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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for 
brukermedvirkning i helseforskning – endelig 
vedtak 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post. RBUs 
vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018. 

 
 
Denne saken ble behandlet elektronisk av Regionalt brukerutvalg, og RBUs vedtak er 
oversendt arbeidsgruppen for brukermedvirkning i helseforskning. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak - til protokollføring: 
 
1. RBU tar høringsutkastet til «Nasjonal veileder for veileder for brukermedvirkning i 

helseforskning» til orientering. 
 

2. RBU har følgende innspill til utkast til «Nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
helseforskning 
a. I avsnittet om opplæring av brukerrepresentanter foreslår RBU at følgende tas 

inn: Opplæring bør skje i samarbeid med relevante brukerorganisasjoner. 
b. Forskjellen mellom brukerrepresentant og brukermedvirker må klargjøres:  

i. Brukerrepresentant er en som er valgt til å representere en gruppe 
brukere, av gruppen selv eller organisasjonen 

ii. Brukermedvirker kan være pasienter uten gruppe- eller 
organisasjonstilhørighet.  

c. For å kunne gi forskningen best mulig resultat må det tas i bruk alternativ 
supplerende kommunikasjon som tar hensyn til personer og brukere med 
kommunikasjonsutfordringer. Det gjelder sansetap, manglende 
norskkunnskaper og kognitive utfordringer.  

d. Det må være god rolleavklaring mellom forsker og bruker og være klare 
retningslinjer for kommunikasjonen mellom partene (telefon, epost, fysiske 
eller elektroniske møter osv.)  

e. RBU vil peke på viktigheten av at brukeren får være med å gjøre avtaler 
omkring møteform og varighet. Avhengig av funksjonsnivå til brukeren kan det 
være behov for pauser av større hyppighet en vanlig.  

f. RBU vil framheve at det er viktig å ivareta barn og unges brukererfaring og ber 
om at retningslinjene ivaretar brukerperspektivet til denne gruppen.  

Bodø, den 7. mai 2018 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning 
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Katten 
 

Katten sit 
i tunet 

når du kjem. 
Snakk litt med katten, 

det er han som er varast i garden. 
 

Olav H. Hauge 
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Hvorfor brukermedvirkning i helseforskning? 
 
Brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten er lovbestemt. Brukermedvirkning i 
helseforskning er ikke lovpålagt, men det er et krav fra myndighetene. Målet med 
brukermedvirkning er å bidra til nytte og kvalitet i forskningen. Brukerne kan gjennom sin 
kompetanse stille relevante forskningsspørsmål og bringe frem forskningstema som det ikke 
er kunnskap om.  
 
WHO har identifisert pasientsentrert omsorg som en av de fem kjernekompetanser som 
helsepersonell må utvikle for å kunne gi helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. I den 
nasjonale HelseOmsorg21-strategien er brukermedvirkning definert som et satsingsområde: 
 

«Resultater fra forskning og innovasjon får større betydning og tas i bruk når 
de oppleves som nyttige og relevante for brukerne, pasienter og pårørende. 
Brukermedvirkning er særlig viktig i tjenesteforskning og kliniske studier, det 
vil si i den pasient- og praksisnære forskningen, og i tjeneste og 
produktinnovasjon. I samarbeid med forskerne kan brukerne bidra til at 
forskningen reflekterer brukerbehov og deres prioriteringer, til forbedret 
forskningsdesign og logistikk, økt rekruttering av pasienter til studiene og 
bedre deltakelse gjennom hele studieforløpet». 
  

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av denne HelseOmsorg21-strategien innebærer at 
brukernes erfaringer og kunnskap skal bli benyttet i forsknings- og innovasjonsprosesser. 
Dette øker sjansen for at ny kunnskap speiler brukernes behov og at kunnskapen blir brukt. 
 
Brukermedvirkning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de 
regionale helseforetakene (RHF). Det er utarbeidet egne nasjonale retningslinjer for 
brukermedvirkning i helseforskning. Disse ligger til grunn for utarbeidelsen av veilederen. I 
søknader om forskningsmidler skal det redegjøres for hvordan brukere er involvert i 
planlegging og gjennomføring av prosjektet, eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. 
Når helseforskningsmidler blir utlyst er brukermedvirkning blitt obligatorisk ved flere av 
programmene. 
 
Denne veilederen for brukermedvirkning er ment som et hjelpemiddel for både brukere og 
forskere. 
 
 

Hvem er brukeren?   
 
Brukere er primært: 

 Pasienter, dvs. de som mottar eller har benyttet seg av en helsetjeneste 
 Pårørende (foreldre, barn, søsken, samboer/ektefelle osv.) til pasienter 

 
I visse tilfeller kan også helse- og omsorgspersonell samt befolkningen generelt anses som 
brukere i forskningssammenheng.  
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Hva er brukermedvirkning? 
 
Brukermedvirkning i helseforskning innebærer at brukere er inkludert i forskningsprosjektet 
slik at de kan påvirke beslutninger. Brukere kan enten delta direkte i ulike faser av et 
forskningsprosjekt eller på et mer overordnet, strategisk nivå i besluttende 
organer/styringsgrupper tilknyttet forskning.   

Brukermedvirkning i helseforskning innebærer at brukere: 

 Har mulighet og tilgang til å påvirke 
 Har mulighet og tilgang til å utvikle 
 Har mulighet og tilgang til å endre 

Brukermedvirkning må ikke forveksles med innhenting av data fra pasienter og pårørende 
som har rollen som studieobjekt/respondent. Brukermedvirkning i forskning handler om 
dialog og samarbeid mellom forsker og bruker. 
 
Brukermedvirkning kan deles i to hovedformer: 
 
Deltakelse i strategiske organ og fora  

Dette kan for eksempel være:  
 brukerutvalg i helseforetakene/regionale brukerutvalg 
 samarbeidsorgan mellom helseforetak, universitet, høgskoler mfl. 
 forskningsutvalg ved helseforetak/regionale utvalg 
 styrings- og arbeidsgrupper 

 
På strategisk nivå kan brukere bidra i rådgivende og besluttende organer, 
f.eks. i forbindelse med etablering av kriterier, utlysninger, prioritering, tildeling og 
oppfølging av forskningsmidler.  
 
For å ivareta kontinuitet og reell brukermedvirkning anbefales det at to 
brukerrepresentanter delta, hvis mulig.  
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Deltakelse i forskningsprosjekter 

Et forskningsprosjekt består av ulike faser, og kan deles inn slik det er vist i figur 1.   
 

 
 
Figur 1. Ulike faser i et forskningsprosjekt 

 
Under er det gitt eksempler på brukermedvirkning i de fem fasene: 
 
1. Tema og problemstilling  
Brukere kan bidra med å synliggjøre og prioritere forskningsfelt og tematikk samt 
identifisere områder hvor det foreligger mangelfull eller ingen forskning. Dette kan gjøres 
ved at de deltar på f.eks.:  

 Diskusjon i referansegrupper eller forskningsnettverk 
 Idémyldring og workshops 

 
2. Metode og design 
Det er problemstillingen som avgjør valg av metode. Valg av metode styrer videre hva man 
kan få svar på gjennom måten forskningsprosjektet legges opp på, dette kalles gjerne design 
(forsøksutforming). 
Brukere kan f.eks.:  

 Bidra til å forbedre forskningsdesignet; undersøker forskeren det som er viktig for 
sluttbruker/pasient? 

 Vurdere gjennomføringen og eventuelle belastninger for brukeren 
 Identifisere faktorer som kan fremme/hemme deltagelse i prosjekter 

 
3. Datainnsamling og analyser 
Valg av forskningsdesign avgjør hvordan data blir samlet inn. Spørreskjema og intervjuer er 
eksempler på innsamlingsmetoder. Det finnes ulike tilnærminger til å analysere data.  
Brukere kan f.eks.:  
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 Gi innspill til utforming av samtykkeskriv, hvordan data kan samles inn, og 
informasjonsmateriell til pasienter som skal inkluderes i forskningsprosjektet 

 Gi innspill til datainnsamlingsmetoder 
 Bringe inn nye perspektiver i tolkning og forståelse av forskningsresultater 

 
4. Publisere og formidle 
Forskere har en plikt til å formidle forskningsresultater til relevante fagmiljø og allmenheten.  
Brukere kan f.eks.:  

 Bidra til formidling i andre kanaler enn dem forskerne vanligvis bruker 
 Gi innspill til språk  
 Gi innspill til å framstille forskningsresultater på en lettfattelig måte f.eks. i 

populærvitenskapelige publikasjoner 
 Formidle resultater av forskning til pasientorganisasjoner, allmennheten og andre 

relevante fora  
 Gjøre resultatene kjent i fora som brukerne formelt er representert i, slik som 

brukerutvalg, samarbeidsorganer mm. 
 

5. Anvende forskningsresultater 
Brukere kan stimulere til at forskningsresultater blir tatt i bruk i helsetjenesten.   
Brukere kan f.eks.: 

 Påvirke, styrke og støtte slik at forskningsresultatene tas raskere i bruk f.eks gjennom 
brukerutvalg, samarbeidsorgan mm. 

 
 

Hvordan rekruttere brukere? 
 
Brukermedvirkning kan foregå på mange ulike måter, og forskeren må vurdere hvilken type 
brukermedvirkning som passer best til det aktuelle prosjektet.  
 
Prosjektet har en tydelig målgruppe 

Dersom forskningsprosjektet har en tydelig definert målgruppe kan forskeren henvende seg 
til en pasient-/brukerorganisasjon. Tommelfingerregelen er å ta kontakt med en 
brukerorganisasjon som er nært knyttet til det feltet som man skal forske på. 
 

 
Eksempel 
Hvis du forsker på diabetes, kan du for eksempel ta kontakt med Diabetesforbundet 
vedrørende brukermedvirkning. Hvis du forsker på allergi, kan du ta kontakt med Astma- 
og allergiforbundet etc.  
 

 
Prosjektet har mer allmenne problemstillinger 

Dersom prosjektet har mer allmenngyldige problemstillinger, f.eks innen 
helsetjenesteforskning, kan forskeren ta kontakt med helseforetakets brukerutvalg eller det 
regionale brukerutvalget (RBU). Alternativt kan forskeren kontakte paraplyorganisasjoner, 
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som for eksempel Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) eller Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 
Noen sykehus har etablert brukerpanel eller brukerråd som kan bidra inn i flere prosjekter. 
Dette er aktuelt både for mindre og større prosjekter. Brukerpanel kan f.eks. organiseres i 
tilknytning til brukerutvalg i et helseforetak, i en sykehusavdeling eller til et forskningsmiljø. 
 

Hvilken type brukermedvirkning er egnet? 

Dersom forskeren er usikker på hvilken form for brukermedvirkning som er egnet eller om 
prosjektet omhandler pasientgrupper som ikke har en egen brukerorganisasjon (f.eks. 
sensitive eller sjeldne sykdommer), kan følgende muligheter vurderes: 
 

 Kontakt brukerutvalget i på sykehusavdelingen. Utvalget kan ved behov foreslå eller 
kontakte en egnet brukerorganisasjon hvis det eksisterer  

 Kontakt brukerutvalget ved helseforetaket, som ved behov kan ta kontakt med 
Regionalt brukerutvalg (RBU) 

 Kontakt brukerrepresentanten i forskningsutvalget på sykehuset/helseforetaket. Ved 
behov kan brukerrepresentant ta kontakt med eget brukerutvalg 
 

Utfordringer med kapasitet 

Hvis den aktuelle brukerorganisasjonen eller brukerutvalget ikke har kapasitet til å bidra 
med brukerrepresentanter inn i prosjekter, kan det være ønskelig å finne brukere som ikke 
er medlem av en organisasjon. I slike tilfeller er det viktig at forsker følger sykehusets regler 
for pasientkontakt. Det er viktig at bl.a. personvernet ivaretas og at taushetsplikten 
overholdes.    
 
 

Rolleavklaring og forventninger  
 
Forskeren er ansvarlig for å inkludere brukere på en god måte i prosjektet og sørge for at 
erfaringskunnskapen likestilles med fagkunnskapen. Brukermedvirkning kan komme til 
uttrykk på ulike måter. Det er derfor viktig at det foretas en rolleavklaring i oppstarten av 
prosjektet for å få til et godt samarbeid. Det vil si at forskeren og brukeren etablerer en 
felles forståelse av de ulike rollene i prosjektet og hva brukeren inviteres til å bidra med inn i 
prosjektet. Det er også viktig med forventningsavklaring i starten av prosjektet. 
 

 Forskeren må si noe om hvorfor akkurat brukere fra denne/disse organisasjonene er 
med 

 Ha en grundig samtale om brukerens forventninger til forskeren og forskerens 
forventninger til brukeren. Ved behov må forventningene justeres slik at de 
samsvarer med hva som er mulig å få til i praksis 

 
Dialog og samarbeid er det viktigste redskapet for å lykkes med god brukermedvirkning i 
forskningsprosjektet. 
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Det er også viktig å foreta praktiske avklaringer, for eksempel om hvordan samarbeidet 
mellom forsker og bruker skal fungere, hvordan skal det kommuniseres (telefon, e-post, 
møter mm.), hvor ofte skal man være i dialog, hvor ofte skal man møtes osv. 
  
En bruker skal inkluderes i prosjektet med gitte oppgaver. Hvilken rolle brukeren får og/eller 
blir tildelt i prosjektet avhenger av prosjektet, prosjektorganiseringen og ikke minst 
rolleavklaringen. I de fleste tilfeller vil likevel en bruker inngå som en rådgiver i 
forskningsprosjektet.  
 

Det er viktig å merke seg at begrepet medforsker ikke kan sidestilles med 
brukermedvirkning i forskning. Brukere fungerer vanligvis som rådgivere i et prosjekt, 
mens medforskere bl.a. må oppfylle kravene nedfelt i Vancouverreglene vedrørende 
medforfatterskap i vitenskapelige artikler jfr. 
https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-
og-helsefag/ 

 
 

Honorering av brukermedvirkning 
 
Forskerne må benytte de til enhver tids gjeldende satser for honorering av brukere som 
eksisterer i de regionale helseforetakene. Det er opp til hvert enkelt regionale helseforetak 
(RHF) å fastsette økonomiske rammer for brukermedvirkning og godtgjørelse til brukerne i 
RHF-et og underliggende helseforetak, jfr. «Brukermedvirkning på systemnivå i 
helseforetak». 
 
Prosjekter som innvilges forskningsmidler fra de regionale helseforetakene kan få dekket 
sine kostnader til brukermedvirkning. Her vil det imidlertid kunne være regionale forskjeller. 
Kostnadene bør estimeres og synliggjøres i budsjettet som en direkte prosjektkostnad. 
 
 

Habilitet og konfidensialitet  
 
Det vises til generelle retningslinjer for habilitet og konfidensialitet i dokumentet; 
«Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak. Retningslinjene omhandler brukerutvalg 
generelt, men de er også gjeldende for brukermedvirkning i forskning.  
 
Det er viktig at konfidensialitet blir ivaretatt og at habilitet blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. 
Taushetserklæring bør signeres.  
 

 
Når det gjelder habilitet kan man for eksempel ikke være bruker ved den 
institusjonen man er ansatt i. 
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Opplæring  
 
Både de regionale helseforetakene og de enkelte helseforetakene skal sørge for at brukere 
og forskere får en hensiktsmessig opplæring av brukermedvirkning i forskning. Det kan skje 
på ulike måter, som nettbasert opplæring, eller opplæring i form av kurs eller seminarer. 
Flere av pasient/brukerorganisasjonene sørger også for å gi nødvendig opplæring av 
brukerrepresentanter som skal delta i ulike råd og utvalg og forskningsprosjekt. 
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Mandat og arbeidsgruppe 
 
«De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning ser det som hensiktsmessig at 
det utarbeides en felles nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning under 
ledelse av Helse Vest RHF».  

 

Helse Vest har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
forskning. Arbeidsgruppen har bestått av følgende representanter: 

 

Yvonne Nordvoll   Helse Vest RHF 

Øystein Svindland   Helse Vest RHF   

Randi Vad    Helse Sør-Øst RHF 

May Britt Kjelsaas   Helse Midt-Norge RHF 

Helene Sagerup   Helse Nord RHF 

Cathrine Bjorvatn   Helse Bergen HF/Forsker 

Marit Kvangarsnes   Helse MR HF/Forsker 

Rune Kløvtveit    Helse Sør-Øst RHF/Brukerrepresentant 

Marianne P. Brekke   Helse Nord RHF/Brukerrepresentant 

 
Bergen, mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 12

https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/2017/20170427/043-2017%20Vedlegg%201%20-%20Felles%20retningslinjer%20for%20brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5,%20endelig.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/


 

 

Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 13



 

 

 

Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 07.05.2018 

 

RBU-sak 34-2018 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 16. mai 2018: 
 

Sak 33-2018 Høring – Nasjonal veileder for brukermedvirkning i 
helseforskning 
Denne RBU-saken ble behandlet elektronisk pr. e-post. 
RBUs vedtak protokollføres i møtet 16. mai 2018.  

Side 1 

Sak 34-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 14 
Sak 35-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 7. mars 2016 
Side 16 

Sak 36-2018 Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 
2019-2026 

Side 28 

Sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for 
pasienttilbudet, oppfølging av RBU-sak 4-2018 

Side 32 

Sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 Side 35 
Sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon Side 59 
Sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode 

tjenester til pasienter som er innlagt på sykehus, og som 
har problemer med å forstå eller problemer med å 
uttrykke seg 

Side 120 

Sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til RBUs observatør i styret i 
Helse Nord RHF 

Side 128 

Sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for 
brukerrepresentanter  
 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
 Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
 Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 

Side 130 

Sak 43-2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i helseforetakene i 
Helse Nord - oppnevning av brukerrepresentant til 
komiteen for såkornsmidler 

Side 132 

Sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - brukermedvirkning 
psykisk helsevern, oppnevning av brukerrepresentant 

Side 142 

Sak 45-2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning av 
brukerrepresentant til regional arbeidsgruppe 
 
 

Side 144 
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Sak 46-2018 Orienteringssaker Side 146 
 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 147 

 5. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - 
fremdrift, informasjon 

Side 149 

 6. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - 
informasjon 

Side 163 

Sak 47-2018 Referatsaker Side 221 
 1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. 

februar 2018 
  

 2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet   
 3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 

2018 
  

 4. Nød SMS – Informasjon   
 5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for 

brukermedvirkning i Pasientsikkerhetsprogrammet, 
den 28. februar 2018 

  

 6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly   
 7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte   
 8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017   
 9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 

2018 – invitasjon 
  

 10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om 
koordinerte forløp og koordinatorrolle for pasienter 
med komplekse tjenestebehov – invitasjon til møte 

  

 11. Referat fra møte i brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. april 
2018 

  

 12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til 
Hammerfest sykehus 

  

Sak 48-2018 Eventuelt Side 303 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16.mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 07.05.2018 

 

RBU-sak 35-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 7. mars 2018 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. mars 2018 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. mars 2018 til 
godkjenning. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. mars 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 7. mai 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.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 7.3.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. mars 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 16. mai 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad Leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Rigmor Sæternes varamedlem - møtte for Bjørn Helge Hansen FFO 
Knut Hartvigsen varamedlem - møtte for Jørgen Dahl FFO 
Gunhild Berglen varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Saskia Mennen varamedlem - møtte for Inge Hyld  Fylkeseldrerådene 
Karsten Kristoffersen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Tone Amundsen rådgiver Helse Nord RHF 
Jann-Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Tor Arne Haug direktør for forretningsutvikling Helse Nord RHF 
Frode Eilertsen seksjonsleder Helse Nord RHF 
Stian Rasmussen med. rådgiver Helse Nord RHF 
Brite Jakobsen rådgiver - deltok på skype Helse Nord RHF  
Knut Tjeldnes rådgiver Helse Nord RHF 
Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF 
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Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Randi Nilsen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem 

Det lyktes ikke å innkalle varamedlem. 
FFO 

Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Olav B. Johnsen medlem  

Det lyktes ikke å innkalle varamedlem. 
Fylkeseldrerådene 

 
I starten av møtet orienterte revisjonssjef i Helse Nord RHF, Tor Solbjørg om internrevisjonen i 
Helse Nord.  
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RBU-sak 14-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

31. januar 2018 
Sak 16-2018 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget 19. februar 2018 - orientering 
Sak 17-2018 Årlig melding 2017 
Sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 - videreføring av idéfasen 
Sak 19-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - godkjenning av 

konseptfaserapport, mandat for forprosjekt og samlet analyse av 
økonomien 

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

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

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

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

Sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 - pasienttransport 
Sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 
Sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 27-2018 Fagråd for hjerneslag i Helse Nord - oppnevning av 

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

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

brukerrepresentant 
Sak 30-2018 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 
 5. Samiske tolketjenester - informasjon 
 6. Utredning Reiser med rekvisisjon - design av fremtidens 

pasientreise, oppfølging av RBU-sak 6-2018 
Sak 31-2018 Referatsaker 
 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 
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 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 
A. Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø - 

oppnevning av brukerrepresentant 
B. Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-

2026 - informasjon om arbeidet og om mulighet for dialogmøte 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 15-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 31. januar 2018 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 31. januar 2018 godkjennes.  
 
 

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

 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 19. februar 2018 
tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 17-2018 Årlig melding 2017 
 
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. 
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RBU sak 18-2018 Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av 
idéfasen 

 
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. 
 
 

RBU-sak 19-2017 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus 
- godkjenning av konseptfaserapport, mandat 
for forprosjekt og samlet analyse av økonomien 

 
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. 
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RBU-sak 20-2018 Regional utviklingsplan avtalespesialister 
2018-2025, status i arbeidet - informasjon 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional 
utviklingsplan avtalespesialister 2018-2025 til orientering. 
 
 

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

 
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 Else Marie Isaksen til styringsgruppen for prosjektet Strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
 

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

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om fagfelt habilitering - 

status på ventetider/fristbrudd til orientering.     
 
2. RBU vil gi uttrykk for bekymring med hensyn til økning i ventetider og fristbrudd i 

2017 og ber Helse Nord RHF om å se nærmere på aktuelle tiltak for å bedre 
situasjonen innen fagfelt habilitering.  
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RBU-sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt 
opplæringsprogram for brukerrepresentanter 
på systemnivå - informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om felles interregionalt, 

digitalt opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå til orientering. 
RBU vil allikevel påpeke at brukerorganisasjonene har et særskilt ansvar for 
opplæring av brukerrepresentanter innen generell brukermedvirkning. 

 
2. RBU gir sin tilslutning til at det utarbeides felles interregionalt, digitalt 

opplæringsprogram for brukerrepresentanter på systemnivå.  
 

3. RBU anbefaler at det i første omgang utarbeides en informasjonsvideo.  
 
 

RBU-sak 24-2018 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 -    
pasienttransport  
 

Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra den nasjonale 
brukerundersøkelsene for pasienttransport 2017 til orientering. 
 
 

RBU-sak 25-2018 Kliniske fagrevisjoner - informasjon 
 
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) RBU ønsker å ha mulighet for å spille inn aktuelle temaer til kliniske 

fagrevisjoner. 
b) RBU ønsker å bli invitert til møte, der revisjonskriterier for den enkelte kliniske 

fagrevisjonen diskuteres, før denne iverksettes. 
c) Videre ber RBU om å få rapport fra kliniske fagrevisjoner til orientering.  
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RBU-sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2017 Regionalt 

brukerutvalg med den endringen som kom frem under behandling av saken. 
 
2. RBU ønsker fortsatt at årsrapportene kortes ned og at detaljert informasjon om 

RBUs virksomhet følger i et eget vedlegg.  
 
 

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

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Alex Nordbakken som 

brukerrepresentant til Fagråd for hjerneslag i Helse Nord for perioden 1. mars 2018 
til 28. februar 2021. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Alex Nordbakken etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

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

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Bjørn Bjørnstad som 

brukerrepresentant til Fagråd for lungemedisin i Helse Nord for perioden 1. mars 
2018 til 28. februar 2021. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Bjørn Bjørnstad etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
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RBU-sak 29-2018 Fagråd for nyremedisin i Helse Nord -
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Per Nordnes som 

brukerrepresentant til Fagråd for nyremedisin i Helse Nord for perioden 1. januar 
2018 til 31. desember 2020. 

 
2. RBU oppnevner kontaktperson for Per Nordnes etter at nytt RBU er oppnevnt i 

styremøte 25. april 2018.  
 
 

RBU-sak 30-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 - informasjon 
- Nytt Regionalt brukerutvalg 2018-2020 fra og med RBU-møte 16. mai 2018. 

RBU-leder har gitt tilbakemelding til RHF-ledelsen om at han ikke tar gjenvalg. 
- Regionalt fagnettverk for Lærings- og mestringssentrene - informasjon 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 

 Interregionalt styreseminar Gardermoen 5. februar 2018 - informasjon 
 Styremøte i Helse Nord RHF 7. februar 2018 - informasjon 
 Møte fagråd habilitering Bodø 6. mars 2018 - informasjon 

- RBU-medlem Saskia Mennen 
 Fagrådsmøte ortopedi: Variasjon i behandlingstilbudet innen fagfeltet og 

pasientstrømmer sørover - informasjon.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2018-2020: Nytt RBU oppnevnes i 
styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018. Neste ordinære RBU-møte er avtalt 
16. mai 2018. 

- Valg av HF-styrer 2018-2020: Styremøte i Helse Nord RHF 15. mars 2018 med 
påfølgende foretaksmøter i hvert helseforetak. 

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 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
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RBU-sak 31-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 32-2018  Eventuelt 
 
A. Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø - oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
RHF-ledelsen innledet kort og orienterte om arbeidet med etablering og 
implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. Arbeidet organiseres 
som et prosjekt. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å oppnevne en 
representant til prosjektstyret.  
 
Styringsdokument for prosjektet vil bli lagt frem i neste møte i Regionalt brukerutvalg 
til orientering. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Ketil Hafstad til prosjektstyret 
for Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 
 
B. Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-2026 - informasjon om 

arbeidet og om mulighet for dialogmøte 
 
RHF-ledelsen innledet og orienterte RBU om prioriteringene adm. direktør planlegger å 
legge frem for styret i Helse Nord RHF i styremøte 20. juni 2018.  
 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å gi innspill til prioritering underveis i arbeidet, 
gjerne i et dialogmøte i forkant av RBUs formelle behandling av plandokumentet i RBU-
møte 16. mai 2018.  
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Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppstart av og 

planlagt prosess med Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av 
investeringsplan 2019-2026, til orientering. 

 
2. RBU inviteres til dialogmøte over påsken 2018 for å kunne gi innspill til prioritering, 

før saken kommer til ordinær behandling i RBU-møte 16. mai 2018. RHF-
administrasjonen vil invitere nytt Regionalt brukerutvalg til dialogmøte, ev. 
mulighet for innspill pr. e-post, etter oppnevning i styremøte 25. april 2018. 

 
 
Bodø, den 7. mars 2018 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07MAR2018 – kl. 14.25 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Erling Bang/Randi Brendberg  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 36-2018 Plan 2019 - 2022, inkludert rullering av 

investeringsplan 2019 - 2026 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken har til hensikt å informere Regionalt brukerutvalg om prioriteringen adm. 
direktør planlegger å legge frem til styret i Helse Nord RHF. 
 
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 54-2017 Plan 2018-2021, inkludert rullering av 
Investeringsplan 2018-2025. 
 
Plan 2019-2022, inkludert rullering av investeringsplan 2019-2026 skal behandles i 
styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018. Vedtatt plan vil være førende for 
helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for perioden. 
  
For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene måtte de være styrebehandlet og 
oversendt Helse Nord RHF innen 25. april 2018. Tiltaksplaner for å sikre at de 
økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2019–2022 og bærekraftsanalyse skal 
oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. 
 
Fagdelen i Plan for Helse Nord 2019-2022 vil i årets rullering ikke bli oppdatert. Dette 
som en følge av at Utviklingsplan 2035 begynner å gjelde fra 2019. Som en følge av 
dette, vil den økonomiske delen være den som vil bli lagt størst vekt på i denne 
rulleringen.   
  
Fokusområder fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
HOD har fokus på at Helse Nord RHF skal følge opp følgende mål i 2018:  
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
 
HOD viderefører visjonen om pasientens helsetjeneste. Det betyr at pasientene i Helse 
Nord skal oppleve respekt og åpenhet, og delta i beslutninger om egen behandling og 
hvordan den skal gjennomføres. Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende 
på alle nivå. Det må etableres gode arenaer og systemer for informasjonsutveksling, 
veiledning og kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, 
herunder fastlegene.  
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Det skal legges til rette for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Det 
innebærer også bruk av tolketjenester når det er behov for det. Samiske pasienters rett 
til og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra 
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas.  
  
Helse Nord mål 
For å innfri styringsmålene fra HOD innrettes oppdragsdokumentet i samsvar med de 
fire viktigste målene for Helse Nord. 
 
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen.  
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.  
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.  
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.  
 
Mål for plan og budsjettprosessen 
Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til:   
 å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag for 

langsiktig planlegging 
 å sikre at hvert helseforetak og Helse Nord samlet har en økonomisk bærekraftig 

plan 
 å gi helseforetakene mulighet for å komme med innspill til plan 
 at foretaksgruppen samlet allokerer sine ressurser til de tiltak som forventes å gi 

størst bidrag til at Helse Nord kan oppfylle sine mål 
 å sikre en årlig og helhetlig prosess, hvor prioriteringer skjer ved rullering av planen 

i juni 
 
Tilbakemelding fra helseforetakene 
Det ble avholdt et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, i uke 17 og 18.   
 
Helseforetakene må oppdatere tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og 
lånebehov på bakgrunn av investeringsplanen HF-styrene bes om å behandle: 
 Innspill til regionens mål og faglige satsninger i planperioden.  
 Vurdere størrelse og fordeling av anbefalt investeringsramme for perioden med 

særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne, avveining 
mellom drift og investering. 

 Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan. 
 En samlet oversikt over innspill til driftsbudsjettet og forventninger om økt 

finansiering til nye vedtatte tiltak, i prioritert rekkefølge. Alle innspill skal 
oppsummeres i en samlet oversikt    

 Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. 
 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling, skape 

økonomisk handlingsrom, eller bidra til gjennomføring av samhandlingstiltak med 
kommuner. 
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Tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg 
Regionalt brukerutvalg ble i møtet 7. mars 2018 orientert om planarbeidet, og ble 
invitert til dialogmøte (jf. RBU-sak 32-2018 Eventuelt, B.) Dialogmøtet ble avholdt pr. 
telefon 18. april 2018. Helse Nord RHF har ikke mottatt skriftlige innspill fra RBU innen 
fristen 25. april 2018. Nytt Regionalt brukerutvalg orienteres med dette om 
planarbeidet. RBU inviteres til å komme med innspill i møtet 16. mai 2018 eller skriftlig 
til Helse Nord RHF senest 23. mai 2018. 
  
Økonomiske planpremisser 
Oppdatering av plan 2019-2022 baseres på følgende premisser: 
 Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,2 % årlig realvekst i helsesektoren. 
 Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. 
 Helseforetakene har frem til og med 2018 i hovedsak vært skjermet for store deler 

av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dersom 
spesialisthelsetjenesten fremover blir håndtert på samme måte som øvrig statlig 
virksomhet, må vi legge til grunn en årlig inntektsreduksjon på ca. 60 mill. kroner. 
Dette er ikke innarbeidet i vurderingen av økonomisk handlingsrom. 
Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for 
aktivitetsbaserte inntekter.  

 Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
 Det pågår et arbeid med kvalitetssikring av inntektsmodell somatikk, med 

styrebehandling mai 2018 med sikte med innfasing fra 2019.   
o Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni 

2018.   
o Videre innfasing av vedtatt utdanningsmodell skjer i 2019. 

 Resterende innfasing av revidert inntektsmodell for TSB og psykisk helsevern skjer i 
2019.  

 Faglige premisser bygger på rullering og oppdatering av vedtatt plan 2018-2021. 
 Det skal legges til grunn følgende renter: 

o Lån innvilget til og med 2017: en lånerente på 2,5 % (ved flytende) 
o Lån nye byggelån (Narvik og Hammerfest): en lånerente på 3,5 % 
o Innskuddsrente: 1,5 % 
o Driftskreditt: 1,7 % 

 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan 
2018-2021, og foreløpig forslag til prioriteringer legger opp til følgende:   
 Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 15 mill. kroner fra 2019, stigende til 

165 mill. kroner i 2022 
 Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus 
 Etablere PCI-tilbud i Bodø 
 Styrke beredskap på Svalbard 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosessen med 

rullering av Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-
2026, til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til planarbeidet:  

a. … 
b. … 
c. …  

 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Rolandsen    Bodø, 7.5. 2018 

 

Sak 37-2018 Omstillingstiltak i HF-ene - konsekvenser for 

pasienttilbudet, oppfølging av RBU-sak 4-2018 

 
 
Formål 
Dette saksfremlegg er en oppfølging av RBU-sak 4-2018 – Konsolidert budsjett 2018. 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om budsjett 2018 - 
konsolidert til orientering.  
  
2. RBU ber om å få en orientering om helseforetakenes vurdering av om, og eventuelt 
hvordan, de enkelte omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 
 
Omstilling  
Helseforetakene har rapportert om en samlet omstillingsutfordring på om lag 280 mill. 
kroner for 2018. Samlet utgjør krav til effektivisering 1,6 % av budsjettert omsetning 
for 2018.  Den langsiktige utfordringen er stor, særlig for Nordlandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset.  
 
Adm. direktør vurderer at risiko for manglende økonomisk resultatoppnåelse for 
foretaksgruppen samlet er moderat.  
 
Finnmarkssykehuset HF har en utfordring på om lag 68 mill. kroner for 2018, og har 
identifisert tiltak på 100 mill. kroner. Disse tiltakene er risikojustert til 68 mill. kroner.  
 
Omstillingsutfordringen tiltar for helseforetaket i årene fremover til 90 mill. kroner fra 
2019, stigende til over 121 mill. kroner påfølgende år. Helseforetaket har fra 2019 valgt 
å øke overskuddskravet utover kravet fra styret i Helse Nord RHF, for å generere 
likviditet og skape buffer i økonomien.  
 
Dersom investeringsplanen skal være mulig å gjennomføre for Finnmarkssykehuset, er 
helseforetaket nødt til å realisere planlagt omstilling i 2018 og egne resultatkrav i årene 
fremover. Risiko for avvik fra resultatkrav i 2018 er høy. Konsekvensen av manglende 
måloppnåelse for omstilling kan være endring i fremdriftsplanen for investeringer. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et omstillingsbehov på 77 mill. kroner 
(vurdert ut ifra resultatkrav på 40 mill. kroner), og har konkretisert tiltak for å realisere 
et overskudd på 100 mill. kroner i 2018. Risiko for ikke å oppnå resultatkravet fra Helse 
Nord RHF vurderes som lav.   
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 32



 

Nordlandssykehuset HF har identifisert en omstillingsutfordring i 2018 i størrelsesorden 
100 mill. kroner. I omstillingsutfordringen er det lagt inn 30 mill. kroner for å ta høyde 
for usikkerhet. Utfordringen til helseforetaket har økt med om lag 40 mill. kroner etter 
vurderingen som ble gjort pr. september 2017. Helseforetaket rapporterer tiltak med 
årseffekt på 85 mill. kroner. Tiltakene for driftstilpasning som så langt er identifisert er 
altså ikke tilstrekkelig til å løse budsjettutfordringene for 2018. 
 
Samlet vurderes risiko som høy for Nordlandssykehuset i 2018, og utfordringen tiltar i 
årene fremover.   
 
Helgelandssykehuset HF har et omstillingsbehov på 29 mill. kroner for 2017, og har 
identifisert tiltak med forventet effekt på ca. 30 mill. kroner etter risikovurdering. 
Risiko vurderes som moderat.    
 
Sykehusapotek Nord HF har utarbeidet tiltak for om lag 1,7 mill. kroner, og planlegger 
med overskudd på 4 mill. kroner. Risiko vurderes som lav.  
 
Helse Nord IKT HF er i en omstillingsfase knyttet til nytt kjøremiljø med endringer i 
oppgaver og kompetanseprofiler. Helseforetaket har plan for å effektivisere driften med 
20 mill. kroner i perioden 2016-2019. Helse Nord IKT er i en vekstfase som følge av nye 
oppgaver.  
 
Omstillingstiltakene er overordnet beskrevet i helseforetakenes budsjetter. Adm. 
direktør mener helseforetaksstyrene bør foreta en mer eksplisitt gjennomgang av de 
enkelte tiltaks konsekvenser for pasienttilbudet.  
 
Vurdering 
Helseforetakene har i hovedsak lagt virksomhetsplaner i tråd med oppdraget. Det 
planlegges aktivitetsvekst som legger til rette for videre reduksjon av ventetider.  
 
Pr. utgangen av mars er de økonomiske resultater i hovedsak i tråd med budsjett. UNN, 
Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT har et resultat som er henholdsvis 8, 1,2 og 7,7 
mill. kroner bedre enn budsjett. For de øvrige helseforetakene er resultat i henhold til 
budsjett. 
 
Samlet sett er aktiviteten noe lavere enn budsjett. ISF-inntektene pr. mars er ca 31 mill. 
kr. lavere enn budsjett (-3,6%). Noe av dette skyldes at påskehøytiden i 2018 falt i mars, 
og året før i april.  
 
Gjennomsnittlig ventetid både for avviklet fra venteliste er 55,5 dager, som er en økning 
på 0,6 døgn sammenliknet med samme periode i fjor. For pasienter som fortsatt venter 
er ventetiden ca 57 dager.  
 
For pasienter som har fått behandling, er det registrert ca 2,2% fristbrudd. Høyest 
antall har vi i Helgelandssykehuset, hvor de har hatt fravær blant nøkkelpersonell.  
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Omstillingstiltakenes eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet er diskutert i 
direktørmøte 25. januar 2018, hvoretter adm. direktør konkluderte med at 
pasienttilbudet er vurdert å være forsvarlig. Omstillingsarbeidet i helseforetakene 
følges videre opp i styringsdialogen med helseforetakene.  
 
Adm. direktør har ikke fått tilbakemeldinger som tilsier at budsjettopplegget for 2018 
vil få negative konsekvenser for pasienttilbudet.  
 
Hensynet til aktivitetsvekst, fristbrudd og ventetid og etterlevelse av Den gylne regel, 
samt fremdrift i oppfølgingen av øvrige krav i oppdragsdokumentet, er tema for 
tertialoppfølgings-møtene og blir omtalt i foretakenes tertialrapport. 
 
 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om helseforetakenes 

vurdering av omstillingstiltak og eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet til 
orientering. 
 

2. RBU ber om å bli orientert om omstillingsarbeidets eventuelle konsekvenser for 
pasienttilbudet i den løpende tertialrapporteringen.  

 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 16. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    T. A. Haug/Lars A. Mickelsen  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 38-2018 Rapport om HMS og samfunnsansvar 2017 

 
 
Bakgrunn  
I protokollen fra foretaksmøte i januar 2017 er de regionale helseforetakene (RHF-ene) 
gitt i oppdrag å følge opp sektorens samfunnsansvar. I denne saken med vedlagte 
rapport orienteres det regionale brukerutvalget om hvordan Helse Nord RHF har svart 
på oppdraget. 
 
Det fremgår av Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap at 
regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt 
samfunnsansvar og er ledende på sine områder. Regjeringen har både generelle og mer 
spesifikke forventninger til selskapene på samfunnsansvarsområdet. De spesifikke 
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 
 
Med bakgrunn i dette fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å finne et 
hensiktsmessig felles format for dokumentasjon og rapportering av 
spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar. Denne rapporten er Helse Nord 
sin regionale rapport, og bidrag til den nasjonale rapporten. 
 
Vurdering 
HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og samfunnsansvar omfatter flere fagområder, og det 
gis her et sammendrag av de ulike tema som er lagt vekt på i rapporten. 
 
Etikk og samfunnsansvar 
Helseforetakene i Helse Nord er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne 
yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning 
for denne tilliten.  
For at våre medarbeidere skal være bevisste på dette, har Helse Nord retningslinjer 
innen de ulike fagområdene. Disse retningslinjene er i hovedsak av generell karakter. 
Dette krever refleksjon av den enkelte medarbeider. 
 
Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:  
 Kvalitet i prosess og resultat 
 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 
 Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 
Alle medarbeidere i Helse Nord og alle som handler på vegne av Helse Nord med 
tilhørende helseforetak, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende 
lovverk. Etiske retningslinjer i Helse Nord er en presisering av denne allmenne etikken. 
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Ytre miljø 
For å ivareta kravene til miljøledelse i henhold til NS ISO 14001 og dermed 
opprettholde miljøsertifiseringen, er det nødvendig å ha fokus på miljø også i den 
daglige driften.   
 
Hvis man skal oppsummere utviklingen med tanke på ytre miljø i én faktor, er utslipp av 
CO2 et mål på dette. For å holde kontroll på hvordan vi påvirker ytre miljø, har vi et 
klimaregnskap hvor det rapporteres på de fleste faktorer som påvirker CO2-utslippet. 
Dette gjelder bruk av kjøretøyer, flyreiser, avfall/emballasje, el-forbruk, fyring og andre, 
mindre faktorer. 
 
Totalt for foretaksgruppen går det i riktig retning, med en reduksjon av utslipp på 2.243 
tonn fra 2016 til 2017. Sett i perspektiv utgjør dette 934 flyreiser tur/retur Oslo-New 
York. 
 
Anskaffelser – etikk, samhandling og miljøkrav 
Helse Nord har gjennom sin anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2017 blant annet 
målsetninger om å: 
• Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte 

anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader. 
• Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder. 
• Videreutvikle og følge etisk regelverk, retningslinjer og samhandlingsavtalene i all 

aktivitet på innkjøpsområdet. 
 
Helse Nord er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), og er gjennom dette 
medlemskapet forpliktet til å arbeide aktivt for å realisere IEHs formål som er 
samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, 
utvikling og miljø. Medlemskap i IEH krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i 
disse forholdene. 
 
Etikk og miljø i anskaffelser av legemidler 
Arbeidet med legemidler og miljø er i all hovedsak lagt til divisjon legemidler i 
Sykehusinnkjøp HF. Det er etablert kontakt med Sverige med hovedvekt på Stockholm 
for erfaringsdeling og samarbeid. Det er også etablert kontakt med 
leverandørindustrien og med Statens legemiddelverk. 
 
Grønt Punkt og returordning for emballasje 
Helse Nord er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge (GPN). GPN ble etablert i 1997 for å 
samordne og effektivisere finansieringen av returordningene ved å gi medlemmene et 
sentralt rapporteringspunkt. Selskapet fikk i tillegg ansvar for å sikre oppslutningen om 
returordningene. Kontrollmedlemskap i GPN innebærer at medlemmet kontrollerer og 
følger opp at alle dets norske vareleverandører er medlemmer i GPN eller tilsvarende 
ordning. 
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HMS rammeverk 
I Helse Nord utgjør sammenhengen og samspillet mellom HMS, arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet rammeverket for arbeidet med helse, miljø, og sikkerhet i 
foretaksgruppen. 
 
I 2017 startet planleggingen med å implementere nasjonalt vedtatte HMS-indikatorer 
og etableringen av HMS-nettverk. I regionen har vi mange av de samme utfordringene, 
som vi sammen søker å finne gode løsninger på. HMS-indikatorene; 
fraværsskadefrekvens, andel HMS-handlingsplaner, andel medarbeidersamtaler, vold 
og trusler og andel HMS-opplæring er de indikatorene foretaksgruppen har planlagt å 
implementere. 
 
HMS, pasientsikkerhet og verneombudsutvikling 
Det er nær sammenheng mellom Helse, miljø og sikkerhet og pasientsikkerhet. Helse 
Nord RHF følger dette tett gjennom arbeidet med ForBedring (medarbeider- og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelse, inkl. HMS), og det har vært et sentralt og naturlig 
tema på pasientsikkerhetskonferansen i regionen. 
 
Helse Nord utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene. 
Hovedområdene i verktøykassen er: 
- Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 
- Ledelse og lederutvikling 
- Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
 
Sikkerhet i sykehus 
Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten ANS har overordnede 
beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 
beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 
 
Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange 
skadde, både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst 
utfordrer kapasitet i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak 
og med andre nødetater. I tillegg gjennomfører alle rutinemessige tester av 
nødstrømaggregater, vannkvalitet og IKT-systemer. Reelle hendelser der det har 
oppstått brudd i strømforsyning og IKT har gitt læring og medført varige 
forbedringstiltak. 
 
Helse Nord deltar også i nasjonalt samarbeid om utvikling av strategi og opplegg for 
fysisk sikring av bygg og anlegg («skallsikring») i spesialisthelsetjenesten.  
 
Oppsummering 
Rapporten oppsummerer de viktigste områdene innen HMS og samfunnsansvar hvor 
også ytre miljø er et sentralt tema. Avslutningsvis i rapporten er kommentar fra 
konsernverneombudet, som også er en viktig medspiller i alle temaene som berøres i 
rapporten. 
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Regionalt Brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar rapporten HMS og samfunnsansvar 2017 
til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport HMS og samfunnsansvar 2017 - Helse Nord 
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1. Om rapporten 

Helse Nord har siden oppstarten rapportert på ytre miljø som pålagt i regnskapsloven 

fra 1998. I 2017 er rapporteringen utvidet til å omfatte HMS og samfunnsansvar med 

bakgrunn i et pålegg om felles rapportering fra alle helseregionene. Årsaken til dette er 

et lovpålegg som kom i 2013 med begrunnelse i at myndighetene mente at gjennom 

åpenhet bør norske bedrifter vise at de tar sitt samfunnsansvar på alvor. 

Rapporten omfatter også helse, miljø og sikkerhet fordi vi har et helhetlig fokus på HMS-

arbeid i våre helseforetak. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og jobber kontinuerlig 

med å forbedre oss. 

 

 

 

Når begrepet «Helse Nord» benyttes i rapporten, mener vi hele foretaksgruppen, altså 

alle helseforetakene og det regionale helseforetaket. 

Når begrepet «Helse Nord RHF» benyttes i rapporten, mener vi administrasjonen i det 

regionale helseforetaket. 

  

HMS i Helse Nord (risikofaktorer og/eller områder)
H else M iljø Sikkerhet

Fys isk arbeidsmi l jø 
Inneklima, orden og renhold, 

ergonomi/tilrettelegging, fall, støt, slag, klem, kutt, 

fysisk overbelastning, kjemikalier/legemidler 

Psykosos ia l t og organisatorisk   

arbeidsmi l jø
Arbeidsbelastning, kommunikasjon og 

samhandling, samarbeidsproblemer/konflikter, 

organisering 

Smittevern (inkl  s tikkskade)
Stikkskade, kutt, sprut med smitterisiko, annen 

ssmitteeksponering (M RSA, TBC etc.), hygiene 

Strå levern 
Håndtering, stråleeksponering, lagring

Ytre mi l jø/forurensning/avfa l l
Avfall/avfallshåndtering, forbruk av 

ressurser/energi, forurensning/utslipp

Brannvern
Rømningsveier, brann og branntilløp, 

branntekniske anlegg

Vold/trus ler/utagerende adferd
Vold mot ansatt, trusler mopt ansatt, utagerende 

adferd

Utstyr og bygning
IKT/telefon/radio/alarm, medisinsk utstyr, 

bygning, tekniske anlegg/installasjon, kjøretøy

Sikkerhet
Adgangskontro ll, brudd på sikkerhetsrutiner, 

kriminell handling
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2. Etikk og samfunnsansvar 

Helseforetakene i Helse Nord er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne 

yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning 

for denne tilliten.  

 

For at våre medarbeidere skal være bevisste på dette, har Helse Nord retningslinjer 

innen de ulike fagområdene. Disse retningslinjene er i hovedsak av generell karakter. 

Dette krever refleksjon av den enkelte medarbeider.  

 

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtaler har sitt utspring i allmenngyldige etiske 

verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, 

sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet og er 

bygget på Helse Nords visjon og verdier.  

 

Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens grunnleggende etikk og moral i 

tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. Helse Nord vil drive sin virksomhet 

verdibasert.  

 

Det er mange lover og regler som har innvirkning på de etiske verdier og normer i vår 

virksomhet.  Alle medarbeidere skal følge de lover, regler og retningslinjer som til 

enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon og har selv en plikt til å 

kjenne til, sette seg inn i og følge de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver.  

Lover, instrukser og regler kan aldri alene sikre en høy etisk standard. Den enkelte 

medarbeider må selv sette standarden ved å rette oppmerksomheten mot de etiske 

aspektene ved sine handlinger. Det betyr at hver enkelt selv kontinuerlig og kritisk må 

vurdere sine egne interesser og engasjement i etiske konfliktsituasjoner. 

2.1 Etiske retningslinjer  
 Helse Nord skal sørge for spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som 

innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, 

seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskning, utdanning, 

opplæring av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. Helse Nords virke skal 

i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:  

 

 Kvalitet i prosess og resultat 

 Trygghet for tilgjengelighet og omsorg 

 Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere 

Helse Nord er et arbeidsfellesskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, våre 

mål og våre verdier. Vår etikk og vårt miljø- og samfunnsansvar skal være synlig internt 

og eksternt. 
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Alle medarbeidere i Helse Nord og alle som handler på vegne av Helse Nord med 

tilhørende helseforetak, skal opptre i tråd med allmenne etiske normer og gjeldende 

lovverk. Etiske retningslinjer i Helse Nord er en presisering av denne allmenne etikken. 

 

Retningslinjer som gjelder helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater, skal 

være et hjelpemiddel for å ivareta foretakets aktsomhets- og undersøkelsesplikt som 

følger av regelverk og av foretakets rolle som offentlig tjenesteyter. Helse Nord skal 

være pådrivere både for miljøkrav og for etisk handel.  Dette for å bidra til økt 

verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige 

anskaffelser.  

 

Retningslinjene skal bidra til at allmennheten får tillit til at offentlige anskaffelser skjer 

på en samfunnstjenlig måte. De etiske retningslinjene omhandler Helse Nords forhold til 

leverandører og Helse Nords ansvar som en stor innkjøper av varer og tjenester. 

2.2 Miljø og samfunnsansvar  
Helse Nords miljøpolicy: 

 

Helse Nord anerkjenner at vår virksomhet har betydning for indre og ytre miljø – og at vi 

gjennom våre aktiviteter kan bidra til påvirkning av klimaendringer. 

 

Dette gjelder både:  

 direkte gjennom behandling av pasienter og ansattes aktiviteter. 

 indirekte gjennom drift av bygg og anlegg, transport av pasienter, innkjøp, 

logistikk, reisevirksomhet. 

Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til forbedring av miljøfaktorer gjennom:  

 overholde lovbestemte miljøkrav  

 god oversikt over egne utslipp til miljø  

 systematisk og aktivt forbedringsarbeid  

 ressursbevisst avfallsbehandling  

 samarbeid med leverandører om energi- og utslippsvennlige løsninger  

 planmessig arbeid for å redusere energiforbruket i egne bygg  

 anvende telemedisin der det er forsvarlig og hensiktsmessig  

 bidra til forskning, utdanning og introduksjon av ny teknologi og nye metoder  

 etablere desentrale tjenestetilbud der det er hensiktsmessig  

 anvende video- og telefonkonferanser der fysiske møter ikke er nødvendig  

 tilby kortreist og/eller økologisk mat  

 holdningsskapende aktiviteter internt 

Spesialisthelsetjenesten setter et «miljøfotspor» gjennom, drift av bygg og anlegg, 

forbruk av vann og energi, innkjøp av legemidler og andre produkter, og behandling av 

avfall. Vi belaster også miljøet gjennom transport av pasienter, pårørende, medarbeidere 

og leverandører og når vi rehabiliterer byggene våre eller bygger nytt. Helse Nord skal i 
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vår daglige drift bidra til en bærekraftig utvikling og kontinuerlig redusere vår 

påvirkning på det ytre miljøet. 

 

Helse Nord har siden 2009 vært deltager i det nasjonale prosjektet «Miljø- og klimatiltak 

i spesialisthelsetjenesten». Alle helseforetak i regionen er med i et nasjonalt «miljø- og 

klimaforum», som er et av tiltakene i prosjektet. Dette er et forum hvor miljø og 

miljøledelse står på agendaen. Målet er å samordne miljøtiltak og øke kompetansen på 

miljøledelse i sykehussektoren. Prosjektet førte blant annet til enighet om at samtlige 

helseforetak i Norge skulle innføre miljøledelse etter ISO-14001-standard. Foretakene 

ble første gang sertifisert etter ISO-14001 i 2014. 
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3. Ytre miljø 

For å ivareta kravene til miljøledelse i henhold til NS ISO 14001 og dermed opprettholde 
miljøsertifiseringen, er det nødvendig å ha miljø i fokus også i den daglige driften.  Et 
bidrag kan være å delta i ulike ordninger som påvirker miljøet i en positiv retning. 
 
Helse Nord er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge (GPN). GPN ble etablert i 1997 for å 
samordne og effektivisere finansieringen av returordningene ved å gi medlemmene et 

sentralt rapporteringspunkt. Selskapet fikk i tillegg ansvar 
for å sikre oppslutningen om returordningene. 
 
Kontrollmedlemskap i GPN innebærer at medlemmet 
kontrollerer og følger opp at alle dets norske 
vareleverandører er medlemmer i GPN eller tilsvarende 
ordning. Dette medlemskapet er innført for å sikre at 
virksomhetene som etter reglene skal rapportere den 
vederlagspliktige emballasjen, betaler til næringslivets 
innsamlings- og gjenvinningsordninger. Ved å stille krav 
bidrar kontrollmedlemmet til å redusere antall 
gratispassasjerer. 

 
Totalt sett har vi mange tiltak som kan spare miljøet. Et eksempel er arbeidet med nye 
løsninger innen pasientreiser, som er en stor bidragsyter når det gjelder CO2-utslipp. 
Der jobbes det med nye systemløsninger som vil bidra til bedre målinger i antall 
planlagte og kjørte pasientreisekilometer, samt beregninger av klimautslipp. Dette kan 
illustreres i følgende eksempel: 
 

 
 
Forutsetninger for eksemplet: 
 

 kilometer kjørt: tall fra 2016 – hentet fra NISSY1 – ikke helt nøyaktige antall km 
 CO2-utslipp: 135g/km 
 mål om 10 % besparelse på antall kjørte km 

 
Når man vet at Pasientreiser har 4,2 millioner rekvisisjoner årlig, vil selv små tiltak som 
vist i eksemplet kunne gi store utslag på CO2-utslippet. 
 
 

                                                        
1 NISSY er pasientreisers datasystem 
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3.1 Klimaregnskap CO2 i Helse Nord 

Klimaregnskapet bygger på en mal utviklet av Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi). 
Malen er videreutviklet og tilrettelagt for helsesektoren. Det rapporteres i et elektronisk 
system som eies og forvaltes av Sykehusbygg HF. 2017 er første år hvor alle regionene 
rapporterer for en samlet spesialisthelsetjeneste. 
 

 
 
 
 
 

Sco pe 1 Utslippskilde F akto r Utslipp to nn C o 2

Aggregat

Diesel liter CO2 utslipp per liter (kilde:Klif ) 2,68 0 ,0 0

Ambulanse 

Bensin 200,00 liter CO2 utslipp per liter (gj.snit t  bensin/diesel) 2,34 0 ,4 7

Diesel 260 276,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde:GHG protocol) 2,68 6 9 7,54

Uspesif isert  drivstoff 118 956,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde:GHG protocol) 2,51 2 9 8 ,58

Ansattes kjøring med egne kjøretøy i tjenesten

Bil 1 276 855 km CO2 utslipp per km (gjennomsnit t  bensin/diesel): 0,17 2 17,0 7

Eide eller leasede kjøretøy

Bensin 9 587,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,34 2 2 ,4 3

Diesel 46 591,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: GHG protocol): 2,68 12 4 ,8 6

Uspesif isert liter CO2 utslipp per liter (gjennomsnit t  bensin/diesel): 2,51 0 ,0 0

Fyring

Biobrensel kWt CO2 utslipp per m
3
 (kilde: Klif ): 0 0 ,0 0

Diesel liter CO2 utslipp per liter (kilde:Klif ) 2,68 0 ,0 0

Fyringsolje 92 466,00 liter CO2 utslipp per liter (kilde: Klif ): 2,66 2 4 5,9 6

Naturgass m3 CO2 utslipp per m
3
 (kilde: Klif ): 2,34 0 ,0 0

Gasser

Lystgass 4 175,00 kg CO2 utslipp per kg (kilde Anesthesia) 289 1 2 0 6 ,58

Sco pe 2 

El-forbruk

El-kjele 19 507 173,00 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i et  al) 0,28 5 4 6 2 ,0 1

Fast elkraft 93 179 654,00 kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i et  al) 0,28 2 6  0 9 0 ,3 0

Fjernkjøling kWt  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i) 0,13 0 ,0 0

Fjernvarme 55 684 143,00 kWt CO2 utslipp per kWt (kilde: NVE og SSB) 0,13 7 2 3 8 ,9 4

Sco pe 3 

Ansattes bilreise til jobb

Bil 246 122,00 km CO2 utslipp per km (gjennomsnit t  bensin/diesel): 0,17 4 1,8 4

Flyreiser

Innenlands 50 211 031,00 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,17 8  53 5,8 8

Utenlands 5 992 051,00 km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,1 59 9 ,2 1

Helikoptertransport

Helikoptertransport km CO2 utslipp per km (kilde: Defra): 0,1715 0 ,0 0

Papirforbruk

Papirforbruk 45 317,00 kg  CO2 utslipp per kWt: (kilde: Dif i) 0,1 4 ,53

Sum C O2  ut slipp  ( t onn)  ob ligat o r isk reg ist rer ing 4 9  74 7,76

Sum C O2  ut slipp  ( t onn)  f r ivi l l ig  reg ist rer ing 1 0 3 8 ,4 3

Sum C O2  ut slipp  ( t onn)  ob ligat o r isk  og  f r ivi l l ig  reg ist rer ing 50  78 6 ,19

Sum CO2 utslipp (tonn) obligatorisk  

registrering

4 9  74 7,76
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Utviklingen i CO2-utslipp obligatorisk registrering er som følger: 
 

 
 
I tabellen er ikke utslipp fra ambulansefly, ambulansehelikopter og ambulansebåt tatt 
med da rapporteringsverktøyet ikke tar høyde for spesifisering på disse. Det jobbes 
kontinuerlig med forbedring av verktøyene, noe som fremover vil gi bedre og mer 
eksakte rapporter. 
 
Totalt for foretaksgruppen går det i riktig retning med en reduksjon av utslipp på 2 243 
tonn fra 2016 til 2017. Sett i perspektiv utgjør dette 934 flyreiser tur/retur Oslo-New 
York. 
 
Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset har 
nedgang i utslipp, mens Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF 
har økning. 
 
For Nordlandssykehuset er økningen på 645 tonn og kommer i hovedsak av økning i 
tjenestereiser og økning i pasientreiser. 
 
For Sykehusapotek Nord er økningen på 32 tonn og er et resultat av større organisasjon 
med økt reisevirksomhet. 
 
Helse Nord RHF har en økning på 14 tonn. Det har sin årsak i en økning fra 7 til 9 
pendlere. Nivået på tjenestereiser er så og si uendret fra 2016 til 2017. 
 
Reise og transport har stor påvirkning på CO2-utslippet. Som et eksempel kan man se på 
de tre ambulansebåtene til Helgelandssykehuset som alene hadde et drivstofforbruk i 
2017 som tilsvarer 97 ambulansebiler, det vil si 6 ganger så mange biler som 
Helgelandssykehuset disponerer i dag. 
 
 
 
 
 
 
 

CO2-utslipp pr HF (tonn)
C 02 utslipp 2016 C 02 utslipp 2017 T endens

Finnmarkssykehuset 12 435 10 148

Universitetssykehuset Nord-Norge 22 519 21 948

Nordlandssykehuset 12 499 13 144

Helgelandssykehuset 3 939 3 863

Sykehusapotek Nord 87 119

Helse Nord RHF 512 526

Sum H else N o rd 51 991 49 748
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3.2 Avfall 

Å redusere den totale avfallsmengden samt å gjenvinne eller gjenbruke mer, er de 
viktigste tiltakene for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Avfall er årsak til 
flere miljøproblemer. Deponering og forbrenning av avfall fører til utslipp av 
forurensende stoffer til jord, luft og vann. Avfall er også et symptom på overforbruk av 
ressurser. Utover å være et miljøproblem er også avfall en stor kostnad for 
helseforetakene. Reduksjon i avfallsmengder og gjenvinning kan gi betydelige 
innsparinger. Gode rutiner og oppfølging er vesentlig for å få til god kildesortering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Energi 

Energiproduksjon har konsekvenser for natur og miljø. Det er derfor et viktig tiltak for 
miljøet å spare energi samt bruke gode energiløsninger som hindrer vekst i 
energibruken. Oppvarming og kjøling er det viktigste miljøaspektet for helseforetakene. 
 

 
 

3.4 Vannforbruk 

Et redusert vannforbruk kan gi både økonomiske gevinster for helseforetakene og 
miljøgevinster for samfunnet. Vannforbruk har en høy kostnad og mye av energibruken i 
helseforetakene er knyttet til vann. Et eksempel er at det i snitt forbrukes 100 liter vann 
når en person dusjer. Konkrete tiltak som sparedusjer, tetting av lekkasjer og 
holdningsskapende arbeid blant ansatte og pasienter, kan gi store besparelser.  
 

