbjørn Larsen 

Regional fagplan for TSB – 

arbeisgr/prosjektgruppe 

Vidar Hårvik 

Kvalitetsteam private 

rehabiliteringsinstitusjoner 

Gunn S. Hutchinson  
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FAGRÅD  

Regionalt fagråd for hjerneslag i Helse Nord  Nyoppnevning i mars 2018 

Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF.  Marianne P. Brekke  

Regionalt fagråd for ortopedi i Helse Nord 

RHF 

Saskia Mennen 

Regionalt fagråd for gynekologi og 

fødselshjelp  

Randi Nilsen,  

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne i 

Helse Nord  

Åse Almås Johansen, RBU 
Kontaktperson RBU: Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i Helse Nord. 

Asbjørn Larsen, RIO 

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges 

Diabetesforbund  

Vararepresentant: Knut 

Hartviksen 
Kontaktperson RBU: Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for geriatri Kari Sletten 

Regionalt fagråd for rehabilitering Asbjørn Larsen 

Regionalt fagråd for intensivmedisin 

(ingen aktivitet) 

Bjørn Helge Hansen, RBU, LHL 

Nordland 

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, 

Landsforeningen for nyrepasienter 

og transplanterte  
Kontaktperson RBU: Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd lungemedisin, Nyoppnevning i mars 2018 

Regionalt fagråd revmatologi 

 

Randi Nilsen 

Regionalt fagråd for øyefaget Ernly Eriksen 
Kontaktperson RBU: Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd for hudsykdommer Else Marie Isaksen  

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, 

smittevern og mikrobiologi 

Jørgen Dahl 

Regionalt fagråd akuttmedisin Bjørn Helge Hansen  

Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og 

unge 

Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for habilitering Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd for kreft Mildrid Pedersen  

Regianalt fagråd for hjertesykdommer Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for laboratoriemedisin Ikke aktivt 
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5.6.2 Interregionalt samarbeid   
Oppdrag Navn Status RBU 

Nasjonal IKT HF / Observatørplass  Øistein Winje Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonale prioriteringsveiledere "pri 2" Mildrid Pedersen Pågår Helse Nord 

Pasientreiser HF, observatør i styret  Øystein Kydland Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, observatør i styret  Mona Sundnes Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, observatør i styret , vara Berit Rødseth Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, observatør i styret , vara Ingen Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, brukerpanelet 

Bjørn Helge Hansen 

Vara: Marit Sirijord   Pågår Helse Nord 

Pasientreiser HF, brukerpanelet Grete Müller Pågår Helse Vest 

LIS (Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) 

spesialistgruppe for Alfa-TNF hemmere Njål Idsø  Pågår Helse Vest 

Beslutningsforum  Linn Bæra  Pågår Helse Sør-Øst  

Styringsgruppe for BarnsBeste  Sebastian Blancaflor Pågår Helse Sør-Øst 

Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, styringsgruppe Snorre Ness Avsluttet Helse Midt-Norge 

Felles IKT-løsning for AMK-sentraler, prosjektgruppe  Elisabeth Salte Avsluttet Helse Vest  

Relevanskomite for RHF-enes felles forskningsmidler  Maria Bjerke Pågår Helse Sør-Øst  

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Astri Daniloff Pågår Helse Nord 

Gastronet styringsgruppe Mildrid Pedersen Pågår Helse Nord 

Referansegruppen i prosjekt DIS-2015 Linn Bæra  Pågår Helse Vest 

Nasjonal arbeidsgruppe felles retningslinjer 

Forskningsprosjekter Bjørn Helge Hansen Pågår Helse Nord 

Nasjonal arbeidsgruppe felles retningslinjer 

Forskningsprosjekter Maria Bjerke Pågår Helse Sør-Øst 

Aarbeidsgruppe vedr. program for klinisk 

behandlingsforskning Ingunn W. Jolma Pågår Helse Vest 

Arbeidsgruppe vedr. program for klinisk 

behandlingsforskning Snorre Ness Pågår Helse Midt-Norge 

Referansegruppe - ny legespesialisering Kari Meby Pågår Helse Sør-Øst 

styringsgruppe for nasjonalt samordnet 

spesialistutdanning for leger Mildrid Pedersen  Pågår Helse Nord 

I trygge hender 24-7: deltakelse i ekspertgruppe for 

pasientsikkerhets-programmet Astri Myhrvang Pågår Helse Sør-Øst  

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 

indikatorutvikling og metodeutveksling mellom 

regionale helseforetak og Helsedirektoratet Knut Magne Ellingsen Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum for 

indikatorutvikling og metodeutveksling mellom 

regionale helseforetak og Helsedirektoratet Grete Müller Pågår Helse Vest 

Styringsgruppe for Utredning av nasjonalt 

sykehusapotekforetak Arne Lyngstad  Pågår Helse Midt-Norge 

Prosjektgruppe for utredning av nasjonalt 

sykehusapotekforetak Arild Slettebakken  Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe for nasjonal forsknings- og 

innovasjonsrapport 2016 

Anne Lisbeth 

Syvertsen Pågår Helse Sør-Øst 
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Barns Beste - Nasjonale nettverk for koordinatorer av 

barn som pårørende arbeid i spesialisthelsetjenesten Arne Ketil Hafstad Pågår Helse Nord 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for 

klinisk behandlingsforskning.  Ingunn W. Jolma  Pågår Helse Vest 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for 

klinisk behandlingsforskning.  Snorre Ness Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for 

klinisk behandlingsforskning - vara Maria Bjerke Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal programkomite for langsiktig program for 

klinisk behandlingsforskning - vara 

Gunn Strand 

Hutchinson Pågår Helse Nord 

Raskere tilbake - interregionalt arbeid  Kari Meby Pågår Helse Sør-Øst 

Raskere tilbake - interregionalt arbeid  Steinar Waksvik Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgruppe persontilpasset medisin Erna Hogrenning Pågår Helse Sør-Øst 

Styringsgruppe persontilpasset medisin Arne Lyngstad  Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgruppe pasientsikkerhetsprogrammet  Øistein Winje Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe for nye rutiner for håndtering av 

prisinformasjon om legemidler Øistein Winje Pågår Helse Sør-Øst 

Overgang til faglig likeverdige legemidler Mona Sundnes Pågår Helse Midt-Norge 

Interregional oppnevning - styringsgsruppen for 

Nasjonalt senter for e-helseforskning Grete Müller Pågår Helse Vest RHF 

Prosjektet - "PROMS-Felles teknisk løsning for 

pasientrapporterte data - Fase 4 - Papirutsendelse" Egil Rye-Hytten Pågår Helse Sør-Øst 

Deltakelse i arbeid - nasjonal 

brukermedvirkningsveileder i helseforskning Rune Kløvtveit Pågår Helse Sør-Øst  

Deltakelse i arbeid - nasjonal 

brukermedvirkningsveileder i helseforskning Marianne P. Brekke Pågår Helse Nord 

Luftambulansetjenesten - Oppnevning av 

brukerrepresentanter til forbedrings- og 

effektiviseringsprosjekt Rune Kløvtveit Pågår Helse Sør-Øst 

Luftambulansetjenesten - Oppnevning av 

brukerrepresentanter til forbedrings- og 

effektiviseringsprosjekt Lene Nilsen Pågår Helse Vest  

Nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå 

med læring og erfaringsoverføring for klinisk 

fagrevisjon  Eilin Reinaas Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonal Kompetansetjeneste for inkontinens og 

bekkenbunnsykdom (KIBs) faglige referansegruppe 

og det nasjonale forskningsnettverket Anita Hansen Pågår Helse Nord 

Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med 

hjerneskade Grete Müller Pågår Helse Vest  

Intensive habiliteringsprogram for barn og unge med 

hjerneskade Øystein Kydland Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunologi 

Barbro Jøtulhaug 

bar-che@online.no Pågår Helse Nord 

Nasjonal arbeidsgruppe for utredning av lik 

behandlingslinje for moderat til alvorlige ervervede 

hodeskader 

Gunn Strand 

Hutchinson Pågår Helse Nord 
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6. Avslutning 
Historien om helsevesenet er lang, mens historien om brukermedvirkning er       

tilsvarende kort.15 år med RBU må likevel kunne sies å være en viktig del av 

utviklingen i Helse Nord. Vi mener således at  det er god grunn til å hevde at 

brukermedvirkningen i Helse Nord RHF har gjort store fremskritt i denne 

perioden. 

 

Samarbeidet med administrasjonen er godt. Vi opplever å bli tatt imot på en 

god måte, og oppdragsgiver både lytter og tar hensyn til våre innspill. Vi har 

forskjellige roller i arbeidet for å skape et best mulig tilbud for pasienter og 

pårørende. Erfaring og kunnskap er forskjellig, men når vi setter oss ned som 

likeverdige parter og lærer av hverandre, så øker alle sin kompetanse. På 

denne måten får vi et bedre grunnlag til å ta de avgjørelsene som står foran 

oss. 

Dette er helt i tråd med Helse Nords strategi: Forbedring gjennom samarbeid. 

 

RBU består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer med mye kunnskap og 

erfaring. Vi har et godt miljø uten energitappende spenninger, og vi leverer 

gode råd. Vi er på rett vei, men vi har fremdeles et stykke vei å gå før 

pasientens helsevesen er en realitet.  

I RBUs egenevaluering (2017) ble medlemmene bedt om å liste opp tre 
områder som bør prioriteres i en startperiode. Flere områder ble trukket 
frem, men et klart flertall ønsket å prioritere følgende: 

  Helhetsansvaret og den regionale tenkningen. 
  Oppfølging av brukerrepresentanter i råd og utvalg. 
  Kommunikasjon med brukerorganisasjonene. 

Oppgavene våre er mange og komplekse og det å prioritere kan være 

vanskelig, men likefullt nødvendig. Vi tror dette er et godt utgangspunkt og 

anbefaler ekstra fokus på disse områdene i året som kommeRBUs historie er 

kort, og ting tar tid. Gjennom tålmodig og planmessig arbeid vil     vi fortsette 

den positive utviklingen som forgjengerne våre har skapt. 

 

 

Arne Ketil Hafstad      
leder RBU     
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Møtedato: 7. mars 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Siw Skår, 951 29 401   Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord -  

oppnevning av brukerrepresentant 

 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne representant til Fagråd for 
hjerneslag i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 til 28. februar 2021. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagråd for hjerneslag i Helse Nord skal nå nyoppnevnes/reoppnevnes i tråd med felles 
beskrivelse av sammensetning og mandat for fagrådene i Helse Nord:  
 
Det må være en tverrfaglig sammensetning hvor alle foretak er representert og fra ulike 
nivåer i organisasjonene, samt bred geografisk representasjon.  
I tråd med samhandlingsreformen vil det være et pluss å vurdere å inkludere 
primærhelsetjenesten i de ulike fagråd der det er relevant.  
Alle fagrådene skal ha brukerrepresentasjon.  
 
Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art 
med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for 
oppgavefordeling mellom helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og 
strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuell situasjon for fagområdet og med 
utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak, sette relevante saker på 
dagsorden. 
 
Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen 
fagområdet. 
 
De siste årene har Geir Mikalsen vært brukerrepresentant. 
 
Et viktig arbeid for fagrådet i kommende periode vil være å gi råd om og bidra til 
implementering av Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag og Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 251

HELSE NORD



 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
Fagråd for hjerneslag i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 til 28. februar 2021. 
 
 
Bodø, 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 7. mars 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Siw Skår, 951 29 401   Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 28-2018 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord -

oppnevning av brukerrepresentant  

 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne representant til Fagråd for 
lungemedisin i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 til 28. februar 2021. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagråd for lungemedisin i Helse Nord ble første gang oppnevnt i 2013. De siste to årene 
har fagrådet ikke vært aktivt. Det skal nå nyoppnevnes/reoppnevnes i tråd med felles 
beskrivelse av sammensetning og mandat for fagrådene i Helse Nord:  
 
Det må være en tverrfaglig sammensetning hvor alle foretak er representert og fra ulike 
nivåer i organisasjonene, samt bred geografisk representasjon.  
I tråd med samhandlingsreformen vil det være et pluss å vurdere å inkludere 
primærhelsetjenesten i de ulike fagråd der det er relevant.  
Alle fagrådene skal ha brukerrepresentasjon.  
 
Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art 
med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for 
oppgavefordeling mellom helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og 
strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuell situasjon for fagområdet og med 
utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak, sette relevante saker på 
dagsorden. 
 
Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen 
fagområdet. 
 
Nina Danielsen har vært brukerrepresentant siden 2013. 
 
Et viktig arbeid for fagrådet i kommende periode vil være å gi råd om og bidra til 
arbeidet med å redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med KOLS1, jf. 
SKDEs Helseatlas og Oppdragsdokument 2018. 
 
 
 

                                                        
1 KOLS: Kronisk obstruktiv lungesykdom, samlebetegnelse på sykdommer i lunger og bronkier som 
medfører en vedvarende forsnevring av bronkiene, og som dermed begrenser luftstrømmens hastighet 
når man puster, særlig når man puster luften ut av lungene (ekspirasjon) 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
Fagråd for lungemedisin i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 til 28. februar 2021. 
 
 
Bodø, 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
07MAR2018 - saksdokumenter

side 254



 

 

 

Møtedato: 7. mars 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Siw Skår, 951 29 401   Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -

oppnevning av brukerrepresentant 

 
 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalg bes om å oppnevne representant til Fagråd for nyremedisin i 
Helse Nord for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagråd for nyremedisin i Helse Nord skal nå nyoppnevnes/reoppnevnes i tråd med felles 
beskrivelse av sammensetning og mandat for fagrådene i Helse Nord:  
 
Det må være en tverrfaglig sammensetning hvor alle foretak er representert og fra ulike 
nivåer i organisasjonene, samt bred geografisk representasjon.  
I tråd med samhandlingsreformen vil det være et pluss å vurdere å inkludere 
primærhelsetjenesten i de ulike fagråd der det er relevant.  
Alle fagrådene skal ha brukerrepresentasjon.  
 
Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art 
med relevans for behandlingskjeder både innad og på tvers av foretaksgrensene og for 
oppgavefordeling mellom helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og 
strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuell situasjon for fagområdet og med 
utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak, sette relevante saker på 
dagsorden. 
 
Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige regionale nettverk innen 
fagområdet. 
 
Siden fagrådet ble etablert i 2013 har Per Nordnes vært brukerrepresentant. 
 
For 2018 er det sentralt at fagrådet bidrar til å styrke tilbudet om hjemmedialyse i 
regionen. Videre er følgende områder prioritert: 
 Ferdigstille evaluering av Plan for nyreerstattende behandling i Helse Nord, og ut fra 

denne anbefale områder hvor tjenesten kan forbedres. 
 Vurdere kompetansebehovet innen fagfeltet de neste årene. 
 Beskrive områder innen fagfeltet hvor oppgavefordeling/ jobbglidning kan bidra til 

en bedre tjeneste. 
 Vurdere registerdata fra Norsk nyreregister, og anbefale tiltak for å utjevne 

eventuelle kvalitetsforskjeller i behandlingen. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
Fagråd for nyremedisin i Helse Nord for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020. 
 
 
Bodø, 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 30-2018 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 
5. Samiske tolketjenester - informasjon  
6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens pasientreise, oppfølging av 

RBU-sak 6-2018 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 30-2018/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker behandles av styret i Helse Nord RHF 28FEB2018 i Tromsø:  
 

Sak 11-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018 og  

9. februar 2018 
Sak 13-2018 Valg av styrer i helseforetakene 2018-2020,  

jf. helseforetaksloven § 21 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1). 

Sak 14-2018 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i 
helseforetakene i Helse Nord 

Sak 15-2018 Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, 
herunder status for regionen - oppfølging av styresak 14-2017 

Sak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
erfaringer, oppfølging av styresak 42-2016 

Sak 17-2018 Anskaffelse psykisk helsevern for voksne 
Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 
konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og samlet analyse av 
økonomien, oppfølging av styresak 112-2017 og 114-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 21-2018 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 
34-2014 

Sak 22-2018 Avtale mellom Sametinget og Helse Nord RHF om samarbeid og 
kontakt 

Sak 23-2018 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF 
Sak 24-2018 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport 2017, vedlagt 

internrevisjonens årsrapport 2017 
Sak 25-2018 Oppnevning av styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 26-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
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 3. Universitetssykehuset Nord-Norge HF - oversikt over 
investeringsbudsjett, oppfølging av styresak 117-2017 
Saksdokumentene ettersendes. 

Sak 27-2018 Referatsaker 
 1. Brev med vedlegg av 22. januar 2018 fra Vefsn Kommune ad. 

Følgebrev til notat - kritiske merknader til vedleggsrapport til 
planprogrammet HSYK 2025 (rev 30.5.17) 

 2. Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder 
 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. februar 2018 
 4. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 

Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av idéfasen 
Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 27. februar 2018 ad. 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning 
av konseptfaserapport og mandat for forprosjekt 
Kopi av protokollen legges fram ved møtestart. 