Energiforbruk i helseforetakene i Helse Nord (GWh)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finnmarkssykehuset ** 17,50 17,70 16,60 17,60 16,10

Universitetssykehuset Nord-Norge 78,60 78,60 82,30 78,70 81,50 85,20

Nordlandssykehuset ** 48,67 ** 51,94 50,15 50,07

Helgelandssykehuset ** 17,90 18,30 17,90 18,40 18,20

Sykehusapotek Nord * * * * * *

Helse Nord RHF * * * * * *

T o tal 78,60 162,67 118,30 165,14 167,65 169,57

* Er leietaker, tall ikke tilgjengelig fra huseier

** Har ikke tilgjengelige måltall

Samlet avfallsmengde i helseforetakene i Helse Nord (tonn)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finnmarkssykehuset 263,00 268,00 343,00 347,00 370,00 666,00

Universitetssykehuset Nord-Norge 1 735,00 1 638,00 1 817,00 1 878,00 1 766,00 1 785,00

Nordlandssykehuset ** ** 690,00 745,00 754,00 785,00

Helgelandssykehuset ** 422,00 466,00 482,00 453,00 445,00

Sykehusapotek Nord * * * * * *

Helse Nord RHF * * * * * *

T o tal 1 998,00 2 328,00 3 316,00 3 452,00 3 343,00 3 681,00

* Er leietaker, tall ikke tilgjengelig fra huseier

** Har ikke tilgjengelige måltall
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3.5 Andre påvirkningsfaktorer 

Et viktig tiltak for å få ned reiseaktiviteten i forbindelse med møter er å bruke Skype. 
Systemet ble tatt i bruk i full skala i Helse Nord høsten 2016. Det vil si at 2017 er første 
år hvor man har statistikk på bruken av Skype. 
 
Tabellen nedenfor viser samlet bruk for hele foretaksgruppen i 2017. Totalt ble det 
gjennomført nesten 645 000 enkeltsamtaler og i overkant av 31 000 konferansesamtaler 
med nesten 71 000 deltakere og et snitt på 2,25 deltakere per konferanse. Sannsynligvis 
er antall konferansedeltakere større da det ofte er en Skype-oppkobling i et 
konferanserom med flere møtedeltakere.  
 

 

Det er foreløpig ikke mulig å få statistikk for hvert enkelt foretak, men Helse Nord IKT 

jobber med dette og fra neste år vil vi ha mulighet til en mer detaljert oppdeling, 

minimum på hvert helseforetak. 

Uansett er bruken av Skype betydelig, og det er ingen tvil om at mange møter som 

tidligere var fysiske med behov for reising nå er erstattet med Skype-møter. Denne 

tendensen vil sannsynligvis øke noe videre fremover, og så får man se hvordan dette vil 

påvirke reiseaktiviteten.   

Samlet vannforbruk i helseforetakene i Helse Nord (kubikkmeter)
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Finnmarkssykehuset 67 000,00 66 800,00 72 000,00 64 900,00 64 500,00 82 900,00

Universitetssykehuset Nord-Norge 236 837,00 223 736,00 223 951,00 221 296,00 268 564,00 237 713,00

Nordlandssykehuset ** ** ** ** 119 378,00 128 048,00

Helgelandssykehuset ** ** 101 694,00 111 729,00 85 383,00 86 039,00

Sykehusapotek Nord * * * * * *

Helse Nord RHF * * * * * *

T o tal 303 837,00 290 536,00 397 645,00 397 925,00 537 825,00 534 700,00

* Er leietaker, tall ikke tilgjengelig fra huseier

** Har ikke tilgjengelige måltall

61 294

63 433

44 300

644 552

Måned
Totalt antall 

konferanser

Gjennomsnittlig 

antall deltakere pr 

konferanse

Januar 2 903 2,23

Totalt antall 

enkeltsamtaler

53 973

Februar 2 714 2,18

Mars 3 103 2,20

54 533

57 182

April 2 065 2,28

Mai 2 890 2,33

40 006

54 273

2,22

September 2 933 2,29

Juni 2 573 2,32

Juli 557 2,22

54 717

32 880

73 376

54 585

Desember 2 451 2,21

Total 31 429 70 819 2,25

Oktober 3 570 2,31

November 3 807 2,22

August 1 863

5 420

1 234

4 145

6 711

Totalt antall 

konferanse-

deltakere

8 243

8 436

4 699

6 725

5 979

6 475

5 917

6 835
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4. Anskaffelser  

4.1 Etikk, Samhandling og miljøkrav 
Helse Nord har gjennom sin anskaffelsesstrategi for perioden 2014-2017 blant annet 

målsetninger om å: 

 

• Redusere miljøbelastningen gjennom målrettede miljøkrav i den enkelte 

anskaffelsesprosess, herunder livssykluskostnader. 

• Videreutvikle arbeidet med etiske leverandørkjeder. 

• Videreutvikle og følge etisk regelverk, retningslinjer og 

samhandlingsavtalene s i all aktivitet på innkjøpsområdet. 

Helse Nord er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), og er gjennom dette 

medlemskapet forpliktet til å arbeide aktivt for å realisere IEHs formål som er 

samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, 

utvikling og miljø. Medlemskap i IEH krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i 

disse forholdene. 

 

Vi rapporterer årlig til IEH hva som er gjort innenfor dette området og hvilke 

strategier/planer vi har for det kommende år. Dette er i stor grad vært begrenset til å 

stille kvalifikasjons-  og kontraktkrav samt evaluere på kriterier knyttet til 

samfunnsansvar. 

 

Vi er også kontrollmedlem av grønt punkt hvilket innebærer at vi stiller krav til alle våre 

norske vareleverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge, eller tilsvarende 

organisasjoner. Ordningen er innført for å sikre at virksomheter som er 

vederlagspliktige betaler til næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av 

emballasje. 

 

Vi har klare etiske retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss i vår kontakt med 

eksisterende og potensielle leverandører, og det foreligger en gjensidig forpliktende 

avtale både med legemiddelindustriforeningen (LMI) og med leverandørforeningen for 

helsesektoren (LFH). 

 

Gjennom etableringen av Sykehusinnkjøp HF og i en periode med midlertidige 

samarbeidsavtaler, er noe av gjennomføringsansvaret for en del av prosessene delvis 

uklart. Ansvars-  og funksjonsfordelingen har ikke vært endelig, og det har pågått 

parallelle prosesser. Det er en grunntanke om at de strategiske og operative 

anskaffelsesprosessene skal gjennomføres av Sykehusinnkjøp, og at dette foretaket skal 

bygge kompetanse og således i stor grad ivareta våre miljøkrav i disse prosessene. Det 

går både på hvilke krav som kan/bør stilles i konkurranser og ikke minst evne og 

mulighet for å følge opp krav gjennom revisjoner. 
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4.2 Etikk og miljø i anskaffelser av legemidler 

Arbeidet med legemidler og miljø er i all hovedsak lagt til divisjon legemidler i 
Sykehusinnkjøp HF. Det er etablert kontakt med Sverige med hovedvekt på Stockholm 
for erfaringsdeling og samarbeid. Det er også etablert kontakt med leverandørindustrien 
og med Statens legemiddelverk.  
 
 
FRA FORETAKSMØTET MELLOM STYRET I HELSE NORD OG HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET 10.01.2017, STÅR DET FØLGENDE I PROTOKOLLEN: 
 
«Foretaksmøtet viste til de regionale helseforetakenes felles delrapport om legemidler og 
miljø fra 2015 som inngikk i det nasjonale prosjektarbeidet Miljø- og klimatiltak i 
spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus).  
 
Rapporten peker på at det i forbindelse med produksjon i farmasøytisk industri skjer lokale 
utslipp til omgivelsene av virkestoffer som bidrar negativt i forhold til utvikling av 
antibiotikaresistens. Dette gjelder særlig i India og Kina. Foretaksmøtet viste til at de 
regionale helseforetakene bør innhente kunnskap fra det pågående arbeidet i Sverige med 
å utvikle og sette etiske krav knyttet til innkjøp av legemidler for å motvirke slike skadelige 
utslipp. Formålet er å 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.» 

 

Sykehusinnkjøp HF er nå i ferd med å utvikle nasjonale systemer for vurdering og 

oppfølging av krav til etikk og miljø i anskaffelser av legemidler, som sikrer ivaretakelse 

i hele leverandørkjeden. Dette skjer i tett samarbeid med legemiddelindustrien, og fra 

andre halvår 2018 skal også miljøansvar være et kriterium i anskaffelse av legemidler.  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 51



14 
 

5. Helsevirkninger av forurensning 

Forurensning er ikke bare skadelig for miljøet, men har også konsekvenser for helsen til 
folk flest. Figuren nedenfor illustrerer hvordan forurensning av jord, vann og luft 
påvirker kroppen vår og hvilke sykdommer dette kan medføre. 
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6. HMS-rammeverk 

 

I Helse Nord utgjør sammenhengen og samspillet mellom HMS, arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhet rammeverket for arbeidet med helse, miljø, og sikkerhet i 

foretaksgruppen. I henhold til AML § 4-1 skal arbeidsmiljøet i Helse Nord være fullt 

forsvarlig, både med hensyn til ansattes fysiske og psykiske helse og velferd. I 

foretaksgruppen er det bevisst blitt satset på at ledere, tillitsvalgte og verneombud har 

grunnutdanning innen HMS. Foretakene jobber systematisk med rullerende HMS-

handlingsplaner. Den felles, nasjonale medarbeiderundersøkelsen, ForBedring, har i 

fokus å forbedre HMS, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Under er det vist et eksempel 

fra Helgelandssykehuset og deres HMS-årshjul: 

 

 
 

I 2017 startet planleggingen med å implementere nasjonalt vedtatte HMS-indikatorer og 

etableringen av HMS-nettverk. I regionen har vi mange av de samme utfordringene, som 
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vi sammen søker å finne gode løsninger på. HMS-indikatorene; fraværsskadefrekvens, 

andel HMS-handlingsplaner, andel medarbeidersamtaler, vold og trusler og andel HMS-

opplæring, er de indikatorene foretaksgruppen har planlagt å implementere. Dette skal 

gi organisasjonen et økt kunnskapsnivå og et bedre grunnlag for forbedringsarbeidet 

innenfor HMS-området, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.  

 

I 2017 ble det utviklet indikator for AML-brudd. Antall brudd har blitt redusert i 
foretaksgruppen 2017 sammenlignet med 2016. Dette er et resultat av arbeidet i 
foretakene med gjennomgang og oppfølging av AML-brudd som fast agenda på ulike 
arenaer. 
 

 
 

6.1 HMS, pasientsikkerhet og verneombudsutvikling 
Det er nær sammenheng mellom helse, miljø og sikkerhet og pasientsikkerhet. Helse 

Nord RHF følger dette tett gjennom arbeidet med ForBedring, og det har vært et sentralt 

og naturlig tema på pasientsikkerhetskonferansen i regionen. 

 

Foretakene har i 2017 og 2018 samarbeidet tett rundt undersøkelsen ForBedring. 

Undersøkelsen har bidratt til at hver enkelt medarbeider har fått informasjon om 

sammenhengen mellom HMS og pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid, og har dette som 

bakteppe når man gjennomfører lokalt forbedringsarbeid. 

 

Helse Nord RHF utarbeidet i 2016 en verktøykasse for åpen og god dialog i sykehusene. 

Ambisjonen har vært og er å sikre at det skapes en kultur preget av åpenhet, god dialog 

og læring. Slikt arbeid er evigvarende prosesser.  Dette er problemstillinger som ledelse 

og medarbeidere i helseforetakene har vært og er opptatt av. Oppgaven må løses på 

lokalt hold i et samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og medarbeidere 

på alle nivå. I Helse Nord RHF har vi valgt å bruke dette som et utgangspunkt for å 

stimulere til en samlet og styrket innsats på dette feltet. Hovedområdene i 

verktøykassen er: 

 

- Samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste 

- Ledelse og lederutvikling 

- Kontinuerlig forbedring og avvikshåndtering 
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Helse Nord RHF og foretakene har et nært og godt samarbeid med tillitsvalgte og 

vernetjeneste. Et eksempel på dette er at det er under etablering et regionalt nettverk 

for helse, miljø og sikkerhet hvor sentrale arbeidsmiljøspørsmål, organisering av 

vernetjenesten, kompetanseplan for vernetjenesten, samarbeid og forbedringsarbeid er 

temaer. 

 

Alle foretak i Helse Nord har minimum ett kull årlig ved foretaket i Ledermobilisering. 

Ledermobilisering bidrar til en bedre lederrekruttering ved at man tidlig identifiserer 

gode lederkandidater og gir dem en god opplæring i forkant. I opplæringen vektlegges 

forbedringsarbeid, åpen og god dialog, sammenheng mellom HMS og pasientsikkerhet. 

 

Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet blir kontinuerlig forbedringsarbeid en naturlig 

del av arbeidshverdagen. Stadig flere utdannes og benytter metodikk for systematisk 

forbedringsarbeid i det daglige. Gjennom oppfølgingsarbeidet til ForBedring får samtlige 

medarbeidere mulighet til å gjøre lokalt forbedringsarbeid.  

 

Det har over tid vært arbeidet målrettet med å redusere sykefravær i foretakene. Som en 

del av arbeidet med medarbeiderundersøkelsen i 2016 og nærværsprosjekter så vi at 

det er en korrelasjon mellom oppfølgingsarbeid fra medarbeiderundersøkelser og 

sykefravær. 

 

 

Her har vi lagt inn hovedfunn i medarbeiderundersøkelsen 2016 per foretak i Helse 

Nord. Så har vi lagt på en linje som viser graden av nærvær for foretakene. Dette for å 

vise at det i regionen er dekning for å si at det er sammenheng mellom verdiene/graden 

av positive svar og arbeidsnærvær. 
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Helgelandssykehuset, som gjennomgående har de høyeste verdiene i medarbeider-

undersøkelsen 2016, har et klart lavere sykefravær enn de andre helseforetakene. 

 

 
Tabell: andel som svarer at sykefraværet er jobbrelatert, MU 2016 
 

Gjennom medarbeiderundersøkelsen 2016 ser man også ut i fra medarbeidernes egne 

svar har vi fått øket kunnskap om størrelsen på det jobbrelaterte sykefraværet. Dette er 

viktig informasjon når Helse Nord og foretakene skal sette inn målrettet innsats for å 

redusere sykefraværet. 

 

Nærværsprosjektet ved Helgelandssykehuset er et godt eksempel på at det er mulig å 

arbeide grundig og systematisk med reduksjon av sykefravær. Foretaket mottok i 2017 

forbedringsprisen, som deles ut av Helse Nord RHF for svært godt forbedringsarbeid. 

 

6.2 Sikkerhet i sykehus 

Alle helseforetak, Helse Nord IKT og Luftambulansetjenesten HF har overordnede 
beredskapsplaner. Disse er tilpasset organisasjonsstrukturen i helseforetaket slik at de 
beskriver forholdet mellom kriseledelse på HF-nivå og enhetsnivå (klinikk/sykehus). 
 
Alle helseforetakene skal ha underliggende scenariobaserte planer og tiltak. Det er 
enighet om elleve slike scenarier/type hendelser. Disse er lagt inn i 
rapporteringsmalene i krisestøtteverktøyet HelseCIM.  
 
Alle øver regelmessig sitt overordnede planverk. De fleste øvelser gjelder mange skadde, 
både fordi dette er de vanligste hendelsene og fordi dette først og fremst utfordrer 
kapasitet i egen virksomhet, og samhandling mellom sykehus og helseforetak og med 
andre nødetater.  
 
Det ble gjennomført en egen IKT-svikt øvelse i 2016 ellers har ingen i senere tid 
gjennomført øvelser med hovedscenario svikt i kritisk infrastruktur, eks, IKT, vann eller 
strøm. Dette har også i liten grad vært lagt inn som øvingsmomenter i andre øvelser. Alle 
gjennomfører imidlertid rutinemessige tester av nødstrømaggregater, vannkvalitet og 
IKT-systemer. Reelle hendelser der det har oppstått brudd i strømforsyning og IKT har 
gitt læring og medført varige forbedringstiltak. 
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Helse Nord deltar i nasjonalt samarbeid om utvikling av strategi og opplegg for fysisk 
sikring av bygg og anlegg («skallsikring») i spesialisthelsetjenesten.  
I dialog med helseforetakene er det gjennomført følgende tiltak: 
 

 Ferdigstilt underliggende planer innen utgangen av 2016, basert på oppdaterte 
ROS-analyser. 

 Regional øvelse i 2016 om IKT-svikt. 
 Lagt inn øvingsmomenter for svikt i IKT, strøm- og vannforsyning i 

beredskapsøvelser. 
 Helseforetakene har etablert dialog med kommuner for å samordne planer, og 

inngå avtaler med (verts)kommuner om beredskap og forsyningssikkerhet for 
vann og strøm, herunder testing av utstyr og øvelser. 

 Helse Nord IKT skal varsles når helseforetak etablerer beredskap uavhengig av 
type hendelse. 

 Regional legemiddelkomite skal i 2018 utarbeide ROS-analyse om 
legemiddelberedskapen i Helse Nord. Felles problemstillinger tas opp i Regionalt 
beredskapsutvalg. 

 
Helseforetakene har implementert nasjonal prosedyre for håndtering av pågående 
livstruende vold (PLIVO), og øvet denne sammen med andre nødetater som politi og 
brann. 
 
Et godt eksempel på HMS-tiltak er Finnmarkssykehuset som har ROS-analyser på 
sikkerhetstrussel (trussel mot personale, truende pasienter i akuttmottak, inntrenging 
av truende personer, uvedkommende inn på medisinrom, terroranslag mot sykehus). 
Dette har resultert i presisering av planverk. Planverket er gjort bedre kjent, har klare 
varslingslinjer, alarmløsning på BUP/VPP, at økt sikkerhet på medisinrom er etablert, 
gjennomgang av skallsikring ved sykehusene, og økt bruk av vektersamhandling. 
 

6.3 Konsernverneombudets kommentar 

 
 

 
 
 
 
 
 

Vernetjenesten i Helse Nord oppfattet at helse- og omsorgsministeren i 2017 forsterket 

sine signaler til helseforetakene om at samspillet mellom ansatte- ved tillitsvalgte, 

verneombud og ledere er en avgjørende faktor for å oppnå målet med å gi pasientene et 

godt og sikkert tilbud om spesialisthelsetjenester. Viktigheten av å fastslå at 

pasientsikkerhet og trivsel på arbeidsplassen ved gode og trygge arbeidsforhold ble 

blant annet dokumentert på årets felles pasientsikkerhets- og HMS-konferanse på 

Gardermoen i november. 

«Vernetjenesten er en viktig brikke i 

samspillet arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. 

Uten det ene får man ikke det andre.» 

 
- Bengt-Ole Larsen, konsernverneombud i Helse Nord - 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 57



20 
 

 

I Helse Nord har vi hatt en vernetjeneste som, slik loven foreskriver, er organisert med 

plassverneombud, klinikkombud til foretaksverneombud i det enkelte foretak. 

Opplæring av verneombud og lovpålagt opplæring av ledere i HMS er forsøkt ivaretatt 

av det enkelte foretak. Helse Nord har også et konsernverneombud hvis oppgaver er å 

ivareta vernetjenestens og dermed alle ansatte i regionen, på et strategisk nivå i 

utviklingen av Helse Nords tilbud av spesialisthelsetjenester i regionen. Dette arbeidet 

foregår i nært samarbeid med alle konserntillitsvalgte fra de forskjellige 

hovedorganisasjoner. 

 

Gjennom årene har det vist seg at det er et økende ønske blant vernetjenestens 

tillitsvalgte ombud om en bedre arena for samhandling, erfaringsoverføring, felles 

forståelse av vernetjenestens oppgaver og plikter, opplæring og felles 

rammeplaner/kompetanseplaner for vernetjesten. På slutten av 2017 ble det bestemt at 

det skal arbeides fram et forslag til felles rammeplaner, komtanseplan for 

vernetjenesten og felles krav til opplæring i regionens foretak. Dette arbeidet er i 

oppstartfasen nå. 

 

I juni 2017 ble det årlige forum for hovedverneombud i helseforetak avholdt i Svolvær 

med Helse Nord som teknisk arrangør. Det var over 40 deltakere. Dette er et årlig og 

viktig forum for felles forståelse av HMS og erfaringsoverføring av tiltak og løsninger 

som bedrer arbeidsmiljøet og pasientsikkerheten. Det er en god arena hvor vi får tid til å 

diskutere felles utfordringer. 

 

Tilbakemeldinger fra verneombudene i regionens foretak er at det psykososiale 

arbeidsmiljøet er det som gir de største utfordringene. Mangel på menneskelige 

ressurser og altfor travle arbeidsdager med store og tunge utfordringer sliter ut 

medarbeiderne både psykisk og fysisk. Vernetjenesten er fornøyd med at Helse Nord har 

tatt og tar alvorlig nødvendigheten av å bygge nye og tidsmessige lokaler til både nye og 

gamle tilbud. Og at det satses på nytt medisinsk utstyr som både bedrer 

pasientsikkerheten og noen ganger letter arbeidet til ansatte. Dette er viktig, men 

vernetjenesten ønsker seg et mer systematisk arbeid med den «humane kapitalen» som 

er i foretakene. Nok ansatte, hele stillinger, gode tilbud om etterutdanning/opplæring i 

bruk av nye prosedyrer og utstyr er viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø og god 

pasientsikkerhet. 

 

Ytre miljø og samfunnsansvar er viktige områder i HMS-arbeidet og vernetjenesten har 

en rolle ved å påse at arbeidsgiver og medarbeidere følger lov og forskrifter på området. 

Konsernverneombudet i Helse Nord ser fram til at arbeidet med å utvikle vernetjenesten 

i Helse Nord, skal gi resultater som vil komme både ansatte og pasienter til gode i 

framtiden. Ved å utvikle verneombudsrollen vil verneombudene være viktige 

bidragsytere i tilbudet om gode arbeidsforhold til de ansatte og gode tilbud til 

pasientene. 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 39-2018 Regional utviklingsplan 2035 - informasjon 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til tidligere informasjon til Regionalt brukerutvalg om arbeidet med regional 
utviklingsplan 2035 (RBU møte 12. oktober 2017, jf. RBU-sak 60-2017).  
 
Nå foreligger et første utkast til plan, og dette presenteres for RBU for å få 
tilbakemeldinger og innspill. Særlig er det viktig å få vurderinger av tiltakene og om de 
treffer godt det utfordringsbildet som er trukket opp i planen.  
 
Et høringsutkast til regional utviklingsplan 2035 skal behandles av styret i Helse Nord 
RHF i møte 20. juni 2018. Høringen varer fram til 15. oktober 2018, og 
endelig styrebehandling av regional utviklingsplan 2035 vil skje i desember 2018.  
 
I møtet vil det bli gitt en kort presentasjon av planen som utgangspunkt for diskusjon i 
RBU. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om første utkast til 

regional utviklingsplan 2035 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til utkastet: 

a. … 
b. … 
c. … 

 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Regional utviklingsplan 2035, utkast pr. 4. mai 2018 
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Regional utviklingsplan 2035 
04.05.2018/kif 

 

Dette utkastet til utviklingsplan skal først behandles i prosjektgruppen den 7/5 og deretter i 
styringsgruppen og i direktørmøtet som referansegruppe den 8/5 
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2.  Bakgrunn og historikk 

2.1 Innledning 

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får gode spesialisthelsetjenestene i den 

landsdelen der de bor. 

Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det 

totalt over 19 000 ansatte i foretaksgruppen.  

Spesialisthelsetjenester tilbys både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og 

psykologspesialister som foretaket har avtale med. Pasienter og pårørende skal kunne benytte de private aktørene med 

avtale på lik linje med sykehusene. 

Noen oppgaver, som for eksempel luftambulansetjenester, løses av felleseide nasjonale selskaper som de fire 

helseregionene eier sammen. Det er også ambisjoner om at innkjøp i større grad skal løses av det felleseide 

Sykehusinnkjøp HF.  

Helse Nords hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen områdene behandling, 

forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.    

Norge fikk i 2015 en ny nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) (Meld.St. 11 (2015-2016)).  Denne regionale 

utviklingsplanen er Helse Nords oppfølging av den nasjonale planen.  Å utvikle pasientens helsetjeneste er det 

grunnleggende prinsipp i den nasjonale helse- og sykehusplanen, noe som derfor også er lagt til grunn i denne regionale 

planen.  Det samme gjelder de nasjonale verdiene for helsetjenesten; respekt, trygghet og kvalitet. 

Helse Nord står overfor store utfordringer frem mot år 2035.  Behovet for helsetjenester øker i takt med en aldrende 

befolkning, den arbeidsføre delen av befolkningen synker, nye behandlingsmuligheter utvikles og innbyggernes 

forventninger øker.  Mye kan tyde på en strammere ressurstilførsel til spesialisthelsetjenesten fremover. Samtidig 

kommer det stadig teknologiske nyvinninger som forenkler dagens behandlingsrutiner, muliggjør en tettere dialog mellom 

innbyggere og helsevesen og setter innbyggerne bedre i stand til å løse enkelte medisinske utfordringer på egenhånd.  

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i møte det store utfordringsbildet Helse Nord står overfor.  Sammen med kommunene 

er derfor Helse Nord nødt til å finne løsninger som begrenser aktivitetsveksten, og optimaliserer arbeids- og 

bemanningsfordeling mellom sykehusene, og mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten. 

Denne regionale utviklingsplanen har valgt å fokusere på noen av de områdene det vil være viktigst for Helse Nord å 

prioritere fremover og der Helse Nord vil ha mulighet til å iverksette tiltak. 

Med Helse Nord menes i denne planen hele foretaksgruppen Helse Nord.  Der det regionale helseforetaket omtales, er 

dette omtalt som Helse Nord RHF. 

2.2 Historikk for Helse Nord 

Helse Nord RHF ble etablert 1. januar 2002 og bestod opprinnelig av seks helseforetak hvorav fem utførte diagnostikk og 

behandling. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skulle være et fullverdig universitets- og regionsykehus. 

Nordlandssykehuset HF skulle ha et bredt tilbud og Helgelandssykehuset HF, Hålogalandssykehuset HF og Helse 

Finnmark HF (senere Finnmarkssykehuset) skulle være helseforetak med lokalsykehustjenester. Det sjette 

helseforetaket var Sykehusapotek Nord HF. Hålogalandssykehuset ble avviklet fra 1. januar 2007 og foretakets sykehus 

i Narvik og Harstad ble organisert som en del av UNN og sykehuset i Vesterålen som en del av Nordlandssykehuset.   

I 2002 ble strategien for foretaksgruppen, «Forbedring gjennom samarbeid», vedtatt. Samme år ble IKT strategien lagt 

og definert som et regionalt ansvar. I 2005 ble IKT-virksomheten organisert som en egen avdeling under Helse Nord 

RHF.  Fra 2017 ble dette organisert som eget helseforetak.  2002 og 2003 var preget av arbeid med oppgave- og 

funksjonsfordeling, særlig innenfor kirurgisk akuttberedskap og føde.  I 2005 ble arbeidsfordelingen innen kreftkirurgi 

avklart gjennom en regional beslutning. I oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan i 2016/2017 ble spørsmålet 

om kirurgisk akuttberedskap igjen vurdert.  

En modell for fordeling av inntektene mellom helseforetakene ble tatt i bruk fra 2008. Det er også laget et eget 

investeringsregime som setter krav til hvordan investeringsbeslutninger skal framkomme og hvilke prosesser som skal 

ligge til grunn før større investeringer kommer opp til beslutning i Helse Nords styre.  
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Ledelsesmessig er det lagt stor vekt på forankring av strategier og større beslutninger for å sikre regional oppslutning. 

Dette innebærer også et omfattende samarbeid med arbeidstakernes representanter, brukerrepresentanter og 

representanter fra primærhelsetjenesten. 

2.3 Gjennomføring av planarbeidet 

I foretaksmøtet 10. januar 2017 ble de regionale helseforetakene bedt om a utarbeide utviklingsplaner innen 31. 

desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. 

Mandat for arbeidet med Regional utviklingsplan ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF den 25. oktober 2017 (styresak 

107 – 2017).  Mandat ligger i sin helhet som vedlegg. 

Det overordnede bilde som tegnes i styresaken er følgende; «Overordnet skal utviklingsplanen sikre befolkningen en 

likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse 

Nord». Overordnet skal regional utviklingsplan 2035: 

 Angi hvilket behov for helsetjenester som forventes bl. a. ut fra demografisk 

utvikling, sykelighet i befolkningen, utvikling i tilbud m. m. 

 Anvise hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til behov for kapasitet, 

kompetanse, krav til effektivisering og omstilling og ev. endringer i arbeidsdelingen 

mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 Beskrive de muligheter digitalisering av oppgaveløsning gir, hvilke effekter dette vil 

kunne ha og hvordan dette skal prioriteres i Helse Nord. 

 Avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for å prioritere hvilke 

investeringer som skal gjennomføres. 

Dette skal skje innenfor en realistisk vurdering av tilgjengelige ressurser. 

Helse Nord har organisert arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 som et prosjekt.  Ledergruppen i Helse Nord RHF 

supplert med ansatterepresentanter, brukerrepresentant og observatør fra KS har vært styringsgruppe. En egen 

prosjektgruppe bestående av ledere/medarbeidere i Helse Nord RHF har levert vesentlige bidrag i arbeidet. Senter for 

klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har vært tilknyttet arbeidet. Representanter fra Deloitte har vært innleid for 

å støtte arbeidet.  En kommunikasjonsplan og en risikoanalyse for planprosessen ble utarbeidet innledningsvis i arbeidet.  

Direktørmøtet i regionen har vært referansegruppe for planarbeidet og har hatt saken til behandling i flere møter. Det er 

gjennomført et eget arbeid opp mot de samiske miljøene. Samarbeidsmøtet med arbeidstakerorganisasjonene er 

orientert om og har hatt saken til behandling i flere møter. Regionalt brukerutvalg er orientert om innholdet i arbeidet i 

flere møter.  Temaet har vært på dagsorden på møter med en gruppe som representerer fastlegene i regionen og på 

møte med KS.  
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3.  Nåsituasjonen 

3.1 Pasientens helsetjeneste 

Bevisstheten om hvem helsetjenesten er til for er økende og de siste fem årene har «Pasientens helsetjeneste» vært det 

sentrale budskapet fra politiske myndigheter. Budskapet ligger derfor også til grunn for det årlige oppdragsdokumentet. 

Involveringen av pasientene, eller mer korrekt brukerrepresentantene, har økt markant i perioden fra 2002. Det gjelder 

brukerutvalg på alle nivå, deltakelse i alle utrednings-, planleggings- og omstillingsprosesser, observatørstatus i styrene 

og ikke minst i helseforetakene i arbeidet med utvikling av pasientforløp. 

Resultater fra brukerundersøkelser og beskrivelse av «Mine behandlingsvalg» kommer 

3.2 Pasientbehandling 

3.2.1 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Nasjonal helse- og sykehusplan har som ett av sine hovedmål at psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres både 

faglig og ressursmessig – den gylne regel. Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 2016–2025 viser hvilke områder som skal prioriteres. Planen er utarbeidet i samarbeid med brukerne for å 

gi pasientens helsetjeneste et innhold og sikre et trygt og kvalitativt godt helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge.  

I tabellene under er aktivitetsnivået for 2016 oppsummert1 for psykisk helsevern for barn og unge (tabell 3), psykisk 

helsevern for voksne (tabell 4) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere (tabell 5).  

Tabell 1: Aktivitet: Psykisk helsevern for barn og unge 20162. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 34 146 180 61 421 

Poliklinikk 12 567 24 842 24 545 12 319 74 273 

 

Tabell 2: Aktivitet: Psykisk helsevern for voksne 2016. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 370 1 462 3 290 634 5 756 

Poliklinikk 27 281 37 869 52 534 19 326 137 010 

 

Tabell 3: Aktivitet: Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 2016. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 97 91 692 99 979 

Poliklinikk 2 494 4 596 10 467 993 18 550 

 

 

 

                                                

1 Det ligger i tillegg 310 døgnbehandlinger for PHV og 304 døgnbehandlinger for TSB på RHF nivå.  
2 Datauttrekk Helse Nord (desember 2017) 
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Lokalisering 

Psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har behandlingsenheter fordelt ut over hele Nord-

Norge, men også noen private leverandører på Østlandet.  

 I psykisk helsevern for voksne er det tilbud i 14 distriktspsykiatriske sentre, sykehusavdelinger i Tromsø og Bodø 

og en privat leverandør, Viken senter.  

 Det er barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på 19 steder i landsdelen og døgnenheter i Mosjøen, Bodø, 

Tromsø og Karasjok.  

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilbys både i de offentlige helseforetakene og av private leverandører. Det 

er etablert rusbehandling ved alle de 14 distriktspsykiatriske sentrene samt fra fire private leverandører 

(Fossumkollektivet, Sigma nord, Kirkens bymisjon – Veslelien og Finnmarkskollektivet)  

Aktivitet og kapasitet 

Psykisk helsevern for voksne3:  

 Antall pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er på nivå med landsgjennomsnittet 

 Helse Nord ligger under nasjonalt gjennomsnitt i polikliniske konsultasjoner per 10000 innbyggere  

 Helse Nord har noe mer oppholdsdøgn i døgnenheter enn landsgjennomsnitt 

 Det er større døgnkapasitet innen tjenesten enn gjennomsnitt for landet 

 Kostandene per konsultasjon og oppholdsdøgn er lavere enn nasjonalt gjennomsnitt  

Den høyere aktiviteten i døgnbehandling kan forstås ut fra lange reiseavstander og sentraliserte sykehusfunksjoner. 

Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er de eneste helseforetakene i landet uten egne sykehusavdelinger innen 

psykisk helsevern. Avtalespesialistenes andel av den polikliniske aktiviteten er om lag halvparten av landsgjennomsnittet. 

Psykisk helsevern for voksne har de senere år vært gjennom en omstilling der DPS er styrket med ambulante tjenester og 

økt beredskap for å håndtere akutte kriser. Målet har vært en fordeling mellom sykehus og DPS der hovedtyngden av 

behandlingen skal skje ved DPS.  

Psykisk helsevern for barn og unge4: 

 Antall pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er høyere enn landsgjennomsnittet 

 Helse Nord ligger på nasjonalt gjennomsnitt i polikliniske konsultasjoner per 10000 innbyggere  

 Helse Nord har flere oppholdsdøgn i døgnenheter enn landsgjennomsnitt 

 Det er et høyere antall senger i regionen enn gjennomsnitt for landet 

 Kostandene per konsultasjon og oppholdsdøgn er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt  

Helse Nord har ingen private leverandører i psykisk helsevern for barn og unge og få avtalespesialister i fagfeltet. Psykisk 

helsevern for barn og unge har ikke vært igjennom større omlegginger i fagfeltet de senere år. Fokus har vært på økt 

effektivitet i polikliniske tjenester, og det er etablert flere ambulante enheter i regionen.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling4: 

 Antall pasienter som behandles i TSB i Helse Nord er lavere enn landsgjennomsnittet 

 Helse Nord ligger betydelig lavere enn nasjonalt gjennomsnitt i polikliniske konsultasjoner per 10000 innbyggere  

 Antall oppholdsdøgn i døgnenheter ligger på nivå med landsgjennomsnittet 

 Antall senger i regionen er på samme nivå som gjennomsnittet for landet 

 Kostandene per konsultasjon og oppholdsdøgn er høyere enn nasjonalt gjennomsnitt  

TSB er et nytt fagfelt i spesialisthelsetjenesten og bærer preg av noe ulike organiseringer i helseforetakene. På den 

bakgrunn skal det i 2018 publiseres en fagplan for TSB. 

Sentrale utfordringer 

Psykisk helsevern og TSB skal tilby faglig gode og trygge tjenester. Dette krever en tjeneste som stadig utvikler seg, tar i 

bruk nye metoder og finner bedre løsninger for pasienter, pårørende og samfunnet. Helse Nord RHF har gjennom 

Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025, og oppfølging av 

den, kartlagt det helseforetakene selv opplever som de største utfordringene for tjenesten. Det å sikre tilstrekkelig 

kompetanse og det å klare å beholde dyktige ansatte beskrives som den største utfordringen. Både store og små 

fagmiljøer beskriver dette som en stor utfordring. Store avstander og en spredt befolkning gjør at det må etableres mange 

behandlingssteder for å gi et tilbud der folk bor. Dette medfører at mange fagmiljøet har få ansatte og få spesialister. 

Utfordringen med å rekruttere og beholde beskrives som klart størst i de små fagmiljøene. Denne utfordringen forsterkes 

når det stilles stadig større krav til bruk av spesialiserte behandlingsmetoder og flere oppgaver som krever spesialister for 

                                                

3 Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Psykisk helsevern  
4 Kilde: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
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at behandlingstilbudet skal være forsvarlig. Vi vet at utvikling i helsetjenesten og samfunnet vil forsterke disse utfordringen 

i årene som kommer. For å sikre høy kvalitet og god tilgjengelighet må vi finne nye måter å møte disse utfordringene på i 

årene som kommer. 

3.2.2 Somatiske spesialisthelsetjenester 

Lokalisering 

De fire helseforetakene i Helse Nord er lokalisert på følgende steder:  

 Finnmarkssykehuset HF har lokalsykehus i Hammerfest og Kirkenes, samt et større distrikts- medisinsk senter i 

Alta. I tillegg ferdigstilles Samisk Helsepark i Karasjok som tilbyr både somatiske tjenester og tjenester innenfor 

psykisk helsevern og rus. 

 Universitetssykehuset Nord-Norge HF består av lokalsykehusene i Narvik og Harstad, samt regionssykehuset i 

Tromsø og Longyearbyen sykehus på Svalbard.  

 Nordlandssykehuset HF har lokalsykehus på Stokmarknes og Gravdal. Nordlandssykehuset Bodø har et bredere 

tilbud enn lokalsykehusene.  

 Helgelandssykehuset HF har lokalsykehus i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. I tillegg har 

Helgelandssykehuset et tilbud i Brønnøysund, som er besluttet utvidet til et DMS. 

Aktivitet 

I tabellen under oppsummeres aktiviteten i 2016, fordelt på de fire helseforetakene.  

Tabell 4: Aktivitet innen somatikk 2016. Kilde: NPR 

Aktivitetstall Helgelandssykehuset Nordlandssykehuset UNN Finnmarkssykehuset Sum 

Døgnopphold 11 449 22 824 36 869 10 838 81 980 

Liggedøgn 41 794 91 680 162 675 40 323 336 472 

Dagbehandling 5 308 10 514 11 247 2 727 29 796 

Poliklinikk 83 219 147 894 232 308 63 454 526 875 

 

Bildet nedenfor beskriver gjennomsnittlig liggetid. Selv om det har vært en reduksjon i liggetiden fra 2012 til 2016, er 

liggetiden fortsatt høy sammenlignet med resten av landet.  

 

 

 

 

Figur 1: Gjennomsnittlig liggetid per døgnopphold, eksklusiv rehabilitering. Fordeling per foretak for 2016. Kilde: 

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Bruk av tjenester (2017)  
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Forbruk 

Aktivitetsveksten i Helse Nord har vært lav de siste fire årene, sammenlignet med de andre regionene, med bare 4 % 

vekst fra 2012 til 2016. Antall døgnopphold per 1000 innbygger har falt med 3 % fra 2012 – 2016). Forbruket av 

sykehustjenester er imidlertid vesentlig høyere i Nord sammenlignet med resten av landet.  

Variasjon 

Mellom opptaksområdene i Helse Nord er det stor variasjon i forbruk av helsetjenester (jfr. figurene ovenfor).  Differansen 

mellom forbruket, målt i DRG-poeng per 1000 innbygger, utgjør 22 % mellom opptaksområdene til UNN Tromsø og 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen (jfr. fig 3). Dette er en variasjon som verken kan forklares med tilfeldigheter eller 

uttrykk for ulik pasientsammensetning.  Det synes med andre ord å være en uønsket variasjon med konsekvenser for 

økonomi og potensielt for kvalitet.   

 

 

Dersom vi ser nærmere på enkelte prosedyrer finner vi enda større variasjoner; jfr. eksemplene nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Antall DRG-poeng pr. 1000 innbygger for pasienter, kjønns- og aldersjustert, for 2016. Kilde: Pasientstrømmer, 

Helse Nord RHF – SKDE (2018) 

Figur 2: Døgnopphold per 1000 innbygger. Fordeling per helseforetak for 2016. Kilde: SAMDATA 

Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Bruk av tjenester (2017)  
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Helseforetakene i Helse Nord ligger på hver sin ende av skalaen når det gjelder hofteproteser. 

Sentrale utfordringer innen somatikk 

Forventede strammere økonomiske rammer er utfordrende i en tid der behovet for helsetjenester øker og nye kostbare 

legemidler og behandlingsmuligheter tilkommer. I tillegg blir det vanskelig å avsette midler til nødvendige omstillingstiltak 

for å få gjort noe med den lave og fallende arbeidsproduktiviteten.  

Det er en utfordring for regionen å tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse og bevare denne.  Det må derfor tenkes nytt når 

det gjelder måter å møte det kommende økende bemanningsbehovet. Den nye legespesialistutdanningen er også 

krevende å realisere i dagens organisering av foretaksstrukturen i regionen. 

Det er store variasjoner innad i regionen når det gjelder hvordan samhandlingen med kommunehelsetjenesten er utviklet 

og hvordan samhandlingen sykehusene i mellom fungerer. Dette gjør at pasientene ikke alltid behandles på riktig 

nivå/sted og at begrensede bemanningsressurser ikke utnyttes optimalt.  

Ferdigstillelse av nye og oppgraderte bygg i Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset vil øke kapasiteten.  

Økningen i andel utskrivningsklare pasienter representerer imidlertid en utfordring for pasientene og indikerer behov for en 

nærmere samhandling mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten. 

Det er identifisert en pasientgruppe som utgjør kun 10 % av pasientene, men likevel legger beslag på ca. 50 % av 

sengekapasiteten i sykehusene. Gruppen består av eldre og kronikere og beveger seg i grenseland mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Det er således en felles utfordring for sykehus og kommuner og utvikle et bedre tilbud til denne 

pasientgruppen. 

3.2.3 Prehospitale tjenester 

Bilambulansetjenesten sammen med båtambulansetjenesten og kommunal legevakt, er grunnpilaren i prehospital 

akuttmedisin. Det forventes en fortsatt utvikling mot at flere medisinske prosedyrer / behandlinger kan starte prehospitalt i 

samarbeid med primærhelsetjenesten og telemedisinske løsninger med spesialiststøtte.  Det etableres nå en pilot innenfor 

«Robust mobilt helsenett» (NIKT) som vil gjøre ambulansetjenesten til en mer integrert del av spesialisthelsetjenesten og 

legge grunnlaget for en bedre samhandling og kvalitet. 

Befolkningens forventning til tjenesten, kommunehelsetjenestens behov for ambulansetilgjengelighet og 

transportkapasitet, politiske føringer og nasjonale kvalitetsindikatorer tilsier en fortsatt desentralisert ambulansetjeneste-

struktur i Helse Nord.  

Figur 4: Skulderkirurgi og hofteproteser, per 100 000 innbygger, per boområde/opptaksområde 
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SINTEF har nylig gjort analyser for ambulansetjenesten i Finnmark.  Framskrivninger viser en økt og aldrende befolkning 

som tilsier at antall oppdrag vil øke med ca.25 %, noe som vil kunne kreve en økning i antall ambulanser gradvis mot 

2028.  Gode løsninger med «hvite biler» (syketransportbiler) kan dempe dette behovet noe. 

Luftambulansestrukturen i Helse Nord er lagt fram mot 2030 gjennom nylig inngåtte avtaler.  Etablering av et 

behandlingstilbud med PCI og eventuelt et tilbud om trombektomi ved Nordlandssykehuset forventes å dempe veksten i 

luftambulanseoppdrag noe.  Innfasing av nye redningshelikoptre i 2018 – 2020 forventes å ha en positiv effekt også for 

luftambulansetjenesten. 

Redningsselskapet drifter i dag en stor del av båtambulansetjenesten på vegne av helseforetakene - enten ved dedikerte 

ambulansebåter eller avtaler om bruk av redningsskøyter.  Det forventes at tjenesten fortsatt vil drives av ideelle 

organisasjoner eller private aktører og med helsefaglig kompetanse/bemanning fra helseforetakene.  

3.2.4 Pasientopplæring 

Notat kommer 

3.3 Kvalitet og pasientsikkerhet 

3.3.1 Om kvalitet og pasientsikkerhet 

Kvalitet og pasientsikkerhet er en viktig forutsetning for trygge og likeverdige helsetjenester. Kvalitet i Helse Nords 

kvalitetsstrategi (2016–2020) og Nasjonal helseplan (2007–2010) er definert slik: 

«Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten for at individ og grupper 

i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og ressursrammer.»  

Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer bruker, samordnet og preget av kontinuitet, utnytter 

ressurser samt tilgjengelig og rettferdig fordelt. 

Pasientsikkerhet er en integrert del av all behandlingen som foregår i Helse Nord RHF, og der foregår en lang rekke tiltak 

for å styrke pasientsikkerheten. Helse Nord er godt i gang med å iverksette det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet 

og endre pasientsikkerhetskulturen i regionen.  

3.3.2 Utvalgte kvalitetsindikatorer 

Helse Nord RHF rapporterer på alle de nasjonale kvalitetsindikatorene som er samlet på helsenorge.no, og som det settes 

krav til i årlig melding. Overordnet sett viser siste målinger på foretaksnivå nivå fra 2016 at Helse Nord RHF har en 30-

dager totaloverlevelse etter innleggelse på 95,2% som ligger på nivå med landsgjennomsnittet på 95,4%5.   

Et annet eksempel kan være 30-dagers overlevelse etter hjerneslag. Tallene på foretaksnivå fra 2016 viser liten variasjon i 

forhold til landsgjennomsnittet på 87,7 % (Nordlandsykehuset 88,1 %, mens de tre andre foretakene i Helse Nord ligger på 

87.3-87,4%)6.  

3.3.3 Nåsituasjonen på områder med særlige utfordringer 

Kvaliteten påvirkes av faktorer som vil stå under økende press fremover. Dette kan medføre at kvalitetsutfordringer Helse 

Nord har i dag, forverres, men også at områder der Helse Nord ikke har store utfordringer i dag, kan få det.  

Nåsituasjonen på utvalgte områder som antas å kunne gi særlige utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet eller påvirke 

dette positivt fremover mot 2035: 

 Indikasjonsstillinger/henvisninger 

Det er relativt stor variasjon i hvilke pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten. Det samme 

gjelder hvor mye utredning som gjøres i regi av fastlegen. Slik variasjon antas i stor grad å være 

uønsket variasjon.  

 Behandlingspraksis 

Mange av dagens retningslinjer omhandler det samme, men utarbeidelsen og oppdateringen er ikke 

samordnet og de gir ikke alltid de samme råd. 

 Bruk av fagrådene 

Det er regionale fagråd innenfor flere fagområder. Ideen var at fagrådene skulle fungere permanent, 

men praksis er blitt at de får konkrete oppdrag når det er aktuelle problemstillinger. Flere fagområder 

                                                

5 https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=30_dager_totaloverlevelse 
6 Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus  
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har ikke regionale fagråd. Mandatene sier ikke at fagrådene skal utarbeide og forvalte 

dokumentsamlinger med regionale retningslinjer og prosedyrer innenfor fagområdet.  

 Faglige retningslinjer 

Det finnes i dag enkelte regionalt gyldige faglige retningslinjer/prosedyrer. Disse overlapper ofte med 

lokale varianter, men det er ingen systematisk samordning av utvikling og forvaltning.  

 Kliniske fagrevisjoner 

Det ble i 2017 gjennomført 2 piloter og utviklet et system for gjennomføring av regionalt fasiliterte 

kliniske fagrevisjoner. Pilotene har vist at dette gir gevinster for kvalitetsarbeidet som ikke er nådd 

gjennom andre kvalitetstiltak og bidrar til faglig samarbeid i regionen. Det er planlagt 2-3 fagrevisjoner i 

regionen hvert år. 

 Tilgang på beslutningsstøtte 

I dag finnes ikke beslutningsstøtte i EPJ ut over f.eks varsel ved legemiddelinteraksjoner eller 

allergi/kritisk informasjon. Arbeid pågår både i utviklingen av EPJ (DIPS-arena) og i kvalitetssystemet 

som kan legge til rette for økt og bedre beslutningsstøtte gjennom EPJ. 

 Læring fra avvikshåndtering 

Kvalitetssystemet der avvik håndteres er i 2017 utvidet med gruppering av avvik som legger til rette for 

en forbedret bruk av avvikene i forbedringsarbeid. Dette og resten av måten Helse Nord bruker avviks-

systemet på er fremdeles umodent og utnytter ikke potensialet for forbedring gjennom læring av avvik.  

 Utvikling av «Mine behandlingsvalg»  

«Mine behandlingsvalg» er en ny tjeneste som er under utvikling. Foreløpig er et begrenset antall 

sykdomsområder tilgjengelig på «Mine behandlingsvalg».  

 Uønsket variasjon  

Det er i dag for stor variasjon innenfor flere fagområder i Helse Nord. Det regionale variasjonsteamet 

jobber med å redusere variasjon og harmonisere regionale rutiner for å forhindre uønsket variasjon.  

 Tilbud som beviselig har minimal eller ingen verdi for pasientene 

Det er viktig for kvaliteten og pasientsikkerheten til den enkelte å unngå behandling som ikke gir nytte, 

men kun potensiell pasientskade.  Det er også viktig for kvaliteten på det totale tilbudet å prioritere 

kapasitet og ressurser til de pasientgrupper som har en helsegevinst av tilbudet.    

 Tilgang på tilstrekkelig personell med riktig kompetanse (inkl. god utdanning) 

 Tilgang på funksjonelt areal på rett sted 

Enkelte sengeposter er i dag trangbodde og utfordrer pasientsikkerheten f.eks med hensyn til smitte, 

opprettholdelse av taushetsplikten og begrensninger i opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.  

 Tilgang på gode IKT-systemer 

Dagens EPJ er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for helsepersonell og gir minimalt med automatisert 

datafangst til beslutningsstøtte og kvalitetsregistre/andre kvalitetsindikatorer. 

3.4 Oppgavedeling og samhandling 

3.4.1 Dagens funksjonsfordeling 

Helse Nord har en etablert funksjonsfordeling mellom helseforetakene i regionen basert på blant annet geografi, offentlige 

krav, universitetsfunksjonen til UNN, kapasitet og tilgjengelighet på fagfolk, men også til en viss grad som et resultat av 

tradisjon. 

Overordnet har det enkelte helseforetak totalansvar for sitt geografiske område. Høyspesialiserte tilbud er først og fremst 

lokalisert til UNN Tromsø, men er delt mellom UNN og Nordlandssykehuset Bodø ivaretar også noen.    

Endringer i funksjonsfordeling mellom sykehusene er krevende prosesser med mange interessenter og forhold som skal 

hensyntas. Endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehus og foretak vil være nødvendig i planperioden, med bakgrunn 

i: 

 Forhold mellom høyteknologisk og basalt tilbud 

 Arbeidsfordeling mellom foretak, region – og foretaksovergripende funksjoner 

 Beredskap vs. planlagt virksomhet 

 Samhandling mellom primær- og spesialhelsetjenesten 

 Ivaretagelse av fremtidig kompetansebehov 

I arbeidet med utviklingsplanen er det gjort en innledende kartlegging av fagområdene på det enkelte HF og sykehus, 

både hvilke tjenester som leveres og tilgjengelige legespesialister.  Denne er lagt frem for fagsjefmøtet i Helse Nord som 

har fått ansvar for å se det regionale helseforetaket under ett og fremme konstruktive forslag til oppgavefordelinger for 

regionen som helhet.  
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3.4.2 Samarbeid med private, inkludert avtalespesialister 

Helse Nord RHF har avtaler med private helsetjenesteleverandører innenfor psykisk helse, rus, somatisk rehabilitering, 

radiologi og private sykehus. I tillegg har HN avtaler med ca. 80 avtalespesialister innenfor psykisk helse og somatikk. 

Private institusjoner 

I avtalene forplikter de private institusjonene seg til å samarbeide med helseforetakene for å sikre optimale pasientforløp 

og løsninger som hindrer fristbrudd. Innholdet er tilpasset den tjenesten som skal leveres. 

Samhandlingen foregår primært på pasientnivå og i begrenset grad på systemnivå. Samarbeidet er av varierende omfang. 

Noen HF og institusjoner har samarbeidsmøter for sikre gode pasienttilbud og –forløp, mens andre har samarbeid bare 

rundt enkeltpasienter. 

Avtalespesialister 

Private avtalespesialister er et viktig supplement til den offentlige spesialisthelsetjenesten.  Samarbeidsavtaler med 

helseforetakene skal bidra til å redusere ventetid og unngå fristbrudd.  

UNN har som mål å etablere samarbeidsavtaler i løpet av første halvår 2018. Nordlandssykehuset har inngått seks avtaler 

og har en målsetting om å få på plass øvrige avtaler i løpet av første halvår 2018. Helgelandssykehuset og 

Finnmarkssykehuset har fått på plass de fleste avtaler. Samhandlingen foregår primært på pasientnivå, hvor det for noen 

avtalespesialister er etablert et uformelt samarbeid om pasientforløp og arbeidsdeling. 

Utfordringer fremover 

Innen noen fagområder som somatisk rehabilitering og rus, forekommer det faglig uenighet om rett tjenestenivå for 

behandlingen. Samarbeidet preges i noen grad av at helseforetakene ser på de private aktørene som en konkurrent både 

med tanke på rekrutterings- og pasientgrunnlag. Samarbeidet utfordres fordi spesialister ofte rekrutteres fra HF- ene og 

inn i avtalepraksis. 

De private institusjonene ønsker et tettere faglig samarbeid med foretaksgruppen og større mulighet til å delta i faglige 

samlinger, nettverk etc., noe som bare delvis har lykkes hittil. 

Det regionale helseforetaket vil i tiden fremover prioritere følgende oppgaver: 

1. Påse at formålet med samarbeidsavtalene mellom helseforetak og private avtalespesialister oppnås. Det vises til egen 
plan 2018-2025. 

2. Oppfølging av private institusjoner for å påse at pasienten får sin tjeneste på riktig behandlingsnivå. 

3.4.3 Legemiddelforsyningen i Helse Nord 

Legemiddelforsyning innebærer både frakt/spedisjon fra grossist til varemottak av bruksferdige legemidler og råvarer for 

tilberedning, legemiddelhåndtering og beredskap. Med legemiddelhåndtering menes enhver legemiddelrelatert oppgave 

som utføres fra legemidlet er ordinert eller rekvirert til det er utdelt eller eventuelt kassert. Med beredskap menes at 

befolkningen og sykehusene må sikres tilgang til viktige legemidler både i normalsituasjoner, ved større ulykker, 

katastrofer og kriser, samt ved langvarig forsyningssvikt av enkelte legemidler. Legemiddelforsyning skal altså bidra til 

tilstrekkelige leveranser av sikre legemidler. 

En kvalitetssikret og trygg legemiddelhåndtering sørger for at rett legemiddel gis til rett pasient i rett styrke, på rett måte og 

til rett tid. De mange avvikene på dette området forutsetter et stort fokus på systemtiltak som forebygger feil, særlig ved 

bruk av IT-systemer i sykehus som kan sikre en såkalt «lukket legemiddelsløyfe». En legemiddelsløyfe er en prosess som 

løper fra en rekvirent ordinerer et legemiddel, via leveranse, klargjøring og administrering av legemiddelet, frem til 

evaluering av effekt. Målsetningen med en lukket legemiddelsløyfe er å øke pasientsikkerheten gjennom beslutningsstøtte 

i alle disse prosessene, i tillegg til elektronisk kontroll og dokumentasjon av legemidlene som deles ut og sikring av 

pasientens identitet ved hjelp av elektronisk lesbare kodesystemer. For å oppnå en lukket legemiddelsløyfe må legene 

kunne forskrive legemidler elektronisk og bestilling av legemidlene må kunne overføres elektronisk til apoteket.  

Nåsituasjonen i Helse Nord er at det kun er sykehusene i UNN og NLSH som bestiller legemidler fra Sykehusapotek Nord. 

I Finnmark og på Helgeland bestilles legemidler fra lokale apotek. Bestillingen gjøres enten på papir eller via TønSys, som 

er et elektronisk system for bestilling av legemidler fra apoteket. Flere avdelinger ved sykehusene har apotekstyrt 

legemiddellager (ASL), dvs. at apoteket har ansvar for innhold, holdbarhet og orden på legemiddellageret i stedet for 

avdelingens eget personale. For sykepleierne er dette en tidkrevende prosess som stjeler tid fra direkte pasientrelatert 

arbeid. Enkelte legemiddelgrupper som f.eks. cytostatika tilberedes til den enkelte pasient på apotek før de administreres 
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til pasient. Apoteket mottar bestillingene på papir, og må overføre opplysningene manuelt til apotekets 

produksjonsdokumenter. Dette er ressurskrevende og medfører risiko for feil. 

3.4.4 Regionale fagråd 

Regionale fagråd er på mange måter nøkkelen til koordinert faglig utvikling i Helse Nord. Fagrådene er formelt rådgivende 

for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.  

 Regionalt faglig samarbeid i Helse Nord skal gi trygge helsetjenester av høy faglig standard på alle enheter og 

rask innføring av ny medisinsk kunnskap. Fagrådene skal være en av bærebjelkene i dette arbeidet. 

 Fagrådene skal bidra til at forbedringsarbeidet eies av fagmiljøene som kan sikre høy faglig standard på 

tjenestene.  

 Arbeidet med felles regionale faglige rutiner skal ha høy prioritet i fagrådene. 

Struktur: 

 Fagråd skal opprettes innenfor de medisinske spesialitetene.  

 Det kan opprettes flere fagråd under samme spesialitet dersom det er hensiktsmessig 

 Ved behov opprettes fagråd med fagområde på tvers av spesialiteter, her skal det være deltagelse fra alle 

involverte spesialiteter. 

 Mandatet for regionale fagråd beskriver sammensetning, roller, ansvar og oppgaver. 

 Fagrådslederne samles en gang årlig for opplæring, erfaringsutveksling og inspirasjon. 

3.4.5 Universitetsfunksjonen i Helse Nord 

Notat kommer. Er det noen strategi på området? 

3.4.6 Samhandlingen med primærhelsetjenesten 

Her kommer et notat som blant annet beskriver OSUmm, henvisningspraksis, LIS-utdanning, samhandling på klinisk nivå 

3.5 Organisering og ledelse 

3.5.1 Lov og regelverk som ramme for virksomheten 

Helse Nord RHFs ansvar er forankret i lov om spesialisthelsetjenester. Rammeverket for organisering og styring av 

spesialisthelsetjenesten finnes i all hovedsak i lov om helseforetak i tillegg til andre lover og forskrifter som virksomheten 

skal drives i tråd med. I tillegg finnes nasjonale og regionale veiledere, retningslinjer, planer etc som i større eller mindre 

grad gir føringer for tjenesten.  

Enkelt framstilt ser styringsstrukturen som følger av lov om helseforetak slik ut: 

 Vedtekter for RHF og HF 

 Foretaksmøter på begge nivåer for å håndtere saker av ulik art der rammene for et underliggende organ 

beskrives, ev i kombinasjon med et oppdrag 

 Styrer på RHF og HF nivå med et nærmere definert mandat 

 Myndighet i rollen som adm. direktør på RHF og HF nivå og vedtatt delegert myndighet fra styrene til 

administrerende direktør av permanent og midlertid karakter 

Helseforetakene er selvstendige rettssubjekter. De skal utvikle sine egne strategier og løsninger. Det skal skje innen 

rammen av et regionalt perspektiv.  

Visjonen «Forbedring gjennom samarbeid» skaper forventninger og stiller klare krav til hvordan utvikling av 

spesialisthelsetjenesten i nord skal skje. Innenfor det formelle rammeverket er det rom for og helt nødvendig å ta i bruk 

ulike virkemidler og teknikker for å utvikle felles problemforståelse, koordinering av utviklingen og forankring av løsninger.  

3.5.2 Helse i nord der vi bor 

«Forbedring gjennom samarbeid» har siden 2002 vært Helse Nords visjon.  Strategien som ble utviklet i 2002 har 

følgende hovedinnhold: 

«Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nord-norsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom 

enheter og nivåer som hovedstrategi: 

 Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare 

 For å få til sømløse overganger mellom første og andre linjen 

 For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser 

 For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der det er tjenlig 

 For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert helsetjeneste». 
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3.5.3 Erfaringer med nåværende strategi og måte å arbeide på innen styringsmodellen 

Hovedarbeidsformen i Helse Nord har vært å kombinere den formelle styringen med en omfattende aktivitet av 

koordinerende og retningsgivende karakter. Formålet har vært å utvikle en omforent forståelse av hvilke områder Helse 

Nord er avhengig av/det er nødvendig å samarbeide om og så langt det er mulig skape konsensus om løsningene som blir 

valgt. Dette har vært en ambisjon som ikke alltid har lykkes. Det handler både om at det er reelle interessemotsetninger og 

mangelfulle prosesser. Dette er viktige erfaringer å ta med seg i arbeidet med å beskrive en villet retning for arbeidet med 

utvikling av helsetjenestetilbudet i regionen og håndtering av saker med konsekvenser for foretaksgruppen samlet.  

3.6 Bemanning og kompetanse 

3.6.1 Bemanning 

Siden 2012 har antall årsverk i foretaksgruppen økt fra 12 741 årsverk til 13 489 årsverk i 2016 – en gjennomsnittlig årlig 

vekst på 1,4 %7. Det er en marginalt høyere vekst sammenlignet med veksten i bosatt befolkning i regionen for øvrig – 

gjennomsnittlig årlig vekst 1,3 %8.  

I 2016 var det vekst i antall årsverk for somatikk (0,8 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (7,7 %), og reduksjon i 

antall årsverk for psykisk helsevern for voksne (-3,3 %) og psykisk helsevern for barn og unge (-1,5 %)9.  

Sykefraværet i foretaksgruppen har ligget stabilt de siste fem årene på rundt 8,5 %. Det er omtrent ett prosentpoeng 

høyere sammenlignet med sykefraværet i Helse Sør Øst for samme periode10. Det er imidlertid stor variasjon internt i 

foretaksgruppen, fra lavt i sør til høyt i nord.  

Antall ansatte i Helse Nord per stillingskategori er illustrert under i figur 5. Høyre akse illustrerer tilhørende turnover per år. 