Sak 28-2018 Eventuelt 
 

Saksdokumenter til dette styremøtet er sendt 15 og 22FEB2018. 
 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 07FEB2018 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Klinisk patologi - fordeling av 
arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling, oppfølging av styresak 
122-2017 

GT 

Strategisk plan for spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkning - prinsippdokument 

GT 

Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering HiR 
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2017 – 
herunder disponering av resultat 

HiR 

Helgelandssykehuset 2025 - planprogram HiR 
Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av 
styresak 111-2017 

HiR 

Helgelandssykehuset HF - konsekvensutredning, regionale tema HiR 
Helse Nord IKT HF - videreføring av migreringsprosjektet HiR 
Miljørapport 2017 - oppfølging av styresak 97-2017 HiR 
Oppfølging (og etterlevelse av rutiner) for håndtering av 
bierverv 

HiR 

Regional inntektsfordelingsmodell – somatikk, vekting av 
kvalitetsaspektet i utdanningen – oppfølging av styresak 46-
2017 

HiR 

Teknologi- og automasjonskompetanse i foretaksgruppen - 
behov 

HiR 
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Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, oppfølging av 
styresak 129-2017 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 2-2018 HiR 
Oppfølging av styrets vedtak - gjennomgang av oversikten, 
oppfølging av styresak 132-2017/3 

KP 

Godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer i RBU og BU i 
HF-ene 

SCH 

Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 – Henvisninger 
og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak 101-2017 

SCH 

Oppnevning av RBU 2018-2020 SCH 
Årlig melding 2017 SCH 
Internrevisjonsrapport 09/17, Antibiotikabruk i Helse Nord – 
Oppsummering 

TS 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016 

GT/FHH 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt torsdag 08MAR2018. 
b) Oversikten over aktuelle saker er foreløpig ikke gjennomgått med adm. 

direktør, og den er derfor tentativ. 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Tone Amundsen, 468 03 114  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 30-2018/5 Samiske tolketjenester - informasjon 

 
 
Tidligere Samisk tolkeprosjekt er i dag et implementert tjenestetilbud i 
Finnmarkssykehuset HF med navnet samisk tolketjeneste. Det er ansatt tolker i turnus, 
og en har nå tilgjengelig samisk tolk fra kl. 08.00 til kl. 22.00 alle dager i 
Finnmarkssykehuset. Det gis ikke et tilbud på lule- og sørsamisk pr. i dag. Når 
tolketjenesten ikke er tilgjengelig eller har kapasitetsproblemer, må andre alternativer 
benyttes. 
  
For dem som ikke kan benytte seg av samisk tolketjeneste ved Finnmarkssykehuset, er 
det avtale med Noricom som er gjeldende. Helse Nord RHF har inngått en regional 
avtale med Noricom angående innkjøp av tolketjenester. Noricom har opplyst at de kan 
stille med nord-, sør- og lulesamisk tolk ved forespørsel. 
 
Det er en forutsetning både for pasientsikkerheten og for kvaliteten på tjenester som 
tilbys at helsepersonell og pasienter forstår hverandre. Derfor ser Helse Nord 
viktigheten av at det blir foretatt et kartleggingsarbeid og vurderinger med hensyn til 
ytterlige utvidelse av tolketjenesten. Dette gjelder også tekniske hjelpemidler som kan 
bidra til en bedre kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. 
 
Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak 
som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen 
nasjonalt. Arbeidet med denne strategiplanen vil bli prosjektorganisert, og 
gjennomføres i nært samarbeid med samenes representative organ Sametinget.  
 
Ivaretakelse av strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til det samiske folk 
vil sees i sammenheng med mulighet for utvikling av dagens tilbud av tolketjenester til 
den samiske befolkningen. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 30-2018/6 Utredning Reiser med rekvisisjon - design 

av fremtidens pasientreise, oppfølging av 

RBU-sak 6-2018 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet i møte 31. januar 2018 RBU-sak 6-
2018 Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens pasientreise. RBU kom 
under behandling av saken med flere innspill og tilbakemeldinger, jf. vedtakets punkt 2.  
 
I etterkant av RBU-møte 31. januar 2018 er det gjennomført telefonmøter med RBU-
medlemmer Bjørn Helge Hansen og Gunhild Berglen for å få litt mer klarhet i 
vedtakspunktene slik at disse kan ivaretas i rapporten. 
 
Tilbakemeldingene/innspillene fra RBU er håndtert på følgende måte: 
  
A. Brukere av Pasientreisers telefon gir tilbakemelding på uakseptabel lang ventetid 

før henvendelser besvares. 
Håndtering: Dette er beskrevet og innspill er ivaretatt i rapporten 
 

B. Det er ønskelig at pasienter kan få bistand fra Pasientreiser også utenom 
kontortiden.  
Håndtering: Dette er beskrevet i rapporten og innspill er ivaretatt i rapporten 
 

C. Barns rett til tilrettelagt pasienttransport er lite omtalt i rapporten. 
Konkretisering fra RBU: Særskilte retningslinjer for Barn (hvor tidlig/hvor seint kan 
barn reise?) Alder på reisende burde også vært et kriterium og ikke bare 
sykdomstilstand.  
Håndtering: Vi tar med dette med barn og ubekvem reisetid i rapporten under 
utfordringer for pasient. 
 

D. Pasienter og ledsager får fortsatt ikke felles booking-nummer som gir problemer 
ved seteplassering og ved ev. endringer av pasientreiser.  
Konkretisering fra RBU:  Konkrete eksempler på at ledsager og pasient har blitt 
ombooket på forskjellige fly – ledsager måtte selv ordne at han kom på samme flyet 
som pasienten. Ofte problemstilling i nord om vinteren.  
Håndtering: Problemstilling er rutet videre både til Nordlandssykehuset og 
reisebyrå. Konkret sak på dette fremlegges for RBU så snart som mulig. Vi tar med 
dette i rapporten under utfordringer for pasient.   
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E. Det er vanskelig å få med seg ekstra bagasje for nødvendige hjelpemidler uten 
ekstra kostnader. 
Konkretisering fra RBU: Man får med rullestol i dag uten at dette regnes som ekstra 
bagasje. Men for eksempel rullator, krykke, inhalasjonsapparater, dialysemaskiner, 
mye forbruksmateriell etc. – der må pasienten betale dette selv som et ekstra kolli. 
Dette burde vært håndtert som rullestol. Liste over hva som regnes som nødvendig 
materiell burde vært på plass.  
Håndtering: Vi diskuterer denne problemstillingen med Widerøe for å se på 
muligheter for endringer. I en fremtidig løsning bør opplysninger om denne typen 
behov ligge som en fast opplysning på pasienten, slik at det blir håndtert og ivaretatt 
ved hver reise. Vi tar med dette i rapporten under utfordringer for pasient.   
 

F. Saksbehandling av sammensatte pasientreiser oppleves som vanskelig med hensyn 
til formuleringer av vedtak, hvilke utgifter som refunderes m. m.  
Konkretisering fra RBU: Gunhild sender et eksempel på reise så fort som mulig – 
vedtaket er knapt formulert og helheten ikke kommunisert. Sammenheng med 
skjema som sendes inn i forbindelse med enkeltoppgjør og det som kommer ut i 
forhold til vedtakene er ikke i samsvar. 
Håndtering: Dette tas ikke med i rapporten, men problemstilling adresseres og 
bringes videre til ansvarlig for Reiser uten rekvisisjon (refusjon av reiseoppgjør).  
 

G. Opplæring av saksbehandlere må sees nærmere på.  
Håndtering: Dette tas ikke med i rapporten, men problemstilling adresseres og 
bringes videre til ansvarlig for Reiser uten rekvisisjon (refusjon av reiseoppgjør). 
 

H. Samkjøring av pasienttransport kan være utfordrende for enkelte pasientgrupper og 
bør tilpasses mer pasientenes behov. 
Konkretisering fra RBU: Samkjøringen bør være med pasienten i fokus, og ta 
utgangspunkt i pasientens tilstand og behov. Om pasienten er i stand til å kunne 
samkjøre, bør være vurderinger som gjøres i forkant. 
Håndtering: Dette er beskrevet, og innspill er ivaretatt i rapporten. 
 

I. Ledsagers rett til reise er knyttet til pasientens rett til reise. Dette er utfordrende i 
de tilfeller der ledsager ikke bor sammen med pasienten.   
Konkretisering fra RBU: Hvis pasienten bor i en omsorgsbolig o.l. (disse boligene er 
gjerne lokalisert i kommunesentrene), mens pårørende/ledsager kan bo utenfor 
kommunesenteret mer enn 10 km unna og får dermed ikke dekket reisen siden 
rettigheten følger pasienten.  
Håndtering: Dette tas ikke med i rapporten, men problemstilling adresseres og 
bringes videre til ansvarlig for Reiser uten rekvisisjon (refusjon av reiseoppgjør).  
 