Samlet sett er sykepleiergruppa størst, med ca. 4.000 månedsverk. «Administrasjon og ledelse» er den største enkelt 

stillingsgruppen, og omfatter ledere, ikt-ressurser, merkantile stillinger, tillitsvalgte og verneombud. Turnover er samlet sett 

relativt lav, men varierer mye. Den er høyest blant psykologer, driftsteknikk og administrativt personell. Nyansettelser er 

ressurskrevende og lav turnover er derfor viktig for bemanningssituasjonen i Helse Nord. 

Aldersfordelingen til ansatte per stillingskategori er illustrert under i figur 6. Figuren viser at det for leger, sykepleiere og 

ambulansepersonell er en relativt stor andel som er under 50 år. For spesialsykepleiere og helsefagarbeidere derimot er 

om lag halvparten av bemanningen over 50 år, noe som gjør dette til sårbare grupper som etter all sannsynlighet vil bidra 

til økt turnover innenfor planperioden av dette arbeidet.  

                                                

7 Årsrapport Helse Nord (2016, 2015, 2014, 2013) 
8 Befolkning og areal i tettsteder, SSB statistikkbanken (2012 – 2016, Nordland, Troms og Finnmark) 
9 Årlig melding Helse Nord (2017) 
10 Årsrapport Helse Sør Øst (2016, 2015, 2014, 2013) 

Figur 5: Antall månedsverk og turnover per stillingskategori . Kilde: Bemanningsmodell (2018) 
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Variasjonen i bruk av deltid per stillingskategori er illustrert i figur 7. I gjennomsnitt utgjør bruk av deltid i sum 23 %. Den 

gjennomsnittlige stillingsandelen for kategoriene Administrasjon og Leger ligger tett opp mot hele stillinger. For 

pasientrettede stillinger er det imidlertid stor differanse mellom antall ansatte og antall faktiske månedsverk – som 

indikerer vesentlig bruk av deltid. For disse stillingsgruppene ligger det et potensialet for økt arbeidskraft ved å øke 

stillingsandeler.   

Sammensetningen av antall mennesker som jobber for Helse Nord er 63 % faste ansatte og 37 % midlertidige ansatte 

(vikarer, engasjementer/prosjekter og ekstrahjelper/timelønnede). Fast ansatte står for ca. 85 % av årsverkene11. 

Foretakene jobber jevnt med å øke andelen fast ansatte, fordi det er en observert sammenheng mellom høy andel faste 

stillinger, høy andel heltid og lav andel innleie på den ene siden og lavt sykefravær på den andre siden8. Utviklingen viser 

at den gjennomsnittlige stillingsandelen til fast ansatte på sin side har vært stabil mellom 91 % og 93 %5. 

Det var i 2016 165 MNOK i kostnader til innleid arbeidskraft, som utgjør 2 % av fast lønn i regionen. Andelen har vært 

stabil siden 2013. Kostnader til overtid og ekstrahjelp ligger på 7 % av fast lønn i regionen. Andelen har vært stabil over 

tid, og ligger på samme nivå som i Helse Sør Øst.  

Det jobbes kontinuerlig med utdanning og rekruttering, i tråd med planene som foreligger12. Helse Nord opplever dels 

store utfordringer knyttet til rekruttering av nye spesialister ved ledighet i driftsavtaler og utlysning av nye stillinger innenfor 

enkelte fagområder13. Det betyr at det ofte er behov for flere utlysninger og et svært begrenset utvalg av kandidater. 

Rekrutteringsutfordringene gjelder ikke bare i desentrale strøk, men også i byer som Tromsø og Bodø14.  

                                                

11 Regnskap Helse Nord 2016 – Styrets beretning 
12 Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering 
13 Samlet vurdering av spesialiteter som bør ha strategisk oppmerksomhet – rapport til Helsedirektoratet fra de regionale helseforetakene, 
2017 
14 Årlig melding for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 

Figur 7: Deltid – Differanse mellom antall ansatte og antall fulltidsekvivalenter basert på brutto månedsverk. Kilde: 

Bemanningsmodell (2018) 

Figur 6: Aldersfordeling og andel månedsverk over 60 år for et utvalg stillingskategorier. Kilde: Bemanningsmodell (2018) 
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3.6.2 Utdanning 

Det er en lovpålagt oppgave for Helse Nord RHF og sørge for å dekke behovet for undervisning og opplæring av 

helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og spesialister innen helseregionen. 

Dette inkluderer oppgaver knyttet til alle helsefaglige utdanninger på høyere nivå, og grunnutdanning innen medisin, 

psykologi og farmasi.  Helseutdanninger på videregående skole kommer til Helse Nord som lærlinger. 

Oppgavene innen utdanning har mange sider. Kvalitativt: å bidra til godt kvalitativt innhold, læringsmål osv. Kvantitativt: å 

gi praksisplass til alle som skal ha det, og avvikle dette også på en god logistisk måte. Det må samarbeides godt lokalt 

mellom helseforetak og utdanningsinstitusjonene, og det må samarbeides på overordnet strategisk nivå for de oppgavene 

som krever foretaksovergripende tiltak og samarbeid. 

Videregående opplæring  

Ambulansearbeidere, helsefagarbeidere, portører, barn– og ungdomsarbeidere, ortopedteknikere, apotekteknikere og 

helsesekretærer, er alle utdanninger på videregående nivå, som kan søke jobb i sykehus. De to første årene av 

utdanningen er som regel en kombinasjon av videregående skole og praksisperioder i helseforetakene.  De to siste årene 

søker kandidaten på utlyste stillinger, og ansettes som lærling i en godkjent lærebedrift.  Læretiden avsluttes med en 

fagprøve som ved bestått gir godkjenning som fagarbeider i det aktuelle faget. Helsesekretærer og apotekteknikere går 

ikke opp til fagprøve, men kan søke autorisasjon når de er ferdige med sin utdanning. 

Det finnes noen få tilfeller av andre yrkesfag som elektrikerlærlinger og institusjonskokk i sykehus, men de største 

gruppene som utdannes i Helse Nord er helsefagarbeidere, portører, ambulansearbeidere og helsesekretærer. De fleste 

av disse yrkesfaglige utdanningene kan også bygges på med en ettårig fagskoleutdanning innen tema som barn- og 

barsel, ernæring, psykisk helse og rus, sterilforsyning og helseadministrasjon for å nevne noen.  

Helse Nord har gjennomført regionale tiltak for å øke andelen lærlinger, noe som blant annet har ført til en økning på 

nærmere 50 % på inntak av lærlinger til helsearbeiderfaget.  Sykehusene i Helse Nord har i 2018 i sum 132 lærlinger. Den 

økte satsningen på lærlingeordningen har bidratt til å øke andelen kvalifiserte fagarbeidere, som med sin praktiske 

erfaring kan fylle mange viktige funksjoner i våre sykehus.  

Status i dag er at en svært liten andel av sykehusenes lærlinger ansettes i faste hele stillinger, når de etter to år i praksis 

fullfører med fagbrev. Sett i sammenheng med økende rekrutteringsutfordringer og høy turnover på sykepleierstillinger, 

kombinert med stor avgang på grunn av alder på hjelpepleiere, kan personell med disse yrkesfaglige utdanningene 

utgjøre et potensiale for å løse noen av framtidens bemanningsutfordringer. Portører og helsesekretærer er andre 

eksempler på personell med videregående utdanning som i større grad kan benyttes som avlastende støttepersonell som 

kan bidra til å frigjøre mer tid til pasientbehandling for andre yrkesgrupper som leger og sykepleiere. 

Helsefagene på universitetene 

Dette gjelder utdanningene sykepleie, radiografi, bioingeniør, ergoterapi og vernepleie, i tillegg til ABIOK (anestesi-, akutt- 

barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleiespesialisering). Det er obligatorisk praksis i sykehus for sykepleie, 

radiografi, bioingeniør, hvorav sykepleie er det store volumet. Antallet studenter som skal i praksis i Nord-Norge avgjøres 

av Kunnskapsdepartementets måltall for opptak, og i oppdragsdokumentet for 2018 er kandidatmåltallet 613 studenter i 

sykepleie, 24 i radiografi og 20 for bioingeniører, 76 for ABIOK og 20 for jordmorstudiet. Øvrige studier har ikke 

obligatorisk praksis i helseforetak. 

Turnus – fysioterapi 

Denne gruppen skal ha turnustjeneste i foretakene, noe som administreres av Helsedirektoratet. 

Medisin, psykologi og farmasi 

For disse studiene er måltallene 84, 39 og 25 for 2018. Medisinstudiets praksis er nå spredt betydelig mer desentralt enn 

for noen år siden. Studentene har praksis gjennom hele studiet, og 20-25 studenter tar hele 5. og 6.året, med mye 

praksisundervisning, ved Nordlandssykehuset, og 6-10 studenter skal likeledes ta de to siste årene i Finnmark. 

Legespesialistutdannelsen (LIS)  

Med den nye spesialistforskriften plasseres ansvaret for utdanningen tydelig hos hhv. nasjonale helsemyndigheter og den 

utøvende tjenesten. I tillegg til endrede og tydeligere ansvarsforhold innebærer omleggingen at spesialistgodkjenning ikke 

lenger baseres på tjenestetid og utførte aktiviteter, men på vurdering av legens kompetanse i form av oppnådde 

læringsmål. Veiledning, supervisjon og formell dokumentasjon gis en vesentlig større plass enn i tidligere ordning og vil 

kreve at helseforetakene avsetter ressurser til dette arbeidet. 
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I den nye spesialistutdanningen er hvert helseforetak definert som utdanningsvirksomhet, og det er den enkelte 

utdanningsvirksomhet som blir godkjent for å utdanne legespesialister. Et forskriftsfestet krav er at en vesentlig del av 

læringsmålene skal oppnås i helseforetaket, mens helseforetaket kan inngå avtaler med andre aktører (f. eks. andre 

helseforetak, avtalespesialister, private institusjoner, frivillige organisasjoner) om læringsmål som ikke kan oppnås i 

foretaket. I Helse Nord vil det være nødvendig med en stor grad av regional koordinering for at våre små helseforetak skal 

kunne oppnå godkjenning som utdanningsvirksomheter. Leger i spesialisering skal være tilsatt i en godkjent 

utdanningsvirksomhet. Det at våre helseforetak oppnår og beholder de nødvendige godkjenningene, vurderes som 

avgjørende for å sikre rekruttering av leger. 

3.7 Forskning og innovasjon 

3.7.1 Forskning 

Knyttet til forskning har både RHF-et og HF-ene økt ressursbruken betydelig i perioden 2002-2018. Forskningsmidler 
består av tildeling fra RHF-et, egne midler og andre eksterne midler. Om lag 115 MNOK ble i 2018 tildelt fra RHFet til 
prosjekter i åpen konkurranse, og ytterligere 30 MNOK ble brukt til direkte og strategiske tiltak til forskning. 
Forskningsstrategien har 14 hovedområder som det kan søkes innen. 

RHF-et finansierer både forskningsprosjekt, infrastruktur, forskningslederstillinger for noen prioriterte områder og stillinger 
innen forskningsstøtte, inkludert finansiering av 50-80 % stilling i alle helseforetak for faglig forskningsleder eller lignende, 
som også er kontaktpunktet mot forskningsadministrasjonen i RHF-et.  

 Forskningsaktivitet målt i antall publiseringer for Helse Nord er oppsummert i Feil! Fant ikke referansekilden.Error! 
Reference source not found.15: 

Enhet Antall artikler (og antologier) 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF  327 

Finnmarkssykehuset HF 19 

Sykehusapotek Nord HF 6 

Nordlandssykehuset HF 89 

Helgelandssykehuset HF 16 

Helse Nord RHF  49 

Helse Nord SKDE 45 

Tabell 5: Forskningsaktivitet 2017 

Det totale antallet publikasjoner i regionen har økt for 2017. De andre regionene har også opplevd en økning i samme 
periode. Forskningspoengene, som regnes ut etter antall publikasjonspoeng og finansieringspoeng, har gått ned for Helse 
Nord fra 2015 til 201616.  

Knyttet til forskning bruker Helse Nord noe mer forskningsmidler enn Helse Midt-Norge17 og mindre enn Helse Vest og 
Helse Sør-Øst18, målt som kostnader til forskning som andel av driftskostnader.  

3.7.2 Innovasjon 

Knyttet til innovasjon ble det i 2017 for første gang lyst ut innovasjonsmidler. Fem prosjekter fikk tildeling. Det er også gitt 
midler til et strategisk prosjekt om droner i helseberedskap, og det er jobbet med innføring av innovasjonsregistrerings-
system på UNN HF. 5% av det totale forskningsbudsjettet skal gå til innovasjon inneværende strategiperiode, hvorav det 
ble gjennomført med halvårseffekt (om lag 3,5 mill kr) i 2017. 

Det overordnede innovasjonsarbeidet foregår i regionalt innovasjonsnettverk, foruten i RHF-et. Nettverket bygger på 
forskningslederforumet og innovasjonsmiljøet ved UNN. Det arbeides med å utvide forumet med flere personer som 
jobber dedikert med innovasjon i hvert foretak. Flere av foretakene mangler egne dedikerte ressurser per i dag.     

Knyttet til innovasjonsarbeid er opplevelsen i Helse Nord at de andre regionene har kommet lengre når det gjelder 
strukturert arbeid med innovasjon19.  

                                                

15 http://www.cristin.no/cristin/statistikk/nvi/ 
16 Se HODs sider om målesystemet. 2017-tallene er ikke lagt ut pr dato 
17 Der regnskapsførers antakeligvis mer av kostnadene på universitetet 
18 NIFU 
19 Basert på kommunikasjon med regionene 
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Det arbeides med å etablere indikatorer knyttet til innovasjonsaktivitet og innføre dette i alle helseforetak. 

3.8 Økonomi 

Helse Nord har siden 2010 hatt god budsjettdisiplin og positive resultater. Gjennomsnittlig resultatgrad i perioden 2010 til 

2017 har ligget på 4 % årlig. Behovet for å budsjettere med overskudd er begrunnet i at foretaksgruppen har hatt og har 

høy byggeaktivitet. Kostnadsnivået på somatisk aktivitet er høyt sammenlignet med andre regioner, og har økt med 2 % 

fra 2012 til 2016 (Figur 8Figur 8). Dette skjer samtidig som kostnadsnivået i Helse Midt Norge er uendret og går ned i 

Helse Vest og Helse Sør Øst.  

 

Justert for strukturforskjeller, knyttet til spredt bosettingsmønster og antatt høyere faste kostnader per pasient på grunn av 

mer spredt akuttberedskap20, så reduseres justert kostnadsnivå for Helse Nord med 7 % per DRG i 2016 (Figur 8Figur 

8Feil! Fant ikke referansekilden.Error! Reference source not found.). Kostnadsnivået er imidlertid fremdeles 15 % 

høyere enn det i Helse Sør-Øst etter justering for slike forhold.  

Produktivitetsutviklingen i perioden 2012-2016 er negativ i Helse Nord, illustrert ved en økning i kostnader per DRG poeng 

på 2 % (Figur 9Figur 9). Samlet for landet øker produktiviteten. I den samme perioden har gjennomsnittlig inntektsvekst 

(4,1 %) vært lavere enn gjennomsnittlig kostnadsvekst (4,3 %). Det er ikke en bærekraftig utvikling, og for å snu denne 

utviklingen må det framkomme større effekter av forbedringsarbeidet.  

I Helse Nord er det tatt igjen et stort vedlikeholdsgap gjennom investering i nye bygg/renovering. Det innebærer at det 

framover tas høyde for forholdsvis mer vedlikehold, og mindre behov for investeringer. Det er en risiko for at det ikke er 

satt av nok til vedlikehold.  

Selv om det er et budsjettert økonomisk handlingsrom på 162 MNOK i 2019 stigende til 590 MNOK i 2022, er store deler 

av dette disponert gjennom vedtak i styresak 54-2017 (Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplanen 2018-2025), 

                                                

20 Helsedirektoratet - Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2012-2016 - Analysenotat 15/17 SAMDATA 
Spesialisthelsetjenesten (Pedersen, 2017) 

Figur 9: Utvikling i kostnadsnivå fra 2012 til 2016 dekomponert i aktivitets- og kostnadseffekt (%). Kilde: SAMDATA 

Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Produktivitet (2017) 

Figur 8: Utvikling i kostnadsnivå per DRG og effekt av justering for strukturforskjeller for 2016. Kilde: SAMDATA 

Spesialisthelsetjenesten – Somatikk – Produktivitet (2017)  

Formatert: Skrift: (Standard) Arial

Formatert: Skrift: (Standard) Arial
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samt etterfølgende beslutninger og ekstern påførte forhold. Rest til disposisjon etter kjente disponeringer er 5 MNOK i 

2019 stigende til 114 MNOK i 2022. Imidlertid må det også tas høyde for ukjente kostnader som kan oppstå.  

I det budsjetterte handlingsrommet er det forventet at pågående arbeidet med blant annet klinisk farmasi, pasientreiser og 

færre pasientskader med vil gi et samlet gevinstuttak fra helseforetakene på 100 MNOK i perioden 2019-2022.  

 

Likviditetsbeholdningen inn i 2018 er 1,38 Mrd NOK. Dette er omtrent 1 mrd over budsjett, noe som skyldes etterslep i 

investeringene. Det er planlagt investeringer i alle foretak, spesielt Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og UNN, 

på til sammen 1,413 Mrd NOK i gjennomsnitt per år fram til 2025. Selv innenfor budsjetterte rammer vil likviditets-

beholdningen gradvis reduseres på grunn av investeringsnivået og bli negativ i 2023, gitt budsjettert utvikling (Figur 

10Figur 10).  

3.9 Teknologi 

Helsedata 

I så stor grad som lovverket tillater har informasjon blitt lagret i felles databaser. Lovmessige begrensninger innebærer 

også at store deler av klinisk informasjon ikke kan lagres i slike felles databaser. Strategien i Helse Nord er å velge like 

systemer fra samme systemleverandører slik at det er mulig å konsolidere informasjon når juridiske rammebetingelser 

tillater det. Data lagres fortsatt i en form som er vanskelig søkbar21 med dagens løsninger, og pasientinformasjon 

tilgjengelig ved sykehusene deles ikke med den kommunale tjenesten eller fastleger/avtalespesialister/private, og vice 

versa.   

Digitalisering 

Systemene i Helse Nord er samlet og bruken av disse er i økende grad likeartet. Fortsatt er imidlertid papiret og telefonen 

i stor utstrekning i bruk på sykehusene og i samhandlingen mellom nivåene.  Flere av systemene på sykehusene 

representerer i stor grad dokumentasjon av hva som er gjort og fungerer ikke som en pressestøtte for klinikere. Viktige 

medikamentelle data deles ikke på en hensiktsmessig måte mellom behandlingsnivå, som fører til økt risiko for 

feilmedisinering og beslutninger basert på ufullstendig beslutningsgrunnlag. Pasientlogistikken ved timebooking, 

innkalling, endringer, opphold, utskriving og oppfølgning er fortsatt kjennetegnet av høy grad av arbeidskrevende manuelle 

rutiner. I 2015 var det hele 15,7% av pasientene i Helse Nord som ikke møtte til timen, noe som kan tyde på at systemene 

for ombooking og pasientkommunikasjon er for lite fleksible. 

Pasientens helsevesen 

Tradisjonelt har pasienter hatt en for liten involvering i egen sykdom. Helse Nord er i front på utviklingen av digitale 

pasienttjenester i Norge. Min pasientjournal - en tjeneste hvor pasienter kan logge inn på den nasjonale helseportalen 

helsenorge.no og lese sin sykehusjournal - ble lansert 10. desember 2015 som den første tjenesten i landet som gir 

pasienter nærmest full digital tilgang til egen journal i Helse Nords største og viktigste system. Nesten alle (96,8%) 

pasientene som har brukt tjenesten sier at de vil bruke den seinere, og 89,3% vil anbefale den til andre. Men fortsatt er 

pasienten en for passiv mottager av informasjon og ikke en aktiv part slik det er ønskelig av både sektoren og nåværende 

regjering. Pasienten må i sterkere grad inviteres inn for å ta en mer fremtredende rolle og ansvar for egen helse og 

sykdom.   

 

                                                

21 Ustrukturert data 

Figur 10: Likviditetsbeholdning og –bevegelser Helse Nord, inkludert budsjettert beholdning fra 2018. Kilde: Plan for 

Helse Nord 2018 – 2021 (2017) 
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Pågående tiltak 2017-2021 

 Sentral digital brevløsning og varsling 

 Innsjekk / utsjekk og kø-administrasjon 

 Forbedring av tjenester i drift 

 Timebooking 

 Digitale skjema 

 Samhandlingsarenaer 

Utfordringer 

Det gjøres noe strategisk arbeid i foretakene knyttet til teknologi22. Det mangler imidlertid en overordnet strategi og plan i 

Helse Nord for å realisere gevinstene av kompleks og lovende teknologi på en forsvarlig måte. Det representerer i seg 

selv en utfordring for hvorledes Helse Nord skal posisjonere seg i forhold til de nasjonale utviklingstrender. Det er behov 

for større teknologiforståelse blant beslutningstakere i Helse Nord, for å kunne ta gode beslutninger knyttet til 

rammebetingelser i regionen og implementering av nye løsninger. 

3.10 Bygg og kapasitet 

3.10.1 Tilstand 

Ved siste kartlegging av tilstand på bygg og anlegg i 2015 ble det samlede etterslepet til vedlikehold vurdert til 4,5 mrd. 

kroner inkl. mva. og inklusive boliger. Ved utgangen av 2017 antas dette etterslepet å være redusert til 3 mrd. kroner. En 

betydelig del av etterslepet vil håndteres gjennom pågående og kommende investeringer i nybygg og renoveringer, men 

det vil fortsatt gjenstå en stor del som må tas over driftsbudsjett. Historikken viser at HF-ene i for liten grad setter av 

tilstrekkelig ressurser til vedlikehold. I tillegg å skulle dekke inn allerede påløpt etterslep over eksisterende budsjett, viser 

seg å være enda mer krevende.  

3.10.2 Bygg under oppføring og planlagte byggeprosjekter 

Finnmarkssykehuset Kirkenes åpnes 2. halvår 2018. Alta nærsykehus og Samisk helsepark er under bygging, og skal stå 

ferdig i 2019. Foretaket er ferdig med konseptfase for Finnmarksykehuset Hammerfest og vil gå videre med 

forprosjektering i 2018.  

Ved UNN Tromsø pågår bygging og renovering av Breivika som skal være ferdig i 2018. Nytt anlegg for Psykisk helsevern 

– idefasen var ferdig 2017, og konseptfasen planlagt fra 2019. Planleggingen av sykehuset i Narvik er inne i 

en klargjørende fase før oppstart av forprosjektet i 2018. Sykehuset skal etter planen være ferdig med bygging i 2022. 

Nordlandssykehuset Bodø er nå inne i siste del av byggefasen med renovering av høyblokken. Den skal stå ferdig i 2020. 

Ny behandlingsfløy og nytt inngangsparti ble åpnet i 2016.   

Idéfasen for Helgelandssykehuset har pågått siden 2017 med vurderinger av struktur og lokalisering.  Alternativer som 

skal med videre inn i konseptfasen avgjøres primo 2019. 

3.10.3 Kapasitet 

Det finnes ingen samlet oppdatert oversikt over dagens romkapasiteter i Helse Nord verken hos Helse Nord selv eller i 

den nasjonale rom-databasen administrert av Sykehusbygg.  Kapasiteter er gjerne dynamiske størrelser der rommene 

omdisponeres avhengig av behov.  For eksempel har mange sykehus gjort om sengerom til bruk som poliklinikk, 

pasienthotell eller kontorer. Det brukes gjerne også flere definisjoner på sengetall, noe som gjør det vanskelig å 

presentere statistikk på området.  I figuren nedenfor er det brukt begrepet «effektive senger», det vil si hvor mange senger 

som i gjennomsnitt er bemannet i løpet av året. 

                                                

22 For eksempel E-helse strategi Finnmarkssykehuset 2018 - 2023 
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Tall på effektive senger fra Helsedirektoratet viser at Helse Nord bruker sykehussenger i et langt større omfang enn resten 

av landet og at variasjonen i sengebruk er stor mellom foretakene i regionen (Figur 11Figur 11).  

 

 

 

 

Figur 11: Utvikling effektive senger per 1000 innbygger (2012-2016). Fordeling per foretak for 2016 Helse Nord 
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4. Overordnede strategier og føringer 

Førende dokumenter har implikasjoner for hvordan Helse Nord skal forberede seg på framtiden. Dette gjelder for 

eksempel nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Nords egne strategier og plandokumenter. Mange føringer omfatter 

arbeidsform, organisering og forbedringsarbeid. Det er flere forhold her som utviklingsplanen må forholde seg til og som 

derfor omtales kort her.  Fokuset er satt på de områdene som i stor grad påvirker Helse Nord på lang sikt.    

4.1 Nasjonal helse- og sykehusplan 

Det er syv overordnede målsetninger i Nasjonal helse- og sykehusplan (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). Disse 

målsetningene forteller noe om retningen det forventes at helsetilbudet vil utvikle seg fremover. De syv er: 

 skape pasientens helsetjeneste 

 prioritere tilbudet innenfor psykisk helse og rusbehandling 

 fornye, forenkle og forbedre tjenestene 

 bidra til nok helsepersonell med riktig kompetanse 

 styrke kvalitet og pasientsikkerhet og stille tydelige faglige krav til sykehusene 

 bedre oppgavedelingen og samarbeidet mellom sykehusene 

 styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

Planen peker på at utfordringsbildet er omfattende, og at det ikke er bærekraftig å fortsette å levere helsetjenester som i 

dag. Helsesystemet oppleves som uoversiktlig både for ansatte og brukerne. Helsepersonell sier de ofte sinkes av IKT-

systemer som ikke henger sammen, og at de får for lite hjelp til administrativt arbeid. Pasienter som er i kontakt med flere 

deler av helsetjenesten, opplever at den ikke henger sammen.  

Helsetjenesten må bli bedre på oppgavedeling, samhandling og sammenheng i pasientbehandlingen. Pasienten skal 

medvirke i utforming av tjenesten og delta i valg av egen behandling. Helsetjenesten skal møte pasienten med vennlighet 

og respekt. Endringene innebærer behov for endring av kultur, holdninger, organisering og ledelse. Pasienter og 

pårørende skal mobiliseres som drivkrefter for å gjennomføre endringer. Nærhet mellom pasient og sykehus er et viktig 

prinsipp også for framtiden, men det må tenkes nytt rundt hvordan fagfolk arbeider sammen for å sikre tilstrekkelig 

kompetanse.  

 Det legges opp til at pasienter skal delta aktivt i beslutning om egne behandlingsvalg. Det innebærer enkel 

tilgang og kontroll med egen pasientinformasjon, og utvikling av verktøy som gjør det mulig for pasient og 

evaluere valg, selv og sammen med helsepersonell 

 For hele helsetjenesten så er det et mål om å bruke mer moderne IKT-løsninger. Det skal arbeides med 

løsninger som støtter gode arbeidsprosesser og pasientforløp, og det forventes større bruk av IKT i opplæring av 

helsepersonell ved hjelp av e-læring og simulatortrening for å styrke ferdigheter og kompetanse  

 Det skal innføres tiltak på tvers av helseforetakene for å utnytte ledig kapasitet 

 Det skal utvikles forpliktende nettverk mellom sykehus og helseforetak i regionene, som skal sikre 

hensiktsmessig oppgavedeling 

 Det forventes strengere kontroll med behandlingene som gjennomføres, hvor noen av de samles på få steder i 

regionene som er godkjent av Helsedirektoratet. Akuttfunksjon skal sikre lokal beredskap, og funksjoner skal 

samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet. Det skisseres også at færre steder skal ha akuttkirurgi i 

framtiden 

 Det skal arbeides for å styrke samhandling med private tjenesteleverandører    

Dette er ikke en uttømmende gjennomgang, men et overblikk over de føringene som påvirker Helse Nord på lang sikt, og 

som derfor Helse Nord må bidra til å omsette i konkrete løsninger.   

4.2 Helse Nords strategi 

Pasienter i Helse Nord skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse 

Nord. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Som hovedstrategi velger Helse Nord 

samarbeid mellom enheter og nivåer. I strategien er det flere føringer, hvor noen er spesielt relevante for arbeidet med 

utviklingsplanen: 

 Gi flere tilgang til spesialisthelsetjenester nærmere hjemmet ved bruk av ambulerende spesialister og gjennom 

telemedisinske tjenester 

 Organisere og samordne elektiv virksomhet slik at den samlede ressursutnyttelse og prioritering blir bedre 
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 Utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 

 Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller og legge til rette for IKT-baserte undervisnings- veilednings- og 

oppdateringsformer 

 Etablere strategiske og operative samhandlingsarenaer mellom første- og andrelinjen 

 Etablere faglige nettverk mellom personell fra første- og andrelinjen 

 Legge til rette for samarbeid med førstelinjen om utvidede sykestuefunksjoner 

 Generelt samarbeid om prosjektrettet utviklingsarbeid mellom nivåene med sikte på implementering av løsninger 

som er til felles beste 

 Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som verktøy for å bedre tilgjengelighet 

og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 

 Ta et betydelig medansvar for å kople sammen primærhelsetjenesten og de privatpraktiserende spesialister med 

helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett 

Dette er ikke en uttømmende gjennomgang, men et overblikk over føringene i strategien som setter langsiktig retning. 

Hele strategien finnes igjen i vedlegg til rapporten.  

4.3 Plan Helse Nord 2018 – 2021 

Plan for Helse Nord 2018-2021, med rullering av investeringsplan 2018-2025, er et verktøy som prioriterer ressurser for å 

bidra til oppnåelse av foretaksgruppens langsiktige mål. Det er gode momenter i dette arbeidet utviklingsplanen bør bygge 

videre på. 

Det arbeides mot at tjenesten skal være nært der folk bor, kombinert med å samle oppgaver som krever høyspesialisert 

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

kommunene og andre som yter helsetjenester. Arbeidet med felles innføring av kliniske system ferdigstilles våren 2017. 

Prosjektet avløses av et nytt program for innføring av nye løsninger (DIPS Arena) og elektronisk medikasjon og kurve. På 

lang sikt er målsettingen at medikamentrelaterte avvik skal reduseres med 50 %. Det prioriteres investeringsmidler til å 

etablere moderne driftsmiljø i de nye datasentralene, til å styrke informasjonssikkerheten og til videre utvikling av digitale 

innbyggertjenester. Det er lagt inn rammer til bygging av nye sykehus i Hammerfest, Narvik og på Helgeland. Nye lokaler 

til psykisk helsevern og rus i Tromsø er lagt inn i planen med mulig start i 2023.  

I perioden skal det særlig prioriteres: 1) arbeide med å redusere unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelsen, gjennom å 

iverksette forbedringstiltak som reduserer flaskehalser og øker kapasitet og prioritere tjenester, slik at hele landsdelen får 

et likeverdig tilbud, 2) arbeid med psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling, gjennom økning i frivillig bruk av tilbudet 

og lokal tilstedeværelse. Det skal være større vekst i tjenester i PHV/TSB enn i somatikken, og 3) arbeid med bedre 

kvalitet og pasientsikkerhet, som blant annet innebærer omstilling mot primærhelsetjenesten. Helse Nord skal bidra til at 

en større del av tjenestene ytes i kommunene, understøtte helhetlig pasientforløp mellom spesialist og kommune-

helsetjeneste og styrke forebyggende arbeid. Det skal ikke gjennomføres overføringer før kommunene er i stand til å 

håndtere de nye oppgavene.  

Bruken av Helse Nords felles kvalitetssystem, og nytteeffekten av prosedyrearbeid og avvikshåndtering, skal forbedres. 

Det skal arbeides videre med automatisert datafangst gjennom ASJ (Automatisert Strukturert Journalgjennomgang) til 

bruk i rapportering og forbedringsarbeid, og vurdere dette også for flere områder.  

Det skal vurderes å lyse ut «såkornsmidler» til å gjennomføre mindre lokale kvalitetsforbedringsprosjekter utformet av 

klinisk personell i helseforetakene. 

4.4 Oppdragsdokumentet 2018 

Oppdragsdokumentet er departementets «bestilling» til Helse Nord RHF for inneværende år.  Helse Nord RHF skal 

innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende overordnede styringsmål som også må sies å ha et langsiktig 

perspektiv: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
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5.  Utviklingstrekk og framskrivning  

5.1 Hva er trendene? 

Utviklingen innen medisin og teknologi går raskt og gjør det vanskeligere enn noen gang å planlegge for fremtiden.  Helse 

Nord skal dessuten gi innhold til målet om å skape pasientens helsetjeneste slik dette er tydeliggjort gjennom nasjonal 

helse- og sykehusplan:   

«Pasienten skal medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og få bedre muligheter til å mestre 

eget liv. Målet er at pasientene ikke skal vente på utredning og behandling utover det som er medisinsk nødvendig. 

Helsetjenesten skal møte pasienten med vennlighet og respekt og ta ansvar for helhet, sammenheng og gjennomføring av 

behandlingen. Det skal være åpenhet om kvalitet. Kravene til kvalitet skal være like, uavhengig av region, behandlingssted 

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

samhandler med helsetjenesten gjennom enkle, gode og trygge elektroniske løsninger. Pasientene skal møte dyktige 

fagfolk som er godt kvalifisert for oppgaven alle steder i helsetjenesten.»  

I utviklingen av fremtidens spesialisthelsetjeneste vil blant annet følgende forhold være av stor betydning: 

 Pasientperspektivet vil styrkes med tydelig fokus på pasientsikkerhet og pasientmedvirkning. Pasientene vil stille 

større krav til tilgjengelighet, valgfrihet og åpenhet, med mulighet til å vurdere kvalitet. 

 Sykdomspanorama vil forandres på grunn av den demografiske utviklingen hvor en stadig eldre befolkning gir 

økning i antall pasienter med kreft og kroniske sykdommer. Forbedrede behandlingsmetoder vil skape nye behov 

hos pasientene som har kroniske sykdommer og/eller invalidiserende og behandlingskrevende restsymptomer. 

 Den raske kunnskapsutviklingen med tilgang til og behov for å lære nye teknikker og behandlingsmetoder vil 

fortsette. Minimalinvasiv teknikk og intervensjonsbehandling vil erstatte åpen kirurgi og medfører også at 

sykdomsprosesser kan stoppes tidligere med mindre konsekvens (hjerneslag og hjerteinfarkt). 

 Informasjonsteknologiens raske utvikling skaper mulighet for nye arbeidsmetoder som gir økt mulighet for bedre 

kvalitet i utredning, behandling og observasjon, bedre evaluering og oppfølging av resultater, informasjon og 

kommunikasjon mellom pasient/pårørende og aktørene i helsetjenestene, samt økt pasientsikkerhet. 

Samfunnsøkonomisk Analyse AS leverte i januar 2018 en rapport på oppdrag fra Helsedirektoratet der de forsøker å se 

nærmere på de trendene vi står overfor og hvilke konsekvenser dette har for fremtidige bemanningsbehov (Helse-Norge 

2040 – Hvordan vil framtiden bli; Rapport 1-2018).  De påpeker at noen trender er relativt sikre, mens andre er mer usikre. 

5.1.1 Sikre trender 

Det vil være en sterk økning i antall og andel eldre, og vekst i flere type lidelser, som sansetap, hjerte- og karsykdommer, 

hjerneslag, kreft, slitasjesykdommer i muskel og skjelett, diabetes type 2, urinlekkasje, KOLS, og alderspsykiatriske 

sykdommer som depresjon og demens. Flere vil overleve sykdom og flere vil leve med kroniske lidelser.  

Det vil bli flere personer med mer enn én kronisk sykdom, som har høyere dødelighet, mer innleggelse i sykehus og 

lengre sykehusopphold.  

Urbanisering forventes å fortsette, og den forventes å være sterkere for yngre personer enn for eldre. Det vil føre 

reduksjon i andelen av omsorgsarbeidet som gjøres av nær familie - såkalt ulønnet omsorg.  

Teknologisk utvikling har vært den viktigste endringsfaktoren for produktivitetsvekst. Det har vært en eksponentiell trend, 

og denne forventes å fortsette slik at betydningen av teknologisk utvikling blir stadig større.  

5.1.2 Mer usikre trender 

Det knytter seg stor usikkerhet til finansieringen av helse- og omsorgssektoren, offentlig sektors evne til å ta i bruk 

teknologiske løsninger, og samhandling med primærhelsetjenesten.  

Det har til nå eksistert en tverrpolitisk enigheten om at majoriteten av helse- og omsorgstjenestene skal finansieres av det 

offentlige. Dette er tidligere muliggjort av økonomisk vekst og et stadig økende inntektsgrunnlag til offentlig disposisjon. 

Fremover er det sannsynlig at inntektsveksten fra tradisjonelle vekstnæringer faller, samtidig som en mindre andel av 

befolkningen er i arbeid (og betaler skatt). Det vil føre til lavere inntekt for samtlige sektorer. For å opprettholde en 

inntektsvekst som vokser i takt med aktivitetsveksten, må andelen av offentlig disponering til helse- og omsorgssektoren 

øke på bekostning av andre sektorer.  
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For at en slik inntektsvekst opprettholdes taler blant annet at en økt andel av de som stemmer i valg er i kontakt med 

helse- og omsorgssektoren, og vil stemme for å øke denne sektorens innflytelse. På den annen side er det sektorer som 

kan forventes å kreve mer i framtiden, som klima- og miljø, og dermed reduserer sannsynligheten for en slik inntektsvekst. 

Selv om det er usikkerhet knyttet til utviklingen, er det flere faktorer som taler for at inntektsveksten ikke vil følge 

aktivitetsveksten framover, slik den har gjort tidligere. Det vil sannsynligvis føre til mindre økonomisk handlingsrom for 

helseforetakene.  

Veksten i arbeidsbesparende og velferdsfremmende teknologi forventes å fortsette. Private aktører forventes å drive 

utvikling og innovasjon, og ta i bruk nye løsninger. Usikkerhet er knyttet til det offentliges evne til å ta i bruk slike løsninger. 

Kompliserte beslutningsprosesser og flere hensyn som gjør seg gjeldende når beslutningstakere vurderer innfasing av ny 

teknologi, har historisk ført til moderat tempo i anvendelse av nye teknologiske løsninger. Dersom arbeidsprosessene 

knyttet til å ta i bruk nye teknologiske løsninger forblir de samme, forventes det at evnen til å ta i bruk nye løsninger også 

forblir uendret. Selv om det er usikkerhet knyttet til utviklingen, foreligger det ikke tiltak som tyder på at det offentliges evne 

til å ta i bruk løsninger skal forbedres, noe som taler for at innfasing av ny teknologi vil foregå i et moderat tempo også i 

framtiden. 

Det forventes bedre organisering av helse- og omsorgstjenester på tvers av forvaltningsnivå, noe som forventes å ha stor 

effekt på ressursbruk. Det har imidlertid vært et mål lenge, og ettersom man ikke har lykkes tidligere er det knyttet 

usikkerhet til evnen til å gjennomføre slike organisatoriske endringer framover. Det foregår i dag flere tiltak for å få til 

denne endringen, som øker sannsynligheten for at forvaltningsnivåene kommer til å samhandle bedre framover. Det 

forventes derfor at forvaltningsnivåene kommer til å lykkes i sitt arbeid med bedre organisering og koordinering.  

5.2 Framskrevet aktivitet til 2035 

Helse Nord må altså planlegge framtiden med en betydelig grad av usikkerhet og innenfor de rammer som settes av 

nasjonale myndigheter.  De regionale helseforetakene er bedt om å bruke nasjonale modeller for fastsettelse av det 

framtidige aktivitetsnivå, kapasitetsbehov og bemanningsnivå.  Disse framskrivningene er nærmere beskrevet her, 

inkludert den usikkerhet som er knyttet til en slik tilnærming.  For flere detaljer henvises til kap 8. 

5.2.1 Framskrivningsmetodikk  

Aktivitetsnivået i 2035 er framskrevet med utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå, justert for befolkningsvekst, 

sykdomsutvikling og effekten av forventede effektiviseringstiltak.  Framskrivingene er gjennomført av Sykehusbygg, 

basert på aktivitetsdata fra Norsk pasientregister, demografiske framskrivinger fra SSB og kvalitative justeringer for 

utvikling innenfor hver pasientkategori (ICD-10-kategori) utarbeidet av faglige arbeidsgrupper.  

De kvalitative endringene som gjøres for hver pasientkategori tar høyde for endringer i behandlingsmetode, 

etterspørselsvekst, effektivisering, overgang til dagbehandling/poliklinikk og pasienthotell og overføringer av oppgaver til 

primærhelsetjenesten i tråd med nasjonale føringer.  

Det er brukt de samme forutsetninger for alle HF-ene i framskrivingen. Det vil derfor være en liten forskjell i forhold til de 

lokale framskrivinger som allerede er gjort i forbindelse med de planlagte utbyggingsprosjektene i regionen.  De 

sistnevnte opererer delvis med andre forutsetninger for åpningstider, utnyttingsgrader og ambisjoner om hjemhenting av 

pasienter. Framskrivingene for somatikk er basert på aktivitetstall for 2015, som også er en kilde til avvik mot lokale 

framskrivinger som i hovedsak er basert på aktivitetstall fra 2014. Framskrivingene for PHV/TSB er basert på 2014 tall, 

og strekker seg til 2040.   
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5.2.2 Demografi  

Historisk utvikling har vist både befolkningsvekst og økt levealder i Norge. Det er en positiv utvikling som forventes å 

holde fram også i framtiden. I 2015 var det fem kommuner i Norge hvor andelen innbyggere over 67 år var over 25 %. 

Basert på framskrivingene til SSB vil det tallet øke til 106 kommuner i 2030.  

 

Framskrivingene til SSB viser at det for Helse Nord sitt område vil være en samlet befolkningsvekst på 7 % i perioden 

fram mot 2035. Brutt ned på aldersgrupper, illustrert i Figur 13Figur 13, så er utviklingen slik at det er 2 % reduksjon i 

antall personer i alderen 0 til 59 år. Det innebærer at all vekst skjer i aldersgruppene 60 år og oppover. Det betyr 35 000 

flere mennesker over 70 år, i en periode hvor den sysselsatte delen av befolkningen faller. Basert på SSB sine 

framskrivinger ser resten av landet i tilsvarende periode fram mot en 19 % befolkningsvekst, og en mer moderat vekst i 

andelen eldre sammenlignet med Helse Nord. 

 

5.2.3 Endringsfaktorer 

Hvordan ulike endringsfaktorer påvirker Helse Nord frem til 2035 er illustrert under i figur 14 eksemplifisert med 

utviklingen av antall liggedøgn som igjen definerer behovet for antall senger. Ren demografisk utvikling er isolert sett den 

faktoren som påvirker behovet for helsetjenester mest. Dette er drevet av vekst i antall eldre i befolkningen som også er 

den delen av befolkningen som etterspør helsetjenester i størst grad. Befolkningsutviklingen vil også føre til en vekst i 

behandlingsområdene som særlig treffer eldre, som hjerte- og karsykdommer, demens og kreft. I tillegg er det også 

Figur 12: Andel av befolkning 67 år og eldre i 2015 og framskrevet til 2030. Kilde: SSB 

Figur 13: Endring i vekst og alderssammensetning 2015-2035, Helse Nord. Kilde: SSB 
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vekst i lidelser knyttet til rus, psykiske helse og livsstilssykdommer som vil stille nye krav til hvordan tjenester utøves og 

følges opp. 

Evnen til å behandle nye sykdommer, nye behandlingsmetoder, nye legemidler og ny teknologi vil utvikles i raskere 

tempo enn tidligere. Det forventes ikke i seg selv å drive aktivitetsvekst i stor grad, men vil påvirke oppgaveløsing og 

behov for kompetanse.  

Endring i oppgavedeling forventes å ha betydelige effekter på aktivitetsnivået, gjennom bedre samhandling med 

kommunehelsetjenesten. Forventingen er at flere skal behandles i sine hjemkommuner, og derfor gjøre deler av 

kontakten med spesialisthelsetjenesten unødvendig. Til grunn for denne antagelsen ligger de vedtatte retningslinjene 

som gir kommunene et større ansvar for kronikere, palliasjon, rehabilitering, psykisk helsevern osv. Etter demografisk 

utvikling, er dette den faktoren som forventes å ha størst effekt på framtidig aktivitetsnivå i sykehusene. 

Endring i organisering av tjenestetilbudet er forventet gjennom en økt overføring fra døgn- til dagkirurgi og overføring fra 

medisinske døgnbehandlinger til polikliniske konsultasjoner. Som illustrert i figur 14, er det forventet at dette vil ha en 

aktivitetsreduserende effekt. Videre er det en forventing om at flere pasienter som oppfyller de riktige kriteriene, skal 

kunne benytte observasjonsposter og pasienthotell i større grad enn i dag. 

Rene effektiviseringstiltak forventes også å redusere aktivitetsnivået, for eksempel gjennom reduksjon av liggetiden. Det 

omfatter også evnen til å ta i bruk nye teknologiske løsninger som reduserer behovet for fysisk konsultasjon i sykehuset. 

For ytterliggere teknisk beskrivelse av framskrivningsmodellen og tallfesting av variabler som er brukt i framskrivingen, 

henvises til kapittel 8 i rapporten. 

5.2.4 Aktivitet 2035 

Resultatet av aktivitetsframskrivingen oppsummeres i dimensjonene døgnopphold, liggedøgn, dagopphold og polikliniske 

konsultasjoner. For somatikk vil den største veksten etter disse beregningene komme for dagbehandling og polikliniske 

konsultasjoner, på henholdsvis 49 % og 38 % (Figur 15Figur 15). Vekst knytte til døgnopphold og liggedøgn er mer 

moderat, på henholdsvis 5 % og 13 %. Veksten fordeler seg relativt likt på foretakene, hvor det største unntaket er 

Helgelandssykehuset, som framskrives med en reduksjon i døgnopphold. For TSB/PHV er det ulik vekst for psykisk 

helsevern (PHV) for barn og unge og voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Størst vekst er forventet for 

dagbehandling og polikliniske konsultasjoner (Figur 16Figur 16), akkurat som for somatikken. Det er forventet en mer 

moderat vekst i døgnopphold, og en reduksjon i liggedøgn.  

 

Figur 14: Trinnvis framskriving Helse Nord RHF – Liggedøgn. Kilde: Sykehusbygg (2017) 
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Figur 16: Aktivitetsframskrivinger – PHV Barn og unge, PHV voksne og TSB. Kilde: Sykehusbygg (2017) 

 

Figur 15: Aktivitetsframskrivng - Somatikk. Kilde: Sykehusbygg (2017) 
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5.2.5 Usikkerheten i tallene 

Tallgrunnlaget som er beskrevet over er som nevnt et resultatet av demografiske framskrivinger, epidemiologisk 

vurdering og en rekke kvalitative justeringer. Det er således mange trinn det kan være knyttet usikkerhet til her. Det må 

også nevnes at tallgrunnlaget tar utgangspunkt i dagens aktivitetsnivå og framskriver dette, noe som betyr at dersom 

dagens nivå er for høyt/lavt, dagens nivå er for varierende, dagens nivå for poliklinisering er for lavt eller dagens 

funksjonsfordelinger er uhensiktsmessige, vil disse skjevheten til en viss grad videreføres.  Ikke minst innen psykiatrien 

er det flere erkjente utfordringer som det i dag jobbes med å rette opp, som gjennom denne tilnærmingen blir videreført. 

For å illustrere de forskjellige trinnene i framskrivningen kan vi se nærmere på den samlede utviklingen i antall liggedøgn 

i Helse Nord, se fig 14. Ren demografisk framskriving gir isolert sett en vekst på 139 tusen liggedøgn for regionen. 

Forventninger til aktivitetsvekst knyttet til evnen til å behandle nye sykdommer gir en forventet vekst på 15 tusen 

liggedøgn. Det er estimert en reduksjon i liggedøgn på til sammen 31 tusen liggedøgn gjennom overføring til dagkirurgi 

og poliklinikk, og 35 tusen i rene effektiviseringstiltak. Det estimeres at tjenester tilsvarende 45 tusen liggedøgn kan 

overføres til primærhelsetjenesten i en eller annen form. 

Det er det siste punktet om overføring av oppgaver til primærhelsetjenesten det kanskje knytter seg størst usikkerhet til. 

Dette dreier seg altså om framtidige oppgaver som etter dagens praksis ville gitt 45 tusen liggedøgn i sykehusene, men 

der oppgavene altså forventes ivaretatt på en eller annen måte av kommunehelsetjenesten.  Til grunn for denne 

antagelsen ligger de vedtatte retningslinjene som gir kommunene et større ansvar for kronikere, palliasjon, rehabilitering 

osv.  

Figur 17Figur 17 viser effekten dersom overføringen til kommunen blir annerledes enn antatt. Det er ulik sats for 

overføring for hvert foretak, fra 9,06 % for UNN til 10,57 % for Helgelandssykehuset. Det kommer av at ulike 

pasientgrupper har ulikt potensiale for overføring, slik at forskjellene gjenspeiler forskjeller i foretakenes pasienter. 

Sensitivitetsanalysen viser at det gjør betydelig utslag dersom overføringen til kommunen blir større eller mindre enn 

antatt. For eksempel: dersom UNN ikke klarer å overføre noen aktiviteter som i utgangspunktet ville utløst liggedøgn for 

pasienten, til kommunene, så vil det tilsvare 20 648 liggedøgn mer enn estimert i framskrivingene som UNN må håndtere 

på en eller annen måte. Tilsvarende, dersom UNN klarer å overføre 12 % av disse pasientene til kommunene så 

resulterer det i 6 687 færre liggedøgn enn framskrevet. Det er viktig å understreke at kommunene ikke nødvendigvis 

Figur 17: Økning i antall liggedøgn per år og helseforetak som følge av endret omstilling mot primærhelsetjenesten. Kilde: 

Sykehusbygg (2017) 
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trenger å ha egne senger tilsvarende det antall liggedøgn som tas ned i sykehuset, men de må ta hånd om den 

aktiviteten som er beskrevet. Det kan til en viss grad håndteres av kommunene på andre måter enn å tilby egne senger. 

5.3 Kapasitetsbehov i 2035  

Behovet for senger, dagbehandlingsrom, poliklinikkrom og operasjonsstuer er beregnet basert på 
aktivitetsframskrivingene i kapitel 4.4.  Ved beregningen tas det utgangspunkt i forutsetninger om åpnings- og 
behandlingstider og utnyttelsesgrader. Det er utarbeidet et standardisert sett av disse faktorene som benyttes dersom 
det ikke er spesielle behov eller forhold som tilsier andre verdier for dette. I dette arbeidet er det brukt standardsatser for 
alle foretak i kapasitetsberegningen; kfr tabellen nedenfor (Feil! Fant ikke referansekilden.Tabell 6). 

 

Kapasitetsbærende rom Utnyttelsesgrad Drift dager/år Drift timer/dag Tid per aktivitet i minutter 

Døgnplass     

Normalseng 85 %    

Observasjonsplass 75 %    

Pasienthotellseng 75 %    

PHV &DPS 85 %    

PHBU 75 %    

TSB 80 %    

Dagplass  230 8 timer 1,5 timer 

Poliklinikkrom somatikk  230 8 timer 0,75 timer 

Poliklinikkrom PHV og TSB  230 6 timer 1,5 timer 

Operasjonsrom  230 8 timer 0,5 - 2,5 timer 

Tabell 6: Kapasitetsutnyttelse benyttet av Sykehusbygg i framskrivinger av aktivitet 

 

Oppsummert for regionen gir dette følgende rombehov i 2035 (2040 for PHV/TSB):  

Kapasitet Somatikk PHV voksne PHV barn og unge TSB 

Senger23 1 235 276 27 59 

Poliklinikkrom 235 230 123 22 

Operasjonsstuer 62 - - - 

Dagsenger 201 - - - 

Tabell 7: Oppsummert rombehov etter kapasitetsberegning 

Avvik mellom dette og de lokale framskrivninger beskrives i kapittel 7 - Beskrivelse av modeller og datagrunnlaget. 

                                                

23 Sum av normalsenger, observasjonssenger og senger i pasienthotell 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 91



 

33  

6. Helse Nord møter utfordringene – tiltak 

6.1 Endringer er nødvendig 

Helse Nord har en offensiv og ambisiøs visjon for sitt virke, kfr kap 4.2. Helse Nord står imidlertid overfor store 

utfordringer i tiden fremover og endringer må gjennomføres for å kunne ivareta krav og forventninger til foretaksgruppen 

både fra eier og den nord-norske befolkningen. 

Befolkningsveksten fremover blir stor i de høyere aldersgruppene, noe som igjen gir behov for flere sykehusinnleggelser 

og en nærmere 50 % vekst i polikliniske konsultasjoner frem mot 2035.  Nye behandlingstilbud vil gjøre det mulig å 

behandle pasientgrupper som i dag står uten tilbud.  Nye og dyrere kreftmedisiner vil komme på løpende bånd. Nye 

generasjoner stiller nye krav til blant annet kvalitet og har høye forventninger til det offentlige helsevesen. Disse 

utfordringene må Helse Nord møte med en økonomi som mye kan tyde på at blir langt strammere enn i dag. 

Aktivitetsveksten vil også kreve en bemanningsvekst; en vekst som gjør at en langt større del av befolkningen må søke 

seg inn i helse- og omsorgssektoren.  Alle helseregioner i Norge får en økning i antall eldre, men Helse Nord har som 

eneste region en helt spesiell utfordring ved at den yrkesaktive delen av befolkningen synker i tiden fremover.  

Utfordringen med å rekruttere og viktigheten av å stabilisere bemanningen er derfor betydelig. Oppgavefordelingen 

mellom sykehusene og mellom sykehus- og primærhelsetjenesten må baseres på faglige kriterier og bevissthet rundt 

hvilke løsninger som optimaliseres bruken av en begrenset bemanningstilgang.  

Helse Nord må forsøke å begrense aktivitetsveksten og sikre kvaliteten.  Foretaket må få bukt med dagens uønskede 

høye sykehusforbruk og store interne variasjoner i indikasjonsstillinger og behandlingsrutiner. Nye driftskonsept uten 

bruk av sykehusinnleggelser må utvikles. Nye teknologiske løsninger må tas i bruk for å styrke den desentrale 

diagnostikk og behandling, inkludert egendiagnostikk og –behandling.   

Samarbeidet med primærhelsetjenesten må styrkes og nye samarbeidsformer utvikles slik at pasientene får behandling 

på riktig omsorgsnivå og uten unødvendige forflytninger mellom omsorgsnivåene.  Helse Nord og primærhelsetjenesten 

må sammen finne løsninger som utnytter den begrensede potensielle bemanningstilgangen i Nord-Norge på en mest 

mulig effektiv måte. 

Ny teknologi vil få konsekvenser for arbeidet med å begrense aktivitetsveksten, redusere de uønskede variasjonene, 

sikre effektiv utnyttelse av bemanningen og et sømløst samarbeid med primærhelsetjenesten.  På grunn av spredt 

bebyggelse og lange avstander er trolig Helse Nord den regionen i landet der potensialet i ny teknologi er størst.  Helse 

Nords ambisjon om å være ledende på teknologiområdet er derfor velbegrunnet, men krever nye tiltak for å realiseres. 

I resten av dette kapitlet fokuseres på noen av de tiltakene som kan bidra til å sikre innbyggerne et fortsatt trygt og godt 

behandlingstilbud i Nord-Norge i tiden fremover innenfor en bærekraftig økonomi. Disse tiltakene skal operasjonaliseres 

gjennom den årlige rulleringen av de 4-årige handlingsplanene og de 8-årige investeringsplanene. 

Det er også behov for endring når det gjelder gjennomføringsevnen i regionen da dagens praksis viser seg å ikke gi de 

ønskede resultater.  Helse Nord må finne en tilnærming som sikrer at alle ledd i linjen ser sitt ansvar i denne 

sammenheng og der resultatene følges opp. 

Dette kapitel tar for seg de viktigste tiltakene for pasientene i Helse Nord.  Tiltakene er plassert under den overskrift de 

nærmest hører hjemme under og ikke gjentatt i andre delkapitler selv om de også der er relevante.   

6.2 Pasientens helsetjeneste 

«Pasientens helsetjeneste» er den overordnede visjonen for Nasjonal helse- og sykehusplan.  Pasienten skal ha en 

langt sterkere rolle både i utforming av fremtidens helsevesen og i beslutninger om egen behandling. Følgende sitater fra 

planen underbygger dette; «Pasienten skal medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av egen behandling og få 

bedre muligheter til å mestre eget liv. Pasientenes stemme skal veie tyngre i utformingen av morgendagens helse-

tjeneste. Pasientens behov og ønsker skal veie tyngre når det skal tas valg om hvilken behandling som skal gis, og 

hvordan den skal gjennomføres. Innbyggerne er i stor grad aktive nettbrukere som er vant til digitale tjenester til 

innhenting av informasjon, kommunikasjon og til å utføre tjenester selv. Tilgang til egne helseopplysninger og selv-

betjening er viktige virkemidler for å gi brukerne en enklere hverdag og reell medvirkning i egen behandling.» 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 92



 

34  

Helse Nord vil derfor legge til rette for at brukernes stemme blir hørt og vektlagt i ulike fora og ikke minst i forbindelse 

med omstillingsprosesser.  Erfaringene viser at brukerrepresentantene kanskje er de som tydeligst vektlegger 

kvalitetsaspekten i slike prosesser. 

Retten til fritt behandlingsvalg er et eksempel på en sterkere pasientrolle.  Det ligger også i tiden at befolkningen vet mer 

om egen sykdom og behandlingsmuligheter, og i større grad har krav og forventninger til helsetjenesten. Forventningene 

går ikke bare på kvalitet i selve tjenesten, men også på det å bli betjent og møtt med en åpenhet, fleksibilitet og 

brukertilpasning som befolkningen møter på andre områder i dagens forbrukersamfunn.  En slik pasientsentrert 

tilnærming er godt illustrert i følgende figur: 

 

Kilde: Sykehuset Innlandet 

Dette må Helse Nord ikke bare forholde seg til, men også være en pådriver for.  For en region med spredt befolkning og 

lange avstander, vil utviklingen av nærtjenestene (se figuren) være helt avgjørende for at Helse Nord skal kunne takle de 

utfordringene foretaksgruppen står overfor. 

Nasjonal helse- og sykehusplan understreker også med all tydelighet hvor avgjørende denne omstillingen er for Helse 

Nord og at dette vil få betydning for de fleste sider av driften: «Mange utredninger og behandlinger kan utføres nærmere 

pasienten enn nå – i små sykehus og lokalmedisinske sentre eller i eget hjem – som del av samhandlingsopplegg 

mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og med pasienten selv som aktiv 

medspiller. Selvbetjeningsteknologi og bedre tilrettelagt informasjon vil gjøre at pasienter kan mestre egen helse og 

behandling i langt større grad enn i dag. Pasienten vil være en aktiv pådriver i forebygging, diagnostisering, utredning, 

behandling og rehabilitering. Denne utviklingen vil få store konsekvenser for hvordan sykehusene bygges, organiseres 

og drives i årene som kommer.»  

 

6.3 Pasientbehandling og kvalitet 

Befolkningen i Nord-Norge har et høyt forbruk av spesialisthelsetjenester og store regionale variasjoner i 

forbruksmønsteret; langt mer enn det som kan forklares med tilfeldigheter og ulik befolkningssammensetning.   

Forbruksvariasjonene gjelder både det samlede forbruket og i enda større grad for enkeltdiagnoser.     

 

Tiltak – pasientens helsetjeneste 

 Helse Nord vil bli ledende innen IKT/MTU/e-helse for gjennom det å bidra til å sikre desentrale 

spesialisthelsetilbud, større grad av egendiagnostikk/egenbehandling, digital dialog mellom pasient og 

helsetjeneste, og bedre kommunikasjon mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
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Høyt forbruk og store variasjoner gir flere utfordringer: For det første betyr det at «beste praksis» ikke er gjeldende for 

flere behandlingstilbud ved flere sykehus, noe som i praksis betyr varierende kvalitet på tvers av regionen. For det andre 

betyr det trolig at det tilbys og gjennomføres behandlinger som har lav eller ingen beviselig verdi for pasienten. Samlet 

bidrar dette til et uønsket høyt aktivitetsnivå og derav følgende kostnadsnivå. 

På den ene siden er det viktig å få harmonisert indikasjonsstillinger og behandlingspraksis for å få redusert aktiviteten 

ned til et ønsket nivå.  På den andre siden er Helse Nord et lite regionalt helseforetak, slik at det blir viktig å fordele 

aktiviteten slik at det som må sentraliseres av hensyn til robuste fagmiljø, ivaretagelse av universitetsfunksjonen, 

utnyttelse av begrensede bemanningsressurser, tilstrekkelig behandlingsvolum og utnyttelse av kostbart medisinsk-

teknisk utstyr, blir sentralisert, mens det som kan desentraliseres gjerne ved hjelp av nye teknologiske løsninger, blir 

desentralisert.  

Befolkningen i Nord-Norge er tjent med et godt samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten og at disse finner 

en hensiktsmessig arbeidsdeling seg imellom. Dette er nærmere omtalt i kap 7.x. 

 

6.4 Oppgavedeling  

Dette er et viktig punkt for Helse Nord; så viktig at det i strategien beskrives slik «Som hovedstrategi velger Helse Nord 

samarbeid mellom enheter og nivåer».  I dette kapitel er samlet mange forskjellige tema, men med det til felles at det kan 

oppnås utvikling og forbedring gjennom samarbeid.  

6.4.1 Funksjonsfordeling 

Dagens funksjonsfordeling har utvikling seg over tid og i noen grad tilpasset seg de endringer som har kommet innen 

transport, teknologi og medisin.  Riktig funksjonsfordeling er viktig for å sikre at en så stor del av tjenestene som mulig er 

desentralisert, samtidig som utnyttelse av begrensede bemanningsressurser, tilstrekkelig behandlingsvolum, utnyttelse 

av kostbart medisinsk-teknisk utstyr og ivaretagelse av universitetsfunksjonen, kan nødvendiggjøre sentralisering på 

noen områder. 