J. Ledsagerrettigheter og fullmakts løsninger må forbedres.  
Konkretisering fra RBU: Ledsager har ikke rett til å endre billetter – dette kan kun 
pasient gjøre (ved å ringe prk) – ledsager/verge burde ha innsyn og kunne endre 
reiseplan. Vergefullmakt må sendes inn for hvert enkelt tilfelle for å få endret på 
reise. Dette burde vært et behov/opplysning som er lagret på pasienten. 
Håndtering: Vi tar med dette i rapporten under utfordringer for pasient.   
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K. Mulighet for påvirkning av egen reise, f. eks. ved varsel om ekstremt dårlig vær - 
Håndtering: Dette er beskrevet og innspill er ivaretatt i rapporten. 
 

L. Bruken av Pasientreisers nettsted for refusjonskrav oppleves vanskelig for enkelte 
pasientgrupper  
Håndtering: Dette tas ikke med i rapporten, men problemstilling adresseres og 
bringes videre til ansvarlig for Reiser uten rekvisisjon (refusjon av reiseoppgjør). 
 

M. Satser for hotellovernatting er for lave.  
Konkretisering fra RBU: Alle pasienter som trenger en reise før/etter behandling av 
trafikale årsaker, får bare dekket sats. Dette opptar brukerne, og adresseres til 
pasientreiser. Øvre tak for utgifter til behandling/reise – kan dagens sats for 
overnatting være i konflikt med dette? 
Håndtering: Vi sjekker nærmere ut dette med øvre tak og eventuelle konflikter som 
dagens sats for overnatting kan ha i forhold til dette.  Vi tar med dette i rapporten 
under utfordringer for pasient.   
 

I. Ferjebilletter refunderes som km-godtgjørelse, noe som ofte er adskillig lavere enn 
den faktiske billett-kostnaden.  
Konkretisering fra RBU: I tillegg er det slik at for ledsagere dekkes ikke kilometer 
satsen på ferge for ledsager. 
Håndtering: Dette tas ikke med i rapporten, men problemstilling adresseres og 
bringes videre til ansvarlig for Reiser uten rekvisisjon (refusjon av reiseoppgjør). 
 

J. Det må gis et brukbart tilbud til de pasienter/pårørende som ikke kan søke 
elektronisk om refusjon.  
Håndtering: Dette tas ikke med i rapporten, men problemstilling adresseres og 
bringes videre til ansvarlig for Reiser uten rekvisisjon (refusjon av reiseoppgjør). 
 

O. Oppfølging av tjenesteleverandører som har vunnet anbud med hensyn til 
oppfyllelse av anbudets krav. 
Konkretisering fra RBU: Det er bekymringer rundt fremtidens pasientreise fra 
brukerne og at man mister den gode leveransen som dagens transportører leverer. 
Håndtering: Vi tar med dette i rapporten under utfordringer for pasient.   
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 27.2.2018 

 

RBU-sak 31-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 14. desember 2017 
2. Referat fra møte i fagråd for habilitering 22. januar 2018  
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

7. februar 2018 
4. Referat fra møte i fagråd for revmatologi 4. januar 2018 
5. Referat fra møte i fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 8. februar 2018 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. februar 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 
 

Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
2014/581-23/XXX  Raymond Dokmo, 94486738  Bodø, 14.12.2017 

 

Møtereferat 

 
Møtetype: Fagråd rehabilitering 
Møtedato: 14.12.17 
Møtested: Tromsø 
Neste møte: 13.06.18 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Christoph Schäfer, UNN HF, leder fagråd 
Beate Johansen, Nordlandssykehuset HF 
Berit Malmo, Finnmarkssykehuset HF 
Sverre Rasch, kommunerepresentant, Bodø 
Gaute Jensen, Valnesfjord helsesportsenter 
Raymond Dokmo, medisinsk faglig rådgiver, Helse Nord RHF 
Kari Holthe, UNN HF 
Knut Glasø, Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Asbjørn Larsen, brukerrepresentant 
Laila Skogstad, UNN på sak 17/10 

CS 
BJ 
BM 
SR 
GJ 
RD 
KH 
KG 
AL 
LS 

 
Forfall 

Anne-Lise Michaelsen, Nordlandssykehuset 
Stine Jakobsen Strømsø, Skibotn rehabilitering 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
17/8 Presentasjon av deltakere og mandat RD  
17/9 Godkjenning av innkalling og referat CS  
17/10 Presentasjon av prosjekt Rehabilitering i Nord 

Vedlagt ligger presentasjonen 
LS  

17/11 Presentasjon av ParkinsonNet 
Utgikk denne gang. Tas opp ved neste møte. 

RD  

17/12 Omlegging av spesialistutdanning 
Trinn 1 av spesialistutdanning er felles for alle leger. 
Definerte læringsmål. 
Trinn 2: medisin og kirurgi generelt, mens øvrige 
spesialiteter går rett til trinn 3.  
Alle institusjoner må beskrive hvilke læringsmål de kan 
gi til LIS-legene og hvordan dette gjøres. Finnes både 

CS  
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spesifikke og generelle læringsmål. Arbeidet skal 
iverksettes regionalt våren 2018 og pågå ett år. Ansatt 
en regional koordinator som skal lede arbeidet via 
lokale koordinatorer i alle helseforetak. Må se på om 
VHSS og kurbadet skal være med i arbeidet når det 
gjelder spesialisering i rehabilitering. Forskning er med. 
Blir faste ansatte LIS-leger. Foretakene blir mer 
ansvarlig for gjennomføringen slik at løpet er klart når 
LIS-legen starter. 

17/13 Rapport før og etter samhandlingsreformen 
Se vedlagt presentasjon 

SR  

17/14  Ansvarsdelingen mellom 1. og 2. linjetjenesten i forhold 
til en konkret diagnose overvekt/fedme. 
Se vedlagt presentasjon.  
Bør ses på i prosjektet «Rehabilitering i Nord» 

SR  

17/15 Eventuelt 
Helselandssykehuset og CFS/ME 
HSYK fikk i 2012 raskere tilbakemidler for utredning av 
CFS/ME. Nå skal raskere tilbakemidlene tilbakeføres og 
inn i ordinær drift.  
 
HSYK ønske om å videreføre utredning CFS/ME i 
ordinær drift. 
Dette må tas opp internt i Helgelandssykehuset med 
klinikksjef og direktør. 
 
Generelt mener fagrådet at hvert helseforetak bør ha 
tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk som kan utrede 
CFS/ME. I de tilfeller hvor en ikke kommer til mål, bør 
pasientene sendes til UNN som har regional funksjon 
for CFS/ME. 

RD  
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MØTEREFERAT 

 

Møtetype: Møte i fagrådet for habilitering 

Møtedato: 22. januar 2018, kl. 13:00 - 15:00  

Møtested: VK 

Neste møte: 
 

6.mars 2018 (Bodø) 
 
Til stede:  Gunn Strand Hutchinson (Regionalt Brukerutvalg), Ragnhild Gundersen (Valnesfjord), 

Silje Tessem (UNN), Knut Tjeldnes (Helse Nord), Hilde Lund (Finnmarkssykehuset). 
Anikken Olsen Aaseng (Helgelandssykehuset), Per Wilhelmsen (UNN), Ulla-Maija 
Ahokas (UNN), Anne Marit Bydgnes (Kvæfjord kommune), Frank Nohr (Helse Nord) 
og Sigurd Sparr (UNN).  
 

Fravær:  Grete Willumsen (Bodø kommune), Oddmar Ole Steinsvik (UNN), Tone Johnsen 
(Nordlandssykehuset), Hilde M. Kristiansen (Finnmarkssykehuset) og Grete Bergerud 
(Nordlandssykehuset) 
 

Referent:  Hans Kr. Høgås (UNN) 
 

Saksnr. Sak 

1/18 Godkjenning av saksliste + saker til Eventuelt 
 
Saksliste godkjent. Ingen saker til Eventuelt. Nytt medlem i Fagrådet ønsket velkommen; 
Anikken fra HSYK. Sigurd Sparr invitert for redegjørelser i sak 4/18 og 5/18. 

2/18 Godkjenning av referat fra forrige møte, 19.12.2017 
 
Referat godkjent 

3/18 Brev fra Helse Nord RHF; Tilbakemelding angående fagplan for habilitering 
 
Kombinere foreløpig arbeid og få det inn i styringslinja i Helse Nord, få ting inn i HN-mal. 
Frank kaller inn de som har arbeidet med planutkastet så langt til et møte, høsten 2018.  
Innspill på at det kan være for sent med møte til høsten, ref. budsjettprosesser (midler til 
tiltak fra plan aktuelt fra i 2020?).  
 
Fagrådet bes si noe om mandatet, hva skal det fokuseres på? Få inn at om planarbeidet er 
ferdig i mai 2019 kan det komme med i budsjettarbeidet for 2020.  
Ta opp som hovedsak i neste fagrådsmøte 6.mars. 
 