En kartlegging gjennomført høsten 2017 viser at det er store variasjoner mellom helseforetak og sykehus når det gjelder 

hvilke lokalsykehustjenester som tilbys desentralt.  Det er derfor igangsatt et arbeid som inkluderer alle fagdirektørene i 

regionen, der formålet er å gå systematisk gjennom fagområde for fagområde for å definere hvilke tjenester som skal 

kunne tilbys desentralt og hvilke som må sentraliseres og hvordan universitetsfunksjonen skal kunne ivaretas innen det 

enkelte fagområdet.  

 

Tiltak – pasientbehandling og kvalitet 

 Helse Nord vil styrke pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene gjennom mer harmonisering av 

indikasjonsstillinger og behandlingspraksis, blant annet gjennom endret bruk av fagrådene, felles faglige 

retningslinjer, kliniske fagrevisjoner, felles kompetanseplaner, tilgang på beslutningsstøtte, læring fra 

avvikshåndtering og videre utvikling av «Mine behandlingsvalg» 

 Helse Nord RHF vil ta finansieringsordningene aktivt i bruk for å stimulere ønsket adferd  

 Helse Nord vil styrke kompetansen innen eldremedisin og sørge for at slik kompetanse er tilgjengelig i alle 

sykehus 

 Helse Nord vil bruke kunnskapen om hvem som er storforbrukere av sykehustjenester til å iverksette 

målrettede tiltak for denne gruppen i samarbeid med primærhelsetjeneste 

 Helse Nord vil i budsjettsammenheng og ved realisering av disse tiltakene prioritere psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling og gjennom det oppnå en betydelig økning i den gjennomsnittlige 

levealderen til alvorlig psykisk syke og rusmisbrukere 

 Helse Nord vil …. Kfr dialogen med det samiske miljøet 
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Det er også nødvendig å finne en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom det regionale helseforetaket og helse-

foretakene på stabsområder som fag, personal og økonomi. På den ene siden ønsker helseforetakene å bli involvert i 

viktige prosesser i regionen, men på den annen side opplever de at belastningen på både de kliniske og de 

administrative miljøer i dag blir for stor.  Det påligger derfor både det regionale helseforetaket og helseforetakene å finne 

samhandlingsløsninger som sikrer involvering og kvalitet og en best mulig utnyttelse av den samlede kapasiteten i 

regionen. 

6.4.2 Samarbeid med private, inkl avtalespesialister 

Helse Nord vil fortsatt tilby spesialisthelsetjenester gjennom kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister 

som foretaket har avtale med. Pasienter og pårørende skal fortsatt kunne benytte de private aktørene med avtale på lik 

linje med sykehusene.  Helse Nord ønsker imidlertid å arbeide for at avtalespesialistene i langt større grad blir integrert 

som en del av den samlede spesialisthelsetjenesten og derved blir en viktig faktor i realiseringen av de overordnede 

målene for regionen. 

6.4.3 Legemiddelforsyningen i Helse Nord 

Det foreligger i dag ingen overordnet strategi om en felles standard for legemiddellogistikk og legemiddelhåndtering i 

Helse Nord. Det overordnede bildet er fragmentert og viser at alle helseforetakene i regionen har ulik tilnærming til å løse 

utfordringene som legemiddelforsyning har. En riktig og felles overordnet strategi vil først og fremt bidra til lik kvalitet, 

pasientsikkerhet og trygg, rasjonell og effektiv legemiddelhåndtering i hele Helse Nord. En manglende overordnet 

strategi medfører lite rasjonell bruk av personalressurser, uhensiktsmessig samordning for å sikre at legemidler er 

tilgjengelige ved behov og risiko for unødig kassasjon av legemidler samt økte kostnader forbundet med 

uhensiktsmessige legemiddellagre. Fraværet av en overordnet standard for legemiddelhåndtering og legemiddellogistikk 

i Helse Nord medfører dessuten at regionen mangler grunnlag for et felles anbud for innkjøp av løsninger og planlegging 

av sykehusbygg. 

Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber hver for seg for å sørge for riktig legemiddelhåndtering hos sine 

pasienter.  Likevel er feil i legemiddelbruken oppstått i forbindelse med pasientflyten mellom de to forvaltningsnivåene, 

en av de største kvalitetsutfordringene i norsk helsevesen og ansvarlig for flere årlige dødsfall.  Den farmasøytiske 

kompetansen i region vil kunne spille en aktiv rolle i arbeidet med å finne løsninger på denne utfordringen. 

De regulatoriske forholdene rundt sykehusapotekene er med jevne mellomrom oppe til diskusjon.  Dette understreker 

betydningen av at Helse Nord får en strategi for legemiddelforsyningen og bruk av farmasøytisk kompetanse. 

6.4.4 Regionale fagråd 

Helge Nord er organisert i helseforetak som igjen har sykehus med ansvar for hver sine geografiske områder.  Det er 

imidlertid også behov for strukturer som ser på tvers av denne geografiske dimensjonen.  Dette gjelder ikke minst 

spørsmål om faglig utvikling, felles faglige retningslinjer, harmonisering av indikasjonsstillinger og behandlingspraksis.   

Helse Nord har i dag fagråd innenfor flere fagområder, men det er stor variasjon i hvordan rådene i praksis fungerer. For 

Helse Nord er det viktig at disse tverr-geografiske fagrådene får tilstrekkelige mandat, operasjonell støtte og 

ledelsesmessig forankring slik at de kan spille en langt mer framtredende rolle i Helse Nords videre utvikling.  Fagrådene 

bør også kunne involveres i spørsmål om eksempelvis større investeringer i det enkelte fag, teknologisk utvikling innen 

fagene, felles undervisningsopplegg, samarbeidsrutiner med primærhelsetjenesten ved ulike diagnoser og ivaretagelse 

av universitetsfunksjonen i det enkelte fag. 

Vedlagt følger et forslag til et oppdatert mandat som kan bidra til å sette fagrådene i en langt mer sentral rolle i regionen. 

6.4.5 Universitetsfunksjonen i Helse Nord 

Se nåsituasjonsbeskrivelsen. 

Helse Nord har spesielle utfordringer knyttet til universitetsfunksjonen.  Regionen er den minste i landet og har således 

et begrenset volum av pasienter å ta utgangspunkt i.  Regionen er den eneste med nedgang i den yrkesaktive del av 

befolkningen i årene som kommer og således et begrenset rekrutteringsgrunnlag å ta utgangspunkt i. Det er derfor viktig 

at Helse Nord har et bevisst forhold til hvordan universitetsfunksjonen skal utvikles og hvilken rolle universitetssykehuset 

skal ha i denne utviklingen. 
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6.5 Samhandling med primærhelsetjenesten 

Både kvaliteten i tilbudet og ivaretagelse av intensjonen i nasjonale føringer for oppgavedeling mellom spesialist-

helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, tilsier at en større andel av helsetjenestene i fremtiden skal leveres av 

kommunehelsetjenesten.  Samtidig er det slik at flere kommuner allerede i dag sliter med bemanningsmangel og 

utfordringer med å ivareta sine oppgaver.  Med nye oppgaver innen områder som psykiatri, rehabilitering og palliasjon vil 

mange kommuner være avhengig av å finne løsninger enten sammen med andre kommuner eller sammen med 

helseforetakene.  Utfordringene blir ytterligere forsterket ved at mange kommuner har en lav andel yrkesaktive i forhold 

til pensjonister, en trend som forsterkes ytterligere i tiden fremover (for nærmere detaljer se kap 6.6 om bemanning og 

kompetanse).   

I en slik situasjon vil Helse Nord arbeide tett sammen med kommunene for å finne løsninger til det beste for befolkningen 

i Nord-Norge der regionens samlede tilgangen på helsepersonell utnyttes på en effektiv måte. Helse Nord vil gjøre sine 

tilbud mer tilgjengelige både for pasienter og fastleger gjennom videre arbeid med ambuleringsordninger, konfererings-

telefoner, avtalespesialister og nye digitale løsninger for samhandling.  Målsettingen må være at pasientene om mulig 

skal behandles desentralt enten ved egendiagnostikk/-behandling eller kontakt med helsetjenesten.  

Helse Nord har god erfaring med etablering av distriktsmedisinske sentra, men vil i tillegg også sammen med 

kommunene se på helt nye samarbeidsformer både når det gjelder organisering og finansiering, og gjerne gjennomføre 

piloter for å teste ut ulike alternativer. Det er noen gode eksempler både i egen regionen og i andre regioner som viser 

løsninger der pasienter i større grad kan hjelpes desentralt og slipper reisen til sykehus.  I Nordreisa kommune ligger 

DMS Nord-Troms.  Denne kommunen har et signifikant lavere forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester både når det 

gjelder døgn- og dagopphold samt polikliniske konsultasjoner.   

Samarbeidet mellom fastleger og sykehusleger synes å fungere godt i de etablerte samarbeidsfora.  I den praktiske 

hverdagen synes dialogen omkring enkeltpasienter å være vanskeligere og den nødvendige tillit og trygghet i dialogen er 

i begrenset grad etablert.  Dette gjør at pasientene ikke alltid blir behandlet på riktig omsorgsnivå og får unødvendige 

transporter mellom forvaltningsnivåene.  Erfaringene fra Lofoten tilsier at en viss hyppighet og regularitet i fagmøter 

mellom fastleger og sykehusleger i større grad legger grunnlaget for en god dialog også i den kliniske hverdagen. En 

nylig publisert undersøkelse fra Riksrevisjonen (Dokument 3:4 (2017-2018)) viser at det generelt er store utfordringer i 

henvisningspraksisen mellom fastleger og sykehus; en praksis som både gir dårlig kvalitet og unødvendige kostnader.  

Statsråden er enig med Riksrevisjonen i at helseforetakene i større grad må bidra til å sette fastlegene bedre i stand til å 

forbedre sin henvisningspraksis 

 

 

Tiltak - oppgavefordeling 

 Helse Nord vil gå systematisk gjennom fagområde for fagområde for å definere hvilke tjenester som skal 

kunne tilbys desentralt og hvilke som må sentraliseres og hvordan universitetsfunksjonen skal kunne 

ivaretas innen det enkelte fagområdet.  

 Helse Nord vil arbeide for at avtalespesialistene i langt større grad blir integrert som en del av den samlede 

spesialisthelsetjenesten og derved blir en viktig faktor i realiseringen av de overordnede målene for 

regionen 

 Helse Nord vil utarbeide en egen strategi for legemiddelforsyningen og bruk av farmasøytisk kompetanse i 

regionen. 

 Helse Nord vil styrke fagrådenes rådgivende rolle i spørsmål knytte til faglig utvikling, undervisning, 

teknologisk utvikling, økonomiske investeringer og samhandling med primærhelsetjenesten.  En nødvendig 

forutsetning er at det etableres støttefunksjoner for fagrådene. 

 Helse Nord vil utarbeide en egen strategi for hvordan universitetsfunksjonen best kan ivaretas både som 

helhet og på utvalgte områder   
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6.6 Bemanning og kompetanse 

De utfordringene Helse Nord står overfor vil kreve økt bemanning og styrket kompetanse, også på 

områder som tradisjonelt ikke har vært rekruttert til sykehus. Dette kapitel ser på tiltak for hvordan 

Helse Nord skal møte denne utfordringen.  For beskrivelse av det økte bemanningsbehovet brukes en 

modell som de regionale helseforetakene er bedt om fra departementet sin side. Flere detaljer om 

modellen fremgår av kapitel 7.  

6.6.1 Bemanningsbehov 2035   

Behovet for bemanning innenfor ulike yrkesgrupper er basert på simulering i nasjonal bemanningsmodell. Figur 18Figur 

18 viser behovet slik det forventes i 2035 gitt dagens kompetansesammensetning og organisering. Figuren viser 

framskrevet bemanningsbehov knyttet til ren demografisk framskriving og behovet etter kvalitative justeringer i henhold til 

framskrivingen av aktivitet. Det er utarbeidet et standardisert sett av endringsfaktorene i modellen som benyttes dersom 

det ikke er spesielle behov eller forhold som tilsier andre verdier. I dette arbeidet er det brukt standardsatser for alle 

foretak i kapasitetsberegningen; kfr dokumentasjon nasjonal bemanningsmodell (Helse Vest RHF, 2015). Unntakene er 

endringer i aktivitetsvekst og legespesialitetenes fordeling mellom omsorgsnivå i henhold til de kvalitative justeringene 

beskrevet i 4.4.2.  

Resultatet av framskrivingen indikerer en økning i bemanningsbehov på omtrent 37 % for alle yrkesgrupper. Dette er 

høyere enn både de demografiske framskrivingene i modellen og den demografiske framskrivingen gjennomført av SSB 

(2015), som også er illustrert i Figur 18: Framskrevet bemanningsbehov, gitt dagens bemannings- og aktivitetsbehov. 

Kilde: Simulering Nasjonal bemanningsmodell (2018)Figur 18: Framskrevet bemanningsbehov, gitt dagens bemannings- 

og aktivitetsbehov. Kilde: Simulering Nasjonal bemanningsmodell (2018). Årsaken er at kvalitative faktorer indikerer 

særlig økt aktivitet knyttet til dagbehandling og polikliniske konsultasjoner langt ut over veksten knyttet til demografisk 

framskriving. De kvalitative justeringene indikerer også en reduksjon i antall døgnopphold og liggedøgn. Det bidrar til å 

moderere veksten knyttet til kvalitative forventninger, men ikke nok til at det i sum er forventet et økt aktivitetsnivå ut over 

demografisk framskriving som vil bidra til et høyere bemanningsbehov en det SSB estimerte i 2015.  

Framskriving av ansattbeholdning mangler standardsatser i bemanningsmodellen, og det anvendes derfor en forenklet 

metode for å illustrere gapet mellom framskrevet behov og beholdning.  Framskriving av behov bygger på beregning av 

hvor stor del av yrkesaktiv befolkning vi sysselsetter innenfor hver yrkeskategori, og antagelse om at vi klarer å 

opprettholde denne andelen også fremover. Svingninger i beholdning er i dette bildet kun svingninger i yrkesaktiv 

befolkning i Nord. Det må presiseres at dette er en forenkling, som blant annet ikke tar høyde for evt. skjevheter i 

aldersfordelingen i eksisterende bemanningsgrunnlag.  

 

 

 

Tiltak - samhandling 

 Helse Nord vil bidra til å sette kommunehelsetjenesten bedre i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver 

gjennom et tettere samarbeid og utvidelse av allerede etablerte samarbeidsfora og gjennom pilotering av 

alternative modeller for finansiering, samlokalisering og samorganisering 

 Helse Nord vil i samarbeid med primærhelsetjenesten søke å redusere sykdom og lidelse og eventuell 

sykehusinnleggelse gjennom tidlig diagnostikk og intervenering.  Dette søkes oppnådd blant annet gjennom 

bruk av moderne sensorteknologi og digital overvåkning. 

 Helse Nord vil legge til rette for en tettere dialog og bedre henvisningspraksis mellom fastleger og 

sykehusleger knyttet til både akutte og elektive pasienter.  Dette søkes oppnådd gjennom standardiserte 

henvisninger og regelmessige møter mellom fastleger og sykehusleger i hvert sykehusområde.  Det skal 

alltid være en lett tilgjengelig vakttelefon i sykehus/helseforetak for dialog om behandlingsalternativer, 

inkludert eventuell innleggelse eller øyeblikkelig hjelp-time på poliklinikken. 
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6.6.2 Usikkerhet i tallene 

Bemanningsframskrivingen over er basert på framskrevet aktivitetsnivået. Dette aktivitetsnivået er framskrevet i en 

modell, basert på kvalitative justeringer som ikke direkte lar seg overføre til bemanningsmodellen. Derfor er det noe 

usikkerhet knyttet til hvorvidt bemanningsmodellen tar høyde for hvordan kvalitative justeringer vil endre måten det 

arbeides på – eks. ved at en større andel av ressursene vil arbeide i tilknytning til dagbehandling og poliklinikk. Modellen 

skal ta høyde for at bemanningsbehovet knytte til disse omsorgsnivåene er lavere enn for døgnopphold, men om den 

kompenserer nok for dette er det knyttet usikkerhet til. 

Figur 18: Framskrevet bemanningsbehov, gitt dagens bemannings- og aktivitetsbehov. Kilde: Simulering Nasjonal 

bemanningsmodell (2018) 

Figur 19: Variasjon i bemanningsbehov gitt ulike framtidsscenarioer. Kilde: Helse-Norge 2040 – Hvordan vil framtiden bli. 

Rapport 1-2018 (SA, 2018) 
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Framskrivingen baseres på at oppgaveløsningen i 2035 forblir som i dag. Mer generelt er det usikkerhet til hvordan 

spesialhelsetjenesten organiserer og leverer sine tjenester i framtiden. I regi av Helsedirektoratet er det gjennomført et 

scenarioanalyse arbeid på nasjonalt nivå, som belyser noe av usikkerheten i bemanningsframskrivingene. Resultatet er 

oppsummert i Figur 19Figur 19 og viser stor variasjon i bemanningsbehov avhengig av hvordan ulike endringer slår til. 

Dette illustrerer noe av usikkerheten i framskrivingene, allikevel er oppsummeringen i 7.4.1 et beste estimat. Behovet 

varierer fra svært høyt for alle yrkesgrupper i scenariet «Trygghet framfor alt» til relativt moderat for leger i scenariet 

«Effektivitetssamfunnet» og relativt moderat for helserelaterte yrker24 i scenariet «Konkurransedyktig velferd».

6.6.3 Utfordringer i rekrutteringsgrunnlaget 

Den demografiske utviklingen i Helse Nord sitt opptaksområde er mindre bærekraftig enn i øvrige landsdeler, illustrert 

ved forskjeller i forsørgerbrøk (Y/P) 25. I Nord er 2,6 personer i arbeidsfør alder for hver person eldre enn arbeidsfør 

alder, mot 3,1 for alle regionene (Figur 20Figur 20). Illustrasjonen i Figur 20Figur 20 viser også justert forsørgerbrøk, 

som innebærer at det tas høyde for uføretrygdede, personer på arbeidsavklaring og studenter26. 

  

Blant helseforetakene er framskrivingen for Helgeland minst gunstig i 2040, mens Finnmark og UNN opplever den 

største forverringen. Blant lokalsykehusene skiller Vesterålen, Mosjøen og Sandessjøen seg negativt ut med tanke på 

estimert bærekraft. Hammerfest og UNN-Tromsø opplever størst forverring.   

Det er estimert at 42 av 87 kommuner I Nord har en forsørgerbrøk under 2 innen 2040. Dette bildet truer bærekraften i 

kommunehelsetjenesten. Dersom kommunens evne til å håndtere pasienter reduseres, vil det føre til økt belastning for 

spesialisthelsetjenesten. Dette illustrerer også rekrutteringsutfordringen beskrevet over i Figur 18Figur 18. 

6.6.4 Tiltak – bemanning og kompetanse 

Spesialisthelsetjenesten har fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og 

opplæring. 

Helse Nord står foran en betydelig aktivitetsøkning og derav følgende økte bemanningsbehov i årene fremover; et behov 

som gjør at en større andel av den yrkesaktive delen av befolkningen finner sin plass i helsevesenet.  Samtidig står også 

primærhelsetjenesten overfor en betydelig aktivitetsøkning og økt bemanningsbehov.  De må også rekruttere fra det 

samme befolkningsgrunnlag.  Helse Nord og kommunehelsetjenesten er derfor avhengig av å finne løsninger sammen 

der tilgjengelig helsepersonell utnyttes så hensiktsmessig som mulig.  Tiltakene må settes inn på mange fronter; 

rekruttering, stabilisering, bruk av tekniske hjelpemidler / roboter og ikke minst tiltak for å utnytte den bemanningen man 

har på en mest mulig effektiv måte.  Det vises i denne sammenheng også til Helse Nords egen regionale plan for 

rekruttering og stabilisering. 

                                                

24 Helserelaterte yrker: Radiograf, Bioingeniør, Reseptar, Protese- og tanntekniker, Helsesekretær, Ambulansepersonell, Helse- og 
miljøarbeider, Tannpleiere 
25 Forsørgerbrøken: antall personer i arbeidsfør alder, 20 - 66 år, som andel av befolkning eldre enn 66 år.   
26 Justering av Y/P innebærer reduserer antall i yrkesaktiv alder med omtrent 650 000 nasjonalt. 

Figur 20: Forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister i helseregionene med og uten justering for uførhet. Kilde: 

Regionalt samarbeidsutvalg, Sak 07/2017 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 99



 

41  

Tilgangen på pleiepersonell, ikke minst spesialsykepleiere, forventes å kunne bli den største utfordringen.  Helse Nord 

må også være forberedt på at det vil bli behov for personell med en helt annet bakgrunn enn det som tradisjonelt har 

vært etterspurt i foretakene, eksempelvis kompetanse innen fysikk og spesifikke områder innen IKT og teknologi.  Dette 

er en konsekvens av den digitale omstilling som vil prege både diagnostikk, behandling og samhandling i årene 

fremover.  Denne omstillingen vil også kreve en betydelig satsning på opplæring og tilleggsutdannelse for dagens 

helsepersonell.    

I likhet med de andre helseregionene leverte Helse Nord i 2017 en samlet vurdering til Helsedirektoratet av hvilke 

legespesialiteter som bør ha strategisk oppmerksomhet.  Til grunn for vurderingen lå en rekke forhold som eksempelvis 

alder, søkermasse, utdanningskapasitet og turnover.  Helse Nord hadde den desidert lengste listen som inneholdt 

følgende legespesialiteter; blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, fysikalsk medisinsk rehabilitering, 

gastroenterologisk kirurgi, geriatri, hjertesykdommer, lungesykdommer, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, 

nukleærmedisin, onkologi, patologi, radiologi (særskilt intervensjon), rus- og avhengighetsmedisin, thoraxkirurgi, urologi 

og øyesykdommer.  

Nord-Norge har en spesiell utfordring med en stadig lavere andel yrkesaktive i forhold til omsorgstrengende (kfr kap 5.1).  

Primærhelsetjenesten har også store bemanningsbehov fremover, noe som gjør at primær- og spesialisthelsetjenesten 

er avhengig av at de sammen finner løsninger som utnytter regionens tilgjengelige helsepersonell på best mulig måte.  

Samhandlingskompetanse vil være en grunnleggende og nødvendig ferdighet for alt helsepersonell i regionen. 

 

 

 

 

 

 

Tiltak – bemanning og kompetanse 

 

• Helse Nord vil bidra til rekruttering og stabilisering av helsepersonell gjennom (barnehagetilbud?), tilbud om 

veiledning, tilbud om videre- og etterutdannelse, tilbud om deltagelse i utviklingsarbeid, faglig stimulerende 

oppgaver, godt lederskap og økonomisk støtte til forskning og innovasjonsarbeid 

• Helse Nord vil arbeide for at alle deltidsansatte som ønsker det, kan få en 100 %-stilling  

• Helse Nord vil i samarbeid med KS og utdanningsinstitusjonene iverksette spesifikke tiltak for å sikre at 

nyutdannede ikke forlater helsesektoren 

• Helse Nord vil gjennom foretakets fullmaktmatriser sørge for at ledere på nivå 3 og 4 har de nødvendige 

fullmakter for å kunne utøve god personalledelse i den direkte kontakt med medarbeiderne.  Erfaringer fra 

enheter med lavt sykefravær og lav turnover vil legges til grunn. 

• Helse Nord vil stimulere til jobbglidning og vil fjerne barrierer som ligger i takstsystemet.  Jobbglidning må til 

enhver tid sees i forhold til den tilgjengelige bemanning og hvor jobbglidning kan være hensiktsmessig.  Alle 

yrkesgrupper inkludert helsefagarbeiderne, må utnyttes på en hensiktsmessig måte. 

• Helse Nord vil legge til rette for en oppgavefordeling som bidrar til at en størst mulig andel av tilgjengelig 

arbeidstid brukes til aktiv pasientbehandling og i så liten grad som mulig er bundet opp i 

beredskapsordninger og administrative oppgaver 

• Helsepersonell i utdanning/spesialistutdanning i regionen er den viktigste kilde til rekruttering i Helse Nord.  

Helse Nord vil derfor stimulere og organisere dette arbeidet på en måte som fremmer lokal rekruttering og 

framtidig stabilisering. 
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6.7 Forskning og innovasjon 

Forskning er et av spesialisthelsetjenestens primære ansvarsområder og vil således stå helt sentralt i Helse Nords videre 

arbeid.  Forskning er avgjørende for spesialisthelsetjenestens andre primære ansvarsområder, nemlig 

pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring.  Forskning er ikke bare viktig for å heve det kollektive 

kunnskapsnivået i helsesektoren, men virker motiverende på Helse Nords ansatte og en faktor av stor betydning i 

rekrutteringsøyemed.  

Helse Nord er avhengig av å finne innovative løsninger for å kunne møte de bemanningsmessige og økonomiske 

utfordringene regionen står ovenfor. Innovasjonsarbeidet må derfor forseres og resultater må etterspørres og formidles 

videre i regionen.  Innovasjonsarbeid bidrar til økt trivsel blant de ansatte og vil også virke attraktivt i en rekrutterings-

situasjon.  Innovative løsninger må til for å sikre det desentrale spesialisthelsetjenestetilbudet. 

 

6.8 Økonomi 

Det har vært en negativ produktivitetsutvikling i Helse Nord siden 2012. Det er derfor nødvendig å iverksette tiltak for å 

øke produktiviteten i tråd med utviklingen i resten av regionene. Samtidig er det begrenset handlingsrom i Helse Nord til 

å gjennomføre nye tiltak på grunn av store byggeprosjekter som allerede legger press på likviditeten, og en rekke 

vedtatte tiltak som etterlater lite midler til nye disponeringer.  

Likviditetsbudsjettet fram mot 2025 indikerer at Helse Nord vil komme i en posisjon med negativ likviditet i 2023. I 

foreliggende prognoser estimeres det med et akkumulert likviditetsunderskudd på 427 MNOK i 2024. Det er en situasjon 

regionen må iverksette tiltak for å unngå.  

Det er også flere usikkerhetsmomenter knyttet til både inntekts- og kostnadsutvikling. På inntektssiden er det effekter av 

nasjonal inntektsmodell og regjeringen avbyråkratisering- og effektiviseringsreform27. I tillegg planlegger regjeringen 

ifølge forslag til statsbudsjett 2018 (Prop. 1 S) en revisjon av modellen som fordeler basisbevilgningen mellom de 

regionale helseforetakene. Fremover er det derfor stor risiko for at Helse Nord vil oppleve reduserte inntekter. På 

kostnadssiden må Helse Nord være forberedt på at kostnadene ved store nasjonale IKT-investeringer vil kunne bli lastet 

over på RHFene. Det er også slik at flere av helseforetakene har store utfordringer med å klare sine budsjetter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

27 Rullering av langsiktig plan, inklusive investeringsplan (Hansen, Monsen, Bang og Rolandsen) 

 

Tiltak – forskning og innovasjon 

 

• Helse Nord vil prioritere midler til forskning og innovasjon slik at denne aktiviteten som et minimum, kommer 

opp på det samme nivå som i de andre regionale helseforetakene.  Andelen til innovasjon økes forholdsvis 

mest. 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 101



 

43  

 

6.9 Teknologi 

Helsedata  

Data representerer mye av grunnlaget for en bedre helsetjeneste. Det danner grunnlaget for mer presis 

styringsinformasjon, beslutningsstøtte, læring knyttet til behandlingsvalg og preventiv intervensjon. I dag er data lagret i 

siloer hos flere ulike aktører i helsesektoren – og således vanskelig tilgjengelig for helsepersonell og som nødvendig 

input til resonerende algoritmer. I fremtiden vil det bygges opp en rekke nasjonale og regionale register som samler data 

på en strukturert og anvendbar måte (eks. velferdsteknologisk knutepunkt, medisinske helseregistre, kjernejournal, 

eResept og helsenorge.no og andre).   

Vi ser i dag hvordan relativt enkle data kan settes sammen på en måte som både er velegnet til å predikere adferd og 

holdninger hos enkeltindivider og grupper av individer28. I Norge vil vi i helsesektoren, gjennom de registre som etableres 

samt muligheter for entydig identifisering av den enkelte borger, kunne bruke data på en adskillig mer presis og treffende 

måte.   

Det forventes at personvern og bruk av persondata / helsedata i fremtiden vil være en pågående debatt, hvor 

enkeltindividers rett til privatliv og styring av egne data vil være fremtredende (ref. GDPR). I hvilken grad helsetjenesten 

vil få anledning til å benytte helsedata til fremtidig analyse vil således avhenge av tillitsforholdet mellom borger og 

tjeneste. Det er ingen selvfølge at et slikt tillitsforhold etableres og vedlikeholdes uten at personvern erkjennes som en 

naturlig og vesentlig del av de løsninger som etableres. Et bristende tillitsforhold vil påvirke sektorens evne til å 

analysere og dele de data som foreligger samt benytte disse til endrede ansvarsforhold i fremtiden. I dag er forståelsen 

rundt risikobildet for håndtering av personopplysninger for lite forstått.   

Spesialisering av de kliniske fagdisiplinene 

I dag eksisterer det en faglig bredde i tilbudet ved sykehusene som det i fremtiden er vanskelig å opprettholde.  For 

eksempel innenfor Patologi foregår det nå konkrete diskusjoner hvorledes manglende rekruttering og økt krav til 

spesialisering innen faget kan ivaretas29. Teknologi vil legge til rette for en økt grad av digitalisering med tilhørende 

                                                

28 Dette ser vi både innfor annonsemarkedet og gjennom påloggbare tjenester slik som Google og Facebook   
29 Forventet behov på 100 nye patologer til 2025 

 

Tiltak – økonomi 

 

• Helse Nord må iverksette tiltak for å unngå å komme i en situasjon med likviditetsunderskudd og for å gi 

handlingsrom for videre satsning innen teknologi og omstillings- og innovasjonsarbeid.  Det vises også til 

tiltak i tidligere delkapitler, eksempelvis om tiltak for å redusere uønsket stor variasjon og høyt forbruksnivå: 

• Alle investering i Helse Nord skal gjennom den samme grundige prosedyren for vurdering av effekt kontra 

kostnad, gjerne etter en modell som praktiseres av «Beslutningsforum for nye metoder», som grunnlag for 

en endelig prioriteringsprosess 

• Helse Nord vil frigjøre midler fra driften; ikke gjennom ostehøvelprinsippet, men gjennom prosesser som 

bygger på autorative faktagrunnlag og involvering av grasrota i sykehusene 

• Helse Nord RHF vil sikre at regionen har en felles tilnærmingen til gevinstrealisering og derved oppnår 

større effekter av vedtatte tiltak 

• Helse Nord vil intensivere innkjøpssamarbeidet og iverksette tiltak for å sikre lojalitet til inngåtte avtaler 

• Helse Nord vil redusere reisekostnadene gjennom utvidet bruk av alternative konsultasjonsformer 

• Helse Nord vil måtte utsette planlagte investeringer og realisere eiendomsmasse dersom 

likviditetssituasjonen ikke bedres 

• Ved tjenesteleveranser mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil Helse Nord ha et mer bevisst forhold 

til hvem som har finansieringsansvar for tjenestene 
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muligheter for automatiserte analyser av digitale snitt. I tillegg vil teknologien legge til rette for at nasjonal 

spesialistkompetanse kan stilles til rådighet ved behov, gjennom deling av pasientinformasjon inkl. digital snitt mellom 

patologer nasjonalt og internasjonalt30. Tilsvarende utvikling forventes innenfor en rekke andre fagdisipliner ved 

sykehusene.  