Saksbehandling, fremdrift og budsjett for planarbeid; Frank kaller inn Per og Ulla-Maija, evt. 
andre som arbeider med planen. Orienter fagrådet om konklusjon fra dette møtet. 

4/18 Rapport fra Helsetilsynet: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016 med kommunale 
helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 
 
Utdrag: «Fylkesmennene gjennomførte i 2016 landsomfattende tilsyn med kommunenes 
helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming. Det var tilsyn i 57 
kommuner. 12 kommuner hadde ingen lovbrudd, i de øvrige 45 fant fylkesmennene til dels 
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alvorlig svikt (ikke detaljinfo.fra den enkelte kommune). Fylkesmennene intervjuet mer enn 
200 brukere og ca. 70 representanter for brukere som ikke selv kunne formidle sine 
erfaringer. Fylkesmennene fant at tjenesten personlig assistanse mange steder var 
utilstrekkelig og lite individuelt tilpasset. Fylkesmannen påpekte mange steder at de ansatte 
hadde svak kompetanse og at det manglet planmessig opplæring».  
 
-> Spesialisthelsetjenesten; hva ser vi, hva møter oss der ute?  Reaksjoner fra kommunene er 
at de vil ha fokus på de påpekte problemområdene i rapporten. Tar gjerne imot bistand til 
dette fra spesialisthelsetjenesten. «På lik linje» beskriver utfordringer med kompetansen i 
habilitering; for lite, for få ansatte. Helsetilsynet anbefaler at HAB i spesialisthelsetjenesten 
bør bli mer aktive i veiledning, og at forhold i rapporten burde vært avdekket tidligere. Fra en 
HAB-tjeneste; møter ofte utfordringer, ofte i veiledningsoppdrag. Tjenester bør styrkes. Ofte 
store personalgrupper, vanskelig å få kompetansen ut til alle. I tillegg utfordringer med 
«gjennomtrekk» av ansatte. Mangel på kompetanse + bevare denne? Må varsle når ting ikke 
fungerer (kap.9, avvik, veiledning)  

Kommune; få dette på den politiske dagsorden, påvirke de som bevilger midler til 
kommunene. Mer «blest» rundt rapporten/saken.  Regjeringsplattform: Følge opp «På lik 
linje». Prioriteringer må også gjøres i Helse Nord (medisinskfaglig dekning). Ikke diskutert i 
Helse Nord hvordan tjenestene skal være. HAB på styreseminar hvor det kan orienteres? Per 
har vært invitert, men ble strøket fra sakslisten før han kom til.  

Kommunal opptrappingsplan –>2018, vet ikke hvor kommunene står i forhold til den. 
Uavklart hvor spesialisthelsetjenesten skal legge seg ift. denne planen. Også nødvendig med 
opptrapping i spesialisthelsetjenesten. 

Se for øvrig notat fra Sigurd Sparr og Kari Anne Pedersen fra rapporten. 

  
Vedtak: Fagrådets sekretariat ser på dannelse av arbeidsgruppe (Silje + Gunn + Anne Marit + 
Hilde L. + repr. for HAVO – UNN.) 

5/18 Mal for saksutredning, vurdering av førerkort 
 
Utgangspunkt: enkelte mennesker med psykisk utviklingshemming kan være aktuelle til å 
kjøre bil etter gjennomført kjøreprøve, ref. vedtak fra Fylkesmannsembetet. Av og til lett å 
vurdere slike saker, i tvilstilfelle teste pasienten. 
Fagrådet bes fremme sak; hvordan skal slike saker håndteres i spesialisthelsetjenesten i 
region Nord? Ulik praksis på hvem som utfører kjøreprøve (kjøreskole/Biltilsynet), uklart 
hvem som betaler for prøven (betaler selv/lokalt HF betaler?) 
Hensiktsmessig med ensartet praksis i helseregionen for bedømming av pasienter i 
målgruppene. Ønskelig med lik praksis og standard-oppsett. Utfordre de lokale tjenestene på 
hvordan disse utfordringene løses? Gråsoner (moped, ATV). 
 
Fagrådet ber RNH om at de ser på saken, og melder tilbake eter at de har laget forslag til 
felles praksis. 

 
 
6/18 

 
 
Arbeidet med regional plan 
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Redegjørelse/forslag for videre arbeid 
 
Ulla-Maija redegjorde for prosessen så langt – se vedlegg.  
 
30 anbefalinger til å begynne med, ikke sikkert at disse blir tatt med i endelig plan.  
To større områder prioriteres: 
 
 - regionale funksjoner 
 - styrking av bemanning 
 
Kommentarer fra møtet: Elektronisk kommunikasjon mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste må fremheves. Samiske pasienter + fremmedkulturelle. Psykiske 
lidelser og habilitering (passe på at ikke psykiatrien «skyver» dette over på 
habiliteringstjenestene, DE må styrke sin kompetanse mht, disse pasientene). Alle disse 
innspillene er tatt med i områdene som det skal arbeides videre med i RNH. 
 
Grunnlag for mandat for planen – kom med innspill til Ulla-Maija. 

7/18 Eventuelt 
 

 

2018 – 01 – 31 Hans Kristian S. Høgås 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Onsdag 7.2.2018 
  Kl 09.00-13.45 

  Møtested:   Møterom D1.707 Administrasjonen UNN Tromsø 
 

Tilstede:  Medlemmer: Cathrin Carlyle (leder), Laila Edvardsen, Hans-Johan Dahl, 
Klemet A. Sara, Britt-Sofie Illguth, Mildrid Pedersen, Johanne Sundmann 
(på skype), Obiajulu Odu (på Skype) 

 
Fra adm.:  Adm.sjef Leif Hovden, styreassistent Hilde Anne Johannessen (referent) 
Forfall   Esben Haldorsen (nestleder), Margrethe Larsen, Britt-Eva Elvejord 

Jakobsen, Martin Moe 
 

  
Saksliste 

 
BU-1/18 Presentasjon: Årsmelding 2017 – pasient- og brukerombud 
 Pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan svarte ut spørsmål i forbindelse 
 med årsmeldingen som ble presentert i onsdagsmøtet. 

Intern kommunikasjon mellom klinikker, avdelinger, seksjoner og sengeposter er 
viktig, men det er avdekket mangler i denne kommunikasjonen i UNN. 
 

 Brukerutvalgets leder påpeker viktigheten av å ivareta pasienten. Fortsatt er  
 det slik at pasienten er bærer av sykehistorien, ikke sykehuset.  
 
Vedtak Brukerutvalget tok saken til orientering. 
  
 
BU-2/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Innkalling og saksliste ble gjennomgått. 

 
Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med de innspill som fremkom. 

 Sekretariatet vil sørge for at varamedlemmene får tilsendt alt som blir 
 sendt ut til medlemmene. 

 
               BU-3/18 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 5.12.2017 

Referatet ble gjennomgått.  
Vararepresentantene har ikke mottatt dette. 
 

               Vedtak Brukerutvalget godkjente referatet. 
 

 
1  
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BU 4/18   Rapportering fra prosjekter og arbeidsoppdrag 
 
 

Aktivitiet 
 

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. Økonomien er utfordringen. 
4.   Styringsgruppe for PET-  
     senter 

Cathrin Carlyle Referat foreligger. Økonomien er utfordringen. 
Kan bli forsinkelser mht å ta i bruk hele senteret i 
2018. 

5.   HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle Møte i uke 7. Et av innspillene er statsbudsjett 
2019 

6. Prostatasenteret ved  
   UNN 

Hans Johan Dahl Vært i møte. Har penger de ikke har brukt. 
Bevilget penger til lege til prosjekt i Canada. 
Hvordan blir Prostatasenteret markedsført? 
(PROFO)  Arbeidet pågår. 

7. Koordinerende utvalg 
    (Rehab.avdelingens  
    kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Vært i møte. Ny plan satt opp for 2018. 
Koordinerende lege. Ikke planlagt flytting. 
Referat kommer. Laila følger opp. 

8. Vestibyleprosjektet Britt Sofie Illguth Arbeidet videre er snart klart. De tenker at  
gjennom-føringen først vil være klar i 2019. Både 
BU og frivillighetskoordinator deltar i 
planleggingen av arealene for møteplassen. 
Sekretariatet finner frem den tidligere 
prosjektplanen over møteplassen. 

9.   OSO (Overordnet  
    Samarbeidsorgan) 

Britt Sofie Illguth og 
Esben Haldorsen 

Ikke vært møte. 

10. Fagnettverk LMS UNN 
     og samarb. kommuner 

Britt-Eva Jakobsen Representanten blir kontaktet på sak etter behov. 

11. Klinisk etikkomité (KEK) Margrethe Larsen Margrethe har bedt om fritak her, og BU må 
vurdere om andre repr. skal inn frem til nytt 
BU er valgt. 

12. Sykehusapotekets  
     brukerutvalg 

Martin A. Moe Forfall , ikke referert. 

13. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

Arbeid pågår. Ikke avholdt nye møter. 

14. Pasientsentrert team Obiajulu Odu Har ikke vært avholdt møte siden sist. 
Teamet har utarbeidet et utkast som vil bli 
presentert. 

15.   Samhandlings-  
      barometeret  
     (referansegruppen) 

Obiajulu Odu Ikke vært møte. 

16. Medvirkergruppen for  
     Idéfase psykiatri/ rus 
      (ephorte 12/1738) 

Esben Haldorsen Ikke startet opp, usikker om det blir i 2018 eller 
2019. 

17. Pasienterfaringer-  
    Gastrokirurgisk avd. K3K 

Solbritt Karlsson Sigrid 
Berntsen 

Prosjektet har blitt forsinket. Gro Jensen har hatt 
kontakt med de to representantene. 

18. Oppfølging av Nasjonal  
     Helse- og sykehusplan  
     UNN Narvik 

Esben Haldorsen/ 
Cathrin Carlyle og Ruth 
Pedersen 

Esben har ikke anledning til å delta i prosjektet. 
Styringsgruppe. 
Workshop 27.2.2018 om nye Narvik sykehus, 
nå på prosess og dokumentnivå. Cathrin stiller 
på møter i vårsesjonen til ny oppnevning. Ruth 
Pedersen vil også stille som lokal 
representant. 
Brukerpanel: pårørende og pasienter kan 

2  
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melde seg- og kan brukes ved behov i ulike 
prosjekter. Panel opprettet i Narvik. Hvordan 
kan det brukes? 
Stedlig koordinator til de lokale sykehusene. 

19. Brukermedvirkning plan 6 
       PET-senteret 

Laila Edvardsen Møte den 8.2. med befaring. Inngang til PET-
senteret. 
Skjerming er viktig, noen løsninger vil bli 
presentert i morgen, 8.2.2018. 
BU og Adm. Hovedinngang og heis for 
bevegelsesh. 
Ellers er heis skjermet til pasienter. 

20. OU på A-fløya - klinikk Hans-Johan Dahl Befaring 8.2.2018. 
21. KSU 1/2017 – 
Retningslinjer for inn- og 
utskrivning av pasienter 

Hans-Johan Dahl Flytskjema: OSO laget, impl.plan utarbeidet av 
prosjektet. 
Trygg utskriving: På landsbasis, landsmøte for alle 
helseforetak. Gyn.avd. her på sykehuset er valgt. 
 

22. KVAM-utvalg  
    Akuttmedisinsk klinikk 

Johanne Sundmann Klinikksjef Jon Mathisen. 
Vært i møte den 1.2.2018. 
Ulike avvik mht transport av pasienter ble tatt 
opp. 
Referat utsendes når hun mottar det. 
 

23. KVAM-utvalg Diagnostisk  
         klinikk 

Klemet Sara Klinikksjef Gry Andersen. 
Ikke hørt noe. Ny konst. leder vil bli ansatt. – 
Sekretariatet purrer og følger opp. 

24. KVAM-utvalg 
Hjerte- og lungeklinikk 

 

Hans-Johan Dahl 
 
 

Klinikksjef Kristian Bartnes  
Ikke innkalt enda.  
 

25.KVAM-utvalg 
    Nevro,ortopedi- og rehab- 
    klinikk  
 

Laila Edvardsen 
 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg 
Skal i møte. Satt opp plan for hele året. 
 

26.KVAM-utvalg 
     Psykiatri- og rusklinikk 

Esben Haldorsen Klinikksjef Magnus Hald 
Ikke tilstede, ikke referert. 

27.KVAM-utvalg 
    Operasjons- og intensivklin. 

Martin Moe Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
Ikke tilstede, ikke referert 

28. KVAM-utvalg 
     Barne- og ungdomsklinikk 

Obiajulu Obi Klinikksjef Elin Gullhav 
Ikke hørt noe. 

29. KVAM-utvalg 
      Kirurgi-,kreft- og kvinne- 
    Helseklinikk 

Britt-Sofie Illguth Brev mht forhold mellom hotell og klinikk er 
avklart. Vært på to møter. Fungerte veldig bra.  
 

 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og sekretariatet følger opp der 
det er aktuelt. 

 
 Når det gjelder vararepresentanter til KVAM-utvalg, tas dette opp på siste møte 
 i Brukerutvalget før sommeren. Da vil deltakelse og eventuelt behov for 

vararepresentanter i utvalgene evalueres. Referater sendes ikke ut når det 
gjelder KVAM-utvalg. 

 
  

             BU-5/18 Direktørens time 
Direktør og viseadministrerende direktør var forhindret fra å delta i møtet. 

3  
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Kommende styresaker var gjennomgått av arbeidsutvalget der det var gitt 
innspill. I tillegg var BAU invitert til et felles medvirkningsmøte med ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten 8.2. 
 
Følgende aktuelle styresaker skal behandles i styremøte 15.2.2018:  
1. Kvalitets- og virksomhetsrapport november/desember 2017 
2. LOU-evalueringen – del 2 
3. Oppsummering av beslutningssaker 2017 
4. Oppdragsdokument 2018 (ettersendes) 
5. Tomtesak ved SIVA-bygget i Breivika (ettersendes) 
6. Prognose byggeprosjekter og driftskostnader i PET-senteret 
7. Kontinuerlig forbedring ved UNN  
8. Styrets dialogavtale med direktøren 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 
 BU-6/18           Oppnevning av brukerrepresentanter til KSU 3 og KSU 4-2017 

Brukerutvalget har mottatt henvendelse fra Beate Nyheim i OSO vedrørende 
oppnevning av brukerrepresentanter til to utvalg: 
- KSU 3- 2017: Samarbeid mellom kommuner for god kapasitetsutnyttelse 

ved ledige døgnplasser, sak 31/17 (Oppstartsmøte ikke avklart ennå) 
- KSU 4- 2017: Kommunal barselomsorg, sak 27/17, vedlagt. (oppstartsmøte 

20.2.2018 fra kl. 11:00-14:00) 
  

     Vedtak Brukerrepresentant Laila Edvardsen ble valgt til å representere BU i KSU 4-2017, 
og vararepresentant Mildrid Pedersen ble valgt å representere KSU 3-2017.  
Sekretariatet gir kontaktinformasjon til OSO. 

 
 
             BU 7/18 Presentasjon: Beskrivelse av PSHT modell og metode 
 Prosjektleder Monika Dalbakk i Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) 

presenterte status på «Beskrivelse av PSHT-modell og metode». Med seg hadde 
hun pasientkoordinator PSHT fra Tromsø kommune, sykepleier Birgitte Forsaa 
Åbotsvik og pasientkoordinator PSHT fra UNN, sykepleier Kai Isaksen. 

 PSHTs oppgave er å kartlegge hva som er viktig og riktig for pasienten. De ønsker 
en helhetlig plan som involverer alle instanser. Andre ting de arbeider med er 
proaktive tiltak, utarbeidelse av prioriteringsnøkkel til den enkelte og 
flytdiagram. 

 
            Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
            BU-8/18           Presentasjon:  Kommunikasjonsplan for UNN  

 Kommunikasjonssjef Hilde A Pettersen presenterte kort kommunikasjonsplan 
for UNN. Formålet med kommunikasjonsplanen er at man kommuniserer slik at 
virksomheten fremstår som åpen, transparent og enhetlig. 
Kommunikasjonsavdelingen ønsker å ha Brukerutvalget med på lag når det 
arbeides med dette, og vil komme tilbake når de har kommet lenger i prosessen. 
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Vedtak             Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser ny henvendelse fra 

kommunikasjonsavdelingen når det er ønskelig med Brukerutvalgets 
synspunkter. 

 
 

            BU-9/18           Presentasjon:  NRK ønsker å lage dokumentarserie fra UNN 
Kommunikasjonssjef Hilde A Pettersen orienterte om henvendelse UNN har 
mottatt fra NRK vedrørende ønske om å lage en dokumentarserie fra UNN. 
 
NRKS mål er blant annet å vise hverdagen til helsepersonell som står i 
situasjoner som handler og liv og død i et enormt geografisk område og hvor 
utfordrende det er å gi et likt helsetilbud. 
UNNs mål er blant annet å vise den offentlige sykehustjeneste i velferdsstaten 
Norge,  hvilke verdier det er å ha den riktige kompetanse. 
Det er utarbeidet en omfattende Samarbeidsavtale med NRK, med fokus på at 
pasientene blir ivaretatt. Oppstart årsskiftet 2018/2019. 
 

            Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

BU-10/18 Bedre rutiner for oppfølging av pasienter etter alvorlige hendelser 
 Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv i Stab- fag- og forskningssenteret orienterte 
kort om saken. 
 Det ble belyst viktigheten av å ha lik rutine slik at informasjonen blir lik for alle. 

 
Vedtak Brukerutvalget vil lese gjennom de tilsendte dokumenter og tar eventuelt kontakt 

på nytt med Lindekleiv når dokumentene er lest. 
 
 
BU-11/18 Presentasjon: Standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon 
 Brukerrepresentant Martin Moe hadde forfall til møtet og denne saken ble derfor 

utsatt.  
  
Vedtak Sekretariatet tar kontakt med Martin Moe og undersøker om han kan presentere 

saken på et Skype-møte med BU eller BAU ettersom svarfristen er 1. mars 2018. 
 

 
            BU-12/18          Referatsaker 

Det ble referert følgende referatsaker: 
 

1. Kopi av brev fra Astma- og allergiforbundet til Brukerutvalget datert 
23.8.2017 

2. Referat fra møte i KEK, datert 9.11.2017 
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, datert 9.11.2017 
4. Referat fra Ungdomsrådet, datert 22.11.2017 
5. Referat fra møte i OSO, datert 23.11.2017  
6. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget datert 16.1.2018 
7. Kopi av svarbrev fra Brukerutvalget til Astma- og allergiforbundet datert 
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24.1.2018 
8. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 29.1.2018 
 

            Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 
BU-13/18 Eventuelt 

 
1. Markering/ uttalelse 

Brukerutvalget finner en anledning til å gi ros og takk til direktøren iløpet av 
oppsigelsestiden. 

 
2.  Høstmøte i Brukerutvalget bør legges til Narvik eventuelt Harstad 

Brukerutvalgets leder uttrykte ønske om å legge høstens møte i Brukerutvalget 
til Narvik i forbindelse med pågåend prosjekter. Dette følges opp av nyvalgt BU. 

 
3.  Årsmelding for 2017 

Årsmeldingen for 2017 bør være klar til neste BAU-møte slik at det kan sendes ut 
til samtlige representanter for innspill. 

 
4. Valg av nytt Brukerutvalg 

Ved valg av nytt Brukerutvalg, er det nødvendig å velge en vararepresentant til 
arbeidsutvalget. 

 
 
  

Cathrin Carlyle (sign.) Hilde A Johannessen (sign.) 
utvalgsleder sekretær 

 
 
Referatet godkjennes endelig i BU-møte 18.4.2018  
 
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 
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist 
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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, 4.1.2018 

 
 

Møtetype: Fagrådsmøte, revmatologi 
Møtedato: 4. januar 2018 
Møtested: Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø, møterom Oversikten, 4.etasje 

Deltakere via skype/ VK/telefon: se oppkoblingsinfo i møteinnkallingen 
Neste møte: 26.mars 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  
Synøve Kalstad, revmatolog, UNN 
Ellen Nordahl, barnelege, UNN (skype) 
Berit Harham Solheim, ergoterapeut, UNN 
Inger Myrnes Hansen, revmatolog, Helgelandssykehuset (skype) 
Monica Lian, sekretær, UNN  
Heli Sandgren, revmatolog, Finnmarkssykehuset 
Hege Skjæran, fastlege Vågan kommune 
Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF. Sekretær i fagrådet. 

 
Møtet startet med en kort presentasjonsrunde, da dette var første møtet hvor  
Hege Skjæran deltok. 
 

Sak 1-2018  
Godkjenning av 
innkalling og saksliste. 
Godkjenning av referat 
fra forrige møte. 

Godkjent 
 
Godkjent, med de innspillene som har kommet pr. mail. 
Endelig versjon er vedlagt. 

Sak 2-2018  
Brukerkonferanse 
2018 

29.-30. oktober, i Tromsø.  
Det nedsettes en lokal arrangementskomite i Tromsø, 
bestående av fagrådsmedlemmer og evt. andre man ser 
behov for. Viktig at brukerne er godt representert. 
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Konferansen deles i ulike tema, jf. vedlagte utkast til 
program. Det ble diskutert om barn/unge skal tas som eget 
tema, eller om barn/unge tas naturlig inn under de andre 
«bolkene» i programmet. Dette må vurderes nærmere av 
komiteen. 
Oppgaver som krever rask oppfølging: 
 Bestille konferanselokale (+ evt. holde av hotellrom?) 
 Søke nettverksmidler 
 Søke brukermidler (må sjekkes om det er mulig) 
 Publisere dato for konferansen, på nettsider og i brev til 

fastleger, kommuner, helseforetak, brukerorganisasjoner, 
rehabiliteringsinstitusjoner og evt. andre aktuelle 
deltakere.  

 Sende forespørsel til aktuelle innledere/ 
foredragsholdere 

 Sende forespørsel til evt. kulturelle innslag 
 

Sak 3-2018  
Informasjon om 
pasientforløp på 
internettsiden. 
(utsatt sak fra forrige 
møte) 

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 
Det er ikke satt av tid til å jobbe med dette, og det blir derfor 
ikke en prioritert oppgave. Noen prøver å få gjort litt 
innimellom.  
Vedlagt er en liste over noe som er lagt på nettsidene til St. 
Olavs Hospital og Helse Bergen. Dette kan «stjeles». 

Sak 4-2018  
Årsrapport 2017 Utkast til årsrapport er vedlagt referatet. Alle bes om å lese 

gjennom og gi evt. tilbakemelding innen utgangen av januar. 
Eventuelt  
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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 

 
 

Saksnr.:       Referent/tlf.: Tove Elisabeth Svee Sted/dato:  
    97602885    Bodø, 08.02.2018 

 

Møtereferat 

Fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 
 

Møtetype: Fagrådsmøte nr. 1/2018 
Møtedato: 08.02.2018 ca kl 10.00 – 15.00 
Møtested: Helse Nord RHF Hensikten møterom  
Neste møte: 31.5.2018 Skype kl 10.00-12.00 

 
Tilstede: 

Bjørn Holdø, Bente M. Hjelseth, Åse Torunn Revholt Pettersen,  Inger Lill 
Kvandal, Nils Thomas Sognstad, Randi Nilsen, Sølvi Hestnes, Monica 
Benberg Antonsen, Tove Elisabeth Svee 

 

 
Forfall 

Britt Aina Sundbø, Julia Waldner  
 
Innkalling/saksliste: 
 

Sak  Ansvar 
1. Referat møte oktober 2016 gjennomgås.  

Status Partus og integrasjon.  
Sikkerhetsrisikoen ved å ha to ulike journalsystemer som ikke er 
integrert er tatt opp gjentatte ganger over mange år. Det var et av de 
viktigste funnene ROS analysen som ble gjennomført i 2015 
Fagrådet har også behandlet saken flere ganger.  
Status nå er at Martin Grønberg sitter i IT forum og Monica er med i ….. 
 
Mange ulike problemstillinger: 

- Partus «snakker» ikke med Dips 
- Ikke felles Partus innad i HF og mellom HF 
- Mangelfulle opplysninger kan være kritisk for barneleger / 

barneavdeling ved overflyttinger 
- Gir utfordringer ved sommerstenginger. Mister informasjon fra 

moderavdeling og alle opplysninger må dobbeltføres.  
- Nye ansatte og vikarer kan miste viktig informasjon når det ligger 

på to plasser.  
- De fødende har rett til innsyn i egen journal, men det fungerer bare 

i DIPS. De har ingen mulighet til å se hva vi har dokumentert i 
Partus.  
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Vedtak: 
Fagrådet bekymring formidles til fagdirektør Geir Tollåli, og vi etterspør 
hvordan dette følges opp.  
 
Endring i seleksjonskriteriene. 
Følgende endringer ble besluttet i sist møte:  
Ytre vending. 
”Vaginale setefødsler selekteres til kvinneklinikk eller fødeavdelingen i 
Hammerfest. Ytre vending kan gjøres ved fødeavdeling eller kvinneklinikk 
under keisersnittberedskap. Fødeavdelinger kan ha elektive keisersnitt der 
indikasjon for dette er i tråd med nasjonale retningslinjer”. 
Overtidig svangerskap 
Kvinnen skal overføres til fødeavdeling/kvinneklinikk dersom de ikke har 
født innen 41+6.  
 
Endringene er ikke gjort kjent ved alle avdelinger og ikke blitt publisert 
eller integrert i de regionale seleksjonskriteriene.  
 
Vedtak: 
Tove sender beslutningen via fagdirektør og ber dokmap ansvarlig i helse 
Nord oppdatere retningslinjene.  
 
Bruk av antidepressiva og selektering til fødested.  
Claus Klingenberg har revidert dette punktet i metodeboka i 
nyfødtmedisin. Den ligger på nett og Nils Thomas anbefaler at alle 
avdelinger har et eksemplar i papirform liggende i avdelingene.  
 
Vedtak: 
Fagrådet anbefaler at gravide som bruker antidepressiva kan føde på 
lokalsykehus. Ved bruk av antipsykotika gjøres en vurdering ang fødested 
i hvert enkelt tilfelle i samråd med barnelege. 
 
Fotografering i fødeinstitusjoner 
Helse Nord har ingen felles «plakat» eller informasjonsskriv. 
Kommunikasjonsavdelingen på UNN har etter sist møte laget en plakat 
som alle kan bruke. Forslag om at det lages et felles skriv som ligger på 
informasjonssidene til fødeavdelingene. De gravide i dag leser mer på nett 
enn skriv som deles ut.  
Ultralyd screening er en anledning hvor denne type informasjon kan 
deles. Der nås de fleste gravide. 
 
Vedtak: 
Åse Torunn sender link til deres informasjon som ligger på nettsiden til 
KK Tromsø. Headingen er: Film, foto, lydopptak.  
 
Postoperative infeksjoner etter keisersnitt - uønsket variasjon 
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Vi har ikke en oppdatert oversikt over dype og overfladiske infeksjoner. 
Det kan skaffes via FHI og NOIS registeret. 
Det er i dag ulike prosedyrer ang antibiotika til elektive keisersnitt.  UNN 
gir til alle. Flere andre avdelinger bare til akutte keisersnitt.  
PICO vac, en liten pumpe som drenerer sekresjon under tett bandasje 
prøves ut i Sandnessjøen i første omgang til overvektige og gravide med 
diabetes.  
Antall registreringen i NOIS varierer. De mindre sykehusene fanger 
lettere opp alle enn de større. Utfordring med asylsøkere som flytter og 
språk.  
I tilfeller hvor man er usikker på om det er infeksjon som skal registreres 
og hvordan kan folkehelsa hjelpe til med vurderingen.  
 
Vedtak: 
Fagrådet har diskutert saken og følger med på utviklingen av infeksjoner 
etter keisersnitt.   
 
GBS 
Antibiotika etter langvarig vannavgang > uke 37. Kirkenes starter etter 18 
timer. UNN 24 timer. HSYK 18 – 24 timer.  
Veilederen sier antibiotika ved klinisk mistanke om infeksjon. Se både kpt 
PROM og GBS. 

 
2. Brev fra Ingrid Petrikke Olsen. 

Tilsynssak Alta fødestue.  
Fagrådet oppfatter at det stilles to spørsmål.  

- Tilstedeværelse av to jordmødre under utdrivelsesfasen av fødsel. 
- Tilbudet om barnelegeundersøkelse i tilfeller der fødselen skjer i 

Hammerfest og mor/barn har barseltiden i Alta.  
Jmf kvalitetskrav er det ikke et krav om at det er to jordmødre til stede 
under fødsel. Det er et krav at det skal være en mulighet til å tilkalle 
bakvakt.  
 
Vedtak: 
Fagrådet anbefaler at bakvakt brukes slik at man unngår å stå alene under 
fødsel. Det er en trygghet både for den fødende og jordmor på aktiv vakt.   
Bjørn formulerer et svarbrev til Ingrid Petrikke. 
Angående barnelegeundersøkelse anbefaler fagrådet at de nyfødte i Alta 
får samme tilbud som andre nyfødte i vår region. Nils Thomas skrivet et 
svar som sendes til Ingrid P. fagsjef og brukerutvalget i Finnmark.   

 

3. Svangerskapsdiabetes – økning. 
Tema ved sist møte. Enighet om at økt forekomst av diabetes skyldes et 
sterkere fokus på dette. Det var ulike prosedyrer i oppfølgingen av 
pasientene med høy BMI/diabetes 
 
Vedtak: 
Nye nasjonale retningslinjer er nå publisert og følges.  

 

4. Perinatalkomiteen   
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Den regionale perinatal komiteen ble ny-oppnevnt og hadde første møte 
høsten 2017. Neste møte i morgen 9 februar.  
Status nå: 

- Sekretærressurs er redusert. Tove har 10 % stilling som bare 
«server» regional komite og fagrådet. Helse Nord lønner ikke 
sekretær til lokale grupper da de mener kvalitetsarbeid og case 
gjennomgang ikke er en regional oppgave.   

- Begge komiteene har møter men jobber ulikt. Inklusjonskriterier 
er ikke helt like.  Sør komiteen bruker samtykkeskjema, mens det 
ikke er etablert eller innarbeidet prosedyre i nord.  

- Det etterspørres mer felles rutiner og begge komitéene har behov 
for ressurs som samler inn case.  

- Perinatalregisteret fungerer ikke godt. Ingen har ansvar for dette 
per nå og videre utvikling/forbedring av registeret ligger nede. 
Klingenberg har hatt møte med Medisinsk fødselsregister (MFR) ift 
å få perinatalregisteret underlagt deres ”paraply”. Regional komite 
følger det opp.  

- Komiteen i nord har prøvd ut helsemail som skal være en trygg 
måte å dele informasjon før casegjennomgang. Det fungerte greit. 
Informasjon om det er sendt ut tidligere til begge gruppene.   

- Juridiske aspekter og endret lovverk. Hvordan dokumenteres 
konklusjonene til gruppene? Hva når pasienter etterspør 
konklusjonene? De fødende kan se når vi har vært inne i 
journalene (DIPS).  

 
Vedtak:  
Det er mangel på sekretærressurser og uklarhet med tanke på hvordan 
case registreres. Saken tas opp i den regionale komiteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. NPE data 
Tema i tidligere møter. Fødselsomsorg/kvinnesykdommer utgjør 7 % av 
klagesakene. Pål Øian og Stina Andreasen har gjort analyser på disse 
sakene. 
Stine har tatt sin doktorgrad på bakgrunn av denne forskningen og 
presentert funn i ulike fora.  
 
Vedtak:  
Fagrådet vurderer om vi skal invitere en av dem til høstmøte.  

 

6. Hørselsomsorg og nyfødte 
Nils Thomas informerer: 
Hørsels screening er innført av alle nyfødte.  
Nytt krav om screening av CMW til alle som får avvik på hørselstest. Kan 
gjøres i spytt eller urin. UNN kan ta test i spytt. Det kommer retningslinjer 
før dette innføres. 
Utfordring hva man gjør ved positive CMV tester. De kan behandle med 
valtreks (uregeistrert) i 6 måneder. Hvem betaler? 
Problematiseres i metodeboka og jobbes videre med nasjonalt.  
Fødeavdelingene avventer til beslutninger er tatt og mer informasjon 
kommer.  
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Vedtak: 
Fagrådet tar informasjonen til orientering.  

7. Info om nye indikatorer 
Saken settes opp på neste møte. 
Vi vet ikke hva det dreier seg om. Behandles ikke.  

 

8.  Brev fra Stina Andreassen 
Henvendelse angående ulikheter i gynekologiske prosedyrer innad i Helse 
Nord. Problemstillingen ble tatt opp for over ett år siden. Fagrådet 
etterspør om det fortsatt er aktuell problemstilling. Hvis det fortsatt er 
aktuelt etterspørres mer informasjon og tall / oversikt over hvor mange 
det gjelder.  
 
Vedtak: 
Fagrådet er enig i at bør vær likt tilbud, men etterspør mer informasjon. 
Bjørn skriver et svar.  

9. Eventuelt:  
Induksjon etter tidligere keisersnitt. 
Det er ulik praksis i fødeavdelingene og seleksjonskriteriene kan 
oppfattes som uklar. Ordlyd bør oppdateres og tas med i evaluering av 
seleksjonskriteriene. 
 
Seleksjonskriteriene. 
Fagrådet foreslår at disse gjennomgås og oppdateres. Oppdaterte 
kriterier bør være lett å finne og ligge både i dokmap på RHF og HF nivå.  
Tove sender ut siste versjon og ber fagsjefene gi sin tilslutning til 
punktene som er besluttet endret.   
Vi bør ha en «høringsrunde» for å evaluere nåværende kriterier og få 
innspill til endringer.  
 
Regional plan for fødselsomsorgen ble vedtatt i 2012 - bør den revideres? 
Det finnes ikke noen regional plan for gynekologi.  
 
Endring i medlem fra Stokmarknes. 
Britt Aina Sundbø ønsker å trekke seg fra fagrådet og foreslår Sunniva 
Birkeland som sin etterfølger.  

 

 Neste møte  
Vi avtaler skype møte 31.5 kl 10.00 – 12.00 
Neste fysisk møte blir i Tromsø til høsten. Dato avtales i neste skypemøte. 

 
Referent Tove Elisabeth Svee 
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Møtedato: 7. mars 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 27.2.2018 
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