Samhandling mellom kommuner, private aktører og spesialisthelsetjenesten 

Teknologien vil gradvis kunne viske ut dagens grenser mellom nivåene slik disse fremstår i dag. Sensorteknologi i form 

av for eksempel ePlaster31 og andre velferdsteknologiske løsninger i pasientens hjem vil via hva som i dag kalles 

velferdsteknologisk knutepunkt, kunne hentes inn på en sikker og trygg måte og stilles til rådighet for relevante 

behandlere på alle nivåer. Visitt og etterkontroll vil i fremtiden for enkelte sykdomsgrupper ikke lenger foregå på et 

sykehus men like gjerne i pasientens hjem. Velferdsteknologi vil smelte sammen med andre løsninger som tradisjonelt 

finnes i pasientens hjem, som lyd, video og data, med tilhørende redusert brukerterskel, men på en sikker måte med 

pasienten involvert og i sentrum med deltagelse av de samhandlende aktørene.   

Velferdsteknologi  

I dag er bruken av velferdsteknologi kjennetegnet ved en rekke pilotaktiviteter og hvor flere produkter mangler oppfyllelse 

av grunnleggende standarder / teknologier. I tillegg er bruken fokuset på enkeltløsninger som gjerne er levert av en 

leverandør med proprietære løsninger, i stedet for fokus på de data som høstes og gjenbruk av disse. I fremtiden er det 

forventet at aktørene i sektoren i større grad benytter CE-godkjente standardprodukter klassifisert som medisinteknisk 

utstyr som oppfyller prinsippene i Continua rammeverket32 og hvor avlevering av data fra disse ikke gjøres på en lokal 

infrastruktur men mot nasjonale velferdsteknologiske knutepunkt.  Data som høstes inn på en slik måte vil ha et volum 

som medfører ustrakt bruk av resonerende algoritmer for å avdekke variasjoner som bør følges opp av kliniske personell 

på sykehus, fastlege eller i den kommunale tjenesten. Algoritmer vil tilsvarende predikere hvilket nivå som vil være 

adekvat for oppfølging.  I dette mulighetsrommet, utløst av velferdsteknologisk utvikling, er det også et risikobilde som 

per i dag ikke er godt nok kartlagt og forstått33.  

Velferdsteknologi antas i fremtiden å være betraktet som trygghetsskapende teknologi for pasienter både med uavklarte 

tilstander og med avklarte tilstander, eks. pasienter med hjerteflimmer34. Flere kommuner og sykehus vil koble seg opp 

mot velferdsteknologisk knutepunkt i tiden som kommer.  

Det forventes at dagens skille mellom IKT, MTU, velferdsteknologi og teknologi i bygg viskes bort. Det blir derfor viktig å 

utøve en god teknologistyring i regionen både for å ha kontroll med kostnader og redusere risiko i pasientbehandlingen. 

Dette vil trolig også føre til endring i eierskap og forvaltning av teknologi. 

 

                                                

30 Konseptstudie Digital Patologi, Digitalt multimedia arkiv. 
31 http://www.ouh.dk/wm425637 
32 Arkitektur for velferdsteknologi – anbefaling for utprøving og faser for realisering (Helsedirektoratet, 2015) 
33 https://ehelse.no/velferdsteknologi/nasjonal-referansearkitektur 
34 http://www.ouh.dk/wm433222 
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6.10 Bygg og kapasitet 

Aktivitetsnivået i 2035 er framskrevet ved bruk av parameterne senger, dagplasser og poliklinikkrom.  I og med at det 

ikke finnes en oppdatert oversikt over rom med bruk av de samme parameterne, er det vanskelig å vurdere i hvor stor 

grad dagens romkapasitet vil kunne dekke behovet i 2035.  Dette er imidlertid spørsmålsstillinger det må gås dypere inn i 

når bygningsmessige investeringer skal vurderes. 

Tall på effektive senger fra Helsedirektoratet indikerer at dagens samlede sengekapasitet vil være tilstrekkelig i 2035 gitt 

at alle tiltak for å redusere behovet for sengeplasser iverksettes.  På grunn av ulike utgangspunkt og forskjeller i 

befolkningsutviklingen vil det imidlertid være forskjellige vurderinger i de enkelte helseforetak.  Når deg gjelder den store 

økningen i dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner, må Helse Nord vurdere om dette skal løses med 

bygningsmessige investeringer og/eller med lengre åpningstider.   

 

 

Tiltak – teknologi 

 

• Helse Nord vil utarbeide en samlet strategi for teknologi og handlingsplan for teknologiarbeid i regionen. 

Strategien må avklare hvordan Helse Nord ønsker å samarbeide med private aktører på dette området 

• Helse Nord skal innføre insentiver som stimulerer til adopsjon og anvendelse av velprøvde og fungerende 

løsninger 

• Helse Nord vil legge bruk av teknologi inn som konkrete styringsmål for helseforetakene, sette mål knyttet til 

dette og følge opp utviklingen 

• Helse Nord vil bygge opp en enhet som skal støtte både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten 

med å ta i bruk og anvende teknologiske løsninger  

• Helse Nord vil bidra til å utvikle rammer for pilotering, med mål om at evnen til å skalere konseptene som 

testes legges inn som et kriterium for evaluering av hvilke piloter som skal gjennomføres  

• Helse Nord vil definere kompetansemål knyttet til teknologi, både knyttet til nyansettelser og utvikling av 

ansatte 

• Helse Nord vil arbeide for å samle vurderingene knyttet til IKT, MTU, velferdsteknologi, teknologi i bygg og 

bygningsmassen, for å sikre helhetlig utvikling av infrastrukturen  

• Helse Nord vil prioritere arbeid med teknologi som reduserer manuelt rutinearbeid og som muliggjør at deler 

av rutinemessig konsultasjon på sykehus kan gjennomføres i pasientens hjem  

 

Tiltak – bygg og kapasitet 

 

• Helse Nord vil tilpasse sengekapasiteten i regionen slik at de nødvendige behovene dekkes, dog slik at 

alternativer til sykehusinnleggelse benyttes der det er mulig og tjenlig 

• Helse Nord vil samlokalisere sykehusfunksjoner i psykisk helsevern med somatiske helsetjenester for å 

legge til rette for samtidig å kunne behandle flere tilstander hos pasienter med både somatiske og psykiske 

lidelser 
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7. Vedlegg 

7.1 Mandat 

7.2 Helse Nords strategi 

7.3 Forslag til nytt mandat for fagrådene 
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8.  Beskrivelse av modeller og datagrunnlaget  

8.1 Modellbeskrivelser  

Dette kapittelet beskriver modellene som er benyttet. Neste kapittel beskriver beregningene utført i modellene som er 

spesifikke for dette arbeidet. 

8.1.1 Sykehusbyggmodellen 

For framskrivning av aktivitet brukes modellverket for aktivitetsframskriving som eies av RHF-ene og forvaltes av 

Sykehusbygg. Modellen ble i sin tid utviklet av Kompetansenettverket for sykehusbygging i samarbeid med RHF-ene, 

Helsedirektoratet og SINTEF. Sykehusbygg har benyttet modellen i flere framskrivningsprosjekter for HF og RHF i de 

senere årene. Modellen gjør beregning av aktivitet og kapasitet i tre trinn:

Trinn 1 er en demografisk framskrivning hvor befolkningsframskriving fra SSB benyttes sammen med pasientdata fra 

Norsk pasientregister, NPR. Aktiviteten framskrives etter hvilke diagnoser pasientene har fått basert på hovedtilstand for 

oppholdet ved utskrivning eller avsluttet kontakt. Dette gir en ren demografisk framskriving av døgnopphold, liggedøgn, 

dagopphold og polikliniske konsultasjoner gitt dagens forbruksmønster. Dette tar høyde for endringer i 

alderssammensetning i befolkningen. 

Trinn 2 gjør vurderinger utover de demografiske endringene som skjer. Her er det laget et sett av kvalitative faktorer 

basert blant annet på vurderinger fra fagfolk og erfaringer fra gjennomførte prosjekter. I somatisk sektor er det følgende 

faktorer som inngår i dagens versjon av modellen: 

 Somatisk sektor døgnopphold og liggedøgn 

o Epidemiologi og medisinsk utvikling (plussfaktor) 

o Samhandling med kommunehelsetjeneste (minusfaktor) 

o Bruk av pasienthotell (minusfaktor) 

o Overføring fra døgnopphold til dagopphold (minusfaktor) 

o Overføring fra døgnopphold til poliklinikk (minusfaktor) 

o Bruk av observasjonsenhet (minusfaktor) 

o Intern effektivisering i form av redusert liggetid (minusfaktor) 

 Somatisk sektor dagopphold og poliklinikk 

o Epidemiologi og medisinsk utvikling (plussfaktor) 

o Samhandling med kommunehelsetjeneste (minusfaktor) 

o For dagoppholdene kommer det overførte fra døgn 

o For poliklinikk kommer det overførte fra døgn 

o For poliklinikk lagt inn en generell plussfaktor i tillegg (1 % årlig) 

Modellene for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er identiske. Her er det noe færre 

faktorer utover den demografiske framskrivningen enn tilsvarende for somatisk sektor. Følgende kvalitative faktorer 

inngår: 

 PHV og TSB døgnopphold og oppholdsdøgn 

o Epidemiologi og medisinsk utvikling (plussfaktor) 

o Samhandling med kommune (minusfaktor) 

o Effektivisering i form av reduserte oppholdstider (minusfaktor) 

 PHV og TSB dagbehandling og poliklinikk 

o Epidemiologi og medisinsk utvikling (plussfaktor) 

o Samhandling med kommune (minusfaktor) 

I somatisk sektor er det gjort en vurdering av effekten hver faktor har på hver enkelt diagnosegruppe. I PHV og TSB er 

det gjort en vurdering av effekten av hver faktor, men ikke for hver enkelt diagnosegruppene. Disse faktorene ble fastsatt 

i en tidlig fase av utviklingen av modellen med vurderinger som ble gjort av fagfolk i et utviklingsprosjekt i regi av 

SINTEF, bestilt av Helsedirektoratets kompetansenettverk for sykehusplanlegging. Faktorene ble gjennomgått på nytt i et 

stort framskrivningsprosjekt i Helse Sør-Øst. Faktorene er også endret noe gjennom erfaringer som er vunnet gjennom 

framskrivningsprosjekter som er utført de senere årene. For en detaljert beskrivelse av de kvalitative faktorene, se 

rapport fra Sykehusbygg: Aktivitets- og kapasitetsframskrivning for HF-ene i Helse Nord RHF 2014 – 2040 (2017) 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 106



 

48  

Trinn 3 av framskrivningen beregner framtidig kapasitet basert på den framskrevne aktiviteten i trinn 1 og trinn 2. Ulike 

utnyttingsgrader og åpningstider benyttes i kapasitetsberegningene avhengig av hvilke framskrivninger som skal gjøres. 

Helse Sør-Øst har et styrevedtak på at det skal benyttes høy kapasitetsutnytting i alle nye prosjekter, mens andre RHF 

har benyttet middels utnyttingsgrader som ligger som standard i modellen.  

Beregningene beskrives i kap. 8.2 Beregninger 

8.1.1.1 Effekten av endring i de kvalitative faktorene  

Utgangsaktiviteten for framskrivningen og den demografiske framskrivningen i trinn 1 i modellen betyr mye i beregning 

av framtidig aktivitet. Videre vil de kvalitative faktorene skissert over også bety noe for framtidig aktivitetsberegning. Det 

er gjort en sensitivitetsanalyse av de kvalitative faktorene, med vurdering av effekten dersom alle kvalitative faktorer 

endres med pluss minus 20 %. For liggedøgn innebærer det 4,5 % endring i framtidig beregnede liggedøgn. For 

Polikliniske konsultasjoner er endringen svært liten, under 1 %.

8.1.1.2 Faktoren epidemiologi og medisinsk utvikling 

Denne faktoren ble som nevnt over skjønnsmessig fastsatt i en tidlig fase i utviklingen av modellen og siden revidert 

gjennom et prosjekt i Helse Sør-Øst. Denne faktoren skal reflektere flere forhold samtidig og si noe om hvordan framtidig 

forbruk utvikles utover de demografiske forholdene, dvs. endring i forbruksratene for de ulike diagnosegruppene. I 

beskrivelsen av faktoren fra Sintefs beskrivelse av modellen står det at faktoren skal fange opp følgende forhold: 

 Økonomiske og ressursmessige rammer 

 Epidemiologiske endringer. Endringer i befolkningens sykelighet ut over det som kan forklares med endring i 
antall og alderssammensetning 

 Effekter av forebygging og utvikling av ny diagnostikk- og behandlingstilbud, samt endringer knyttet til medisinsk 
teknologi 

 

Dette betyr at faktoren skal ikke bare fange opp endring i sykeligheten, men også endringer i det medisinske tilbudet og 
ikke minst endringer i befolkningens forventninger om hva spesialisthelsetjenesten kan bidra med. Denne faktoren har i 
ulike framskrivninger som har blitt gjennomført tidligere blitt referert til som realvekst i poliklinikk og dagbehandling, dvs. 
vekst utover det demografien skulle tilsi. 

 

8.1.2 Nasjonal bemanningsmodell 

Nasjonal bemanningsmodell er en modell på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som viser personellmessige 

konsekvenser av ulike scenarioer. Modellversjonen vi har i dag inneholder aktivitet og personell/kompetanse i offentlige 

helseforetak, private ideelle helseforetak og avtalepraksis i hele Norge. 

Nasjonal bemanningsmodell er basert på framskrivning av behov for aktivitet («etterspørsel») og tilgjengelig 

personell/kompetanse («tilbud») i spesialisthelsetjenesten. Nasjonal bemanningsmodell bygger på aktivitetsdata fra NPR 

og befolkningsframskrivingen MMMM av SSB, samt personellmessige variabler som for eksempel turnover, alder og 

nyansettelser.  

Nasjonal bemanningsmodell åpner for å endre aktivitetsvekster som inngår i denne framskrivningen, samt variabler 

knyttet til organisering av kompetanse/personell og endringer i verdiskapende tid som påvirker pasienter. Det muliggjør 

overføring av de kvalitative vurderingene i sykehusbyggmodellen til bemanningsmodellen. 

Tilgjengelig kompetanse/personell («Beholdning») er basert på framskrivning av tilgjengelig kompetanse/personell i 

spesialisthelsetjenesten basert på data fra lønn og personal systemer og Legestillingsregisteret. Nasjonal 

bemanningsmodell åpner for endringer i fraværsprosent, stillingsprosent, pensjonsalder, nyansettelser og turnover for 

ulike stillingsgrupper i spesialisthelsetjenesten.  

En forenklet fremstilling av hvordan modellen er bygget opp er illustrert i figur 21 under. 
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Figur 21: Beskrivelse av Nasjonal Bemanningsmodell 
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8.2 Beregninger 

8.2.1 Turnover 

Tallgrunnlaget er basert på uttrekk fra nasjonal bemanningsmodell, som inneholder et sammenstilt informasjonsgrunnlag 

knyttet til ansatte for året 2015. Her ligger gjennomsnittlig årlig turnover inne per stillingskategori nr. 235. Fire 

stillingsnivåkategorier har ikke tall for turnover, og er derfor ikke inkludert i beregningen (antall månedsverk i parentes): 

1a Toppledere (71), 1b Mellomledere (847), 2l andre pasientrettede stillinger (552) og 8b Apotektekniker (45). Disse 

1517 månedsverkene omfatter 13 % av den samlede bemanningen, som ikke er inkludert i framstillingen av turnover.   

 

Stillingsnivå 1 Månedsverk Vekt Vektet 
Turnover 

Max Min Diff 

1 Administrasjon/Ledelse 1595 137 9 % 9 % 6 % 2 % 

2 Pasientrettede stillinger 1191 64 5 % 11 % 3 % 8 % 

3 Leger 1601 34 2 % 5 % 0 % 4 % 

4 Psykologer 374 24 6 % 11 % 4 % 6 % 

5 Sykepleiere 1925 105 5 % 5 % 5 % 0 % 

5a Spesialsykepleiere 1978 36 2 % 3 % 2 % 1 % 

6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 589 13 2 % 2 % 2 % 0 % 

7 Diagnostisk personell 613 15 2 % 10 % 2 % 8 % 

8 Apotekstillinger 35 2 5 % 6 % 5 % 1 % 

9 Drifts/teknisk personell 923 57 6 % 9 % 5 % 4 % 

10 Ambulansepersonell 822 9 1 % 1 % 1 % 0 % 

11 Forskning 117 8 7 % 7 % 7 % 0 % 

Tabell 8: Turnover presenter for stillingsnivå 1, inkl. variasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

35 Se Tabell 9: Oversikt over stillingshierarki 1 og 2. Første rad er stillingsnivå 2 kategoriene. Underliggende kategorier representerer 
stillingsnivå 2.Tabell 8: Oversikt over stillingshierarki 1 og 2. Første rad er stillingsnivå 2 kategoriene. Underliggende kategorier 
representerer stillingsnivå 2.Tabell 9Tabell 8 for oversikt over hvilke stillingskategorier som inngår i stillingsnivå 1.  

Formatert: Skrift: 8 pkt

Formatert: Skrift: 8 pkt
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Tabell 9: Oversikt over stillingshierarki 1 og 2. Første rad er stillingsnivå 2 kategoriene. Underliggende kategorier 

representerer stillingsnivå 2. 
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8.2.2 Deltid  

Tallgrunnlaget er basert på uttrekk fra nasjonal bemanningsmodell, som inneholder et sammenstilt informasjonsgrunnlag 

knyttet til ansatte for året 2015. Her ligger informasjon om antall ansatte, antall månedsverk og netto månedsverk per 

stillingskategori nr. 2. Deltid per stillingskategori beregnes som differansen i prosent mellom antall ansatte og antall 

månedsverk. For noen få stillingskategorier er det registrert flere månedsverk enn antall ansatte. Til sammen gjelder 

dette brutto årsverk med til sammen 51 årsverk på tvers av alle stillingskategorier. Siden dette gjelder en så liten del av 

datagrunnlaget gjøres det ingen forsøk på justere for dette fenomenet.  

Det er tidvis stor differanse innen de overordnede stillingsnivåene illustrert i differansekolonnen. Dette skyldes særlig 

store deltidsandeler for stillingsnivå 2-kategoriene: 2l andre pasientrettede stillinger (63 %), 8c apotekstilling (50 %), 9a 

kjøkkenpersonell (40 %), 7b labratoriepersonell (38 %).   

Stillingsnivå 1 Antall 
ansatte 

Brutto 
månedsverk 

Differanse % Max Min Diff 

1 Administrasjon/Ledelse 2678 2471 8 % 13 % -5 % 13 % 

2 Pasientrettede stillinger 3035 1743 43 % 63 % 9 % 54 % 

3 Leger 1750 1599 9 % 14 % -1 % 14 % 

4 Psykologer 433 374 14 % 22 % 12 % 10 % 

5 Sykepleiere 2547 1925 24 % 24 % 24 % 0 % 

5a Spesialsykepleiere 2575 1978 23 % 31 % 22 % 8 % 

6 Helsefagarbeider/hjelpepleier 961 589 39 % 39 % 39 % 0 % 

7 Diagnostisk personell 692 613 11 % 38 % 10 % 28 % 

8 Apotekstillinger 92 81 12 % 50 % 6 % 43 % 

9 Drifts/teknisk personell 1189 923 22 % 40 % 8 % 32 % 

10 Ambulansepersonell 1023 822 20 % 20 % 20 % 0 % 

11 Forskning 110 110 0 % 0 % -6 % 0 % 

Tabell 10: Illustrasjon av gjennomsnittlig deltidsbruk presentert på stillingsnivå 1, inkl. underliggende variasjon 
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8.2.3 Aldersfordeling 

Tallgrunnlaget er basert på uttrekk fra nasjonal bemanningsmodell, som inneholder et sammenstilt informasjonsgrunnlag 

knyttet til ansatte for året 2015. Her ligger informasjon om aldersfordeling i gruppene, 15-20 år, 21-30 år, 31-40 år, 41-50 

år, 51-60 år, 60 -70 år, >70 år per stillingskategori nr. 2. Stillingskategoriene 4 c Sjefpsykolog (65 %), 2b Tannleger (64 

%) og 2c Logoped (53 %) har særlig høy andel over 50 år, men er til gjengjeld små stillingsgrupper, i.e. Under 10 årsverk 

per kategori. Kategoriene 6a Helsefagarbeidere (59 %), 1b Mellomledere (47 %), Overleger (45 %), Spesialsykepleiere 

(43 %) er store grupper, ie. over 550 årsverk, som har en stor andel over 50 år.   

Stillingsnivå 1 Antall 
månedsverk 

Antall 
månedsverk 

50 + 

Andel over 50 
år 

Max Min Diff 

1 Administrasjon/Ledelse 2514 1037 41 % 56 % 34 % 22 % 

2 Pasientrettede stillinger 1743 537 31 % 64 % 12 % 52 % 

3 Leger 1601 391 24 % 45 % 0 % 45 % 

4 Psykologer 374 92 25 % 65 % 6 % 60 % 

5 Sykepleiere 1925 303 16 % 16 % 16 % 0 % 

5a Spesialsykepleiere 1978 845 43 % 43 % 38 % 5 % 

6 Helsefagarbeider/ 
hjelpepleier 

589 347 59 % 59 % 59 % 0 % 

7 Diagnostisk personell 613 134 22 % 42 % 19 % 23 % 

8 Apotekstillinger 81 25 31 % 46 % 10 % 36 % 

9 Drifts/teknisk personell 923 323 35 % 45 % 26 % 19 % 

10 Ambulansepersonell 822 133 16 % 16 % 16 % 0 % 

11 Forskning 117 22 18 % 18 % 18 % 0 % 

Tabell 11: Aldersfordeling for ansatte på stillingsnivå 1, inkl. underliggende variasjon 

8.2.4 Aktivitetsframskriving 

Det gjøres ingen justeringer i beregningen av aktivitetsframskrivingene. Det er gjort en sammenstilling og bearbeiding av 

datagrunnlaget, men selve beregningene presenteres slik de er gjennomført av Sykehusbygg.  

8.2.5 Arealberegninger 

Kapasitetsberegningene basert på framskreven aktivitet. Disse beregningene er basert på forutsetninger om åpnings- og 

behandlingstider samt utnyttelsesgrader som er dannet gjennom bruk av modellen. Det er utarbeidet et standardisert sett 

av disse faktorene som benyttes dersom det ikke er spesielle behov eller forhold som tilsier andre verdier for dette. Det 

generelle er at for sengeposter i somatisk sektor benyttes 85 prosent belegg i fastsettelsen av framtidige sengebehov og 

for dagvirksomhet er det generelt antatt åpent i 230 dager i året samt at det er en åpningstid per dag på 8 effektive timer. 

I PHV er beleggsprosenten satt til 85 for voksne og 75 for barn og unge. I TSB er beleggsprosenten satt til 80. 

Åpningstiden for dagaktiviteten er satt til 6 timer både for PHV og TSB og antall dager åpent i året er også her satt til 

230. 

I alle disse beregningene benyttes samme åpningstider og utnyttelsesgrader for alle enhetene som beregnes. En 

oversikt over disse er presentert oppsummert i tabell 12. For ytterligere detaljert beskrivelse henvises det til rapporten 

som beskriver framskrivingsarbeidet fra Sykehusbygg i forbindelse med dette prosjektet (Solstad & Dahl, 2017).  
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Kapasitetsbærende rom Utnyttelsesgrad Drift dager/år Drift timer/dag Tid per aktivitet i minutter 

Døgnplass     

Normalseng 85 %    

Observasjonsplass 75 %    

Pasienthotellseng 75 %    

PHV &DPS 85 %    

PHBU 75 %    

TSB 80 %    

Dagplass  230 8 timer 1,5 timer 

Poliklinikkrom somatikk  230 8 timer 0,75 timer 

Poliklinikkrom PHV og TSB  230 6 timer 1,5 timer 

Operasjonsrom  230 8 timer 0,5 - 2,5 timer 

Tabell 12: Åpningstider og utnyttelsesgrader i konvertering av aktivitet til kapasitet 

Forutsetningene som er referert over er de som ligger som standard for beregning i framskrivningsmodellen, og som er 

benyttet her 

Valg av forutsetninger har stor betydning for kapasitetsberegningen. For eksempel ulike åpningstider gir betydelige 

utslag på den samlede polikliniske kapasiteten med en variasjon fra 259 rom med 6 timer åpent og 155 rom med 10 

timer åpent. Det er derfor meget viktig at det gjøres beslutning om dette i alle prosjekter som skal ha større 

detaljeringsgrad enn det som er aktuelt i en utviklingsplan.  

 

8.2.5.1 Forskjeller mellom lokale og regionale framskrivinger 

Det vil være forskjeller mellom framskrivingene som presenteres her og de som beregnes i lokale prosjekter i Helse 

Nord. De viktigste grunnene til at det er forskjeller kan oppsummeres med følgende: 

 Det er benyttet andre åpningstider og utnyttingsgrader i de lokale prosjektene enn det som er standard i 

modellen 

 Aktivitetsgrunnlagene varierer noe mellom de lokale prosjektene og det som presenteres her på grunn av at det 

er lagt inn ambisjoner om å «ta hjem» gjestepasienter i noen av de lokale prosjektene 

 Det er benyttet pasientdata fra NPR fra ulike driftsår som utgangsaktivitet for framskrivning av aktiviteten. Her er 

det benyttet 2015 tall for somatikk og 2014 tall for psykisk helsevern og rus 

Den tredelte inndelingen i behandlingsnivåer for somatisk sektor fra NPR er definert som følger: 

 Døgnopphold er alle opphold med en overnatting samt noen opphold som er inn og ut samme dag (kun opphold 

i medisinsk DRG). 

 Dagopphold er definert som dagkirurgi og rutinemessig dialyse. All annen medisinsk dagbehandling 

klassifiseres som poliklinikk 

 Poliklinisk konsultasjon er alle vanlige polikliniske konsultasjoner (grupperes til 900-DRG-er), alle polikliniske 

endoskopier (grupperes til 700-DRG-er) og alle polikliniske prosedyrer, dvs. småkirurgi og medisinsk 

dagbehandling utover dialyse (grupperes til 800-DRG-ene). 

Dette betyr at når det refereres til dagbehandling i denne rapporten så menes dagkirurgi og dialyse og når det snakkes 

om poliklinikk så er det en blanding av vanlige polikliniske konsultasjoner og noe dagmedisinsk behandling. Størstedelen 

av dagmedisinsk behandling er knyttet til strålebehandling, kjemoterapi og dagrehabilitering samt endoskopiene. Typen 

poliklinikkaktivitet oppsummeres i oversiktene da de krever ulike rom og andre fasiliteter. 
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8.2.6 Bemanningsberegninger 

8.2.6.1 Bemanningsbehov 

Bemanningsmodellen, slik den er beskrevet over vil, er basert på en rekke forhåndsdefinerte faktorer. Det ligger ikke 

inne noen kvalitativ vurdering av aktivitetsvekst, ut over demografisk utvikling, eller endringer i hvordan aktivitet fordeles 

mellom behandlingsnivåene som følge av aktivitetsvekst: døgnopphold, dagbehandling og poliklinisk konsultasjon. I 

utgangspunktet betyr det at framskrivingen av bemanning ikke er direkte sammenlignbar med aktivitetsframskrivingen fra 

Sykehusbyggmodellen.  

Utgangspunktet for modellene er likt: aktivitetsnivået slik det er definert i NPR fra 2015, demografisk framskrevet med 

SSB MMMM-alternativ. Derfor legger vi inn de kvalitative endringene fra sykehusbyggmodellen inn i 

bemanningsmodellen. Det gjøres ved å skru på to variabler i bemanningsmodellen: Aktivitetsvekst og fordeling mellom 

omsorgsnivå.  

Aktivitetsvekst 

Med utgangspunkt i de kvalitative justeringene i Sykehusbyggmodellen så regnes det ut en samlet årlig endring i 

aktivitetsnivå per diagnosegruppe. Deretter legges denne justeringen inn i bemanningsmodellen. Utfordringen knyttet til 

dette er at Sykehusbyggmodellen opererer med fire aktivitetsnivå: døgnopphold, liggedager, dagbehandling og 

polikliniske konsultasjoner, og Bemanningsmodellen opererer med tre: døgnopphold / liggedager, dagbehandling og 

polikliniske konsultasjoner. Justeringene knyttet til døgnopphold og liggedager er naturlig nok ikke de samme i 

Sykehusbyggmodellen. Det ligger inne en vesentlig kvalitativ reduksjon i antall liggedøgn, men reduksjonen i 

døgnopphold er noe lavere.  

Når vi justerer aktivitetsnivået i bemanningsmodellen så gjøres dette basert på endring i døgnopphold. Effekten av at det 

er en lavere vekst i liggedøgn, enn for dagbehandling og polikliniske konsultasjoner tas også høyde for i justering av 

omsorgsnivå i neste steg.  Aktivitetsveksten som legges inn i beregning i framskriving av bemanningsbehov er 

oppsummert under.  Her presenteres bare gjennomsnittlige endringer per diagnosegruppe. Dette er et illustrative tall. I 

beregningene justeres hver enkelt diagnosegruppe med tilhørende kvalitative justering. 
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Aktivitet/ 
endringsfaktor 

Epidemiologi og 
medisinsk 
utvikling 

Generell vekst Overføring fra dag 
til poliklinikk 

Samhandling 
kommuner 

Aktivitetsvekst 

Somatikk      

Dagopphold 0,1 % 
 

0,3 % 0,0 % 0,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

0,1 % 
 

-0,6 % -0,2 % -0,8 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

0,1 % 0,9 % 0,3 % -0,4 % 1,0 % 

BUP 
  

   

Dagopphold 
 

1,7 % 
 

-0,3 % 1,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

 
0,6 % 

 
0,0 % 0,6 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 1,4 % 

PHV 
   

  

Dagopphold 
 

1,7 % 
 

-0,3 % 1,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

 
0,6 % 

 
0,0 % 0,6 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 1,4 % 

TSB 
   

  

Dagopphold 
 

1,7 % 
 

-0,3 % 1,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

 
0,6 % 

 
0,0 % 0,6 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 1,4 % 

Tabell 13: Aktivitetsvekst. Gjennomsnitt av endringer per diagnosegruppe. Dette er et illustrativt tall. I beregningene 

justeres hver enkelt diagnosegruppe med tilhørende kvalitative justering. Vekst i Døgnopphold / Liggetid refererer her til 

vekst i døgnopphold.  
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Omsorgsnivå  

I Bemanningsmodellen ligger det inne et utgangspunkt for hvordan legespsialiteter fordeler tiden mellom de tre 

omsorgsnivåene, døgnopphold / liggedager, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. De kvalitative justeringene vil 

fører til en høyere vekst i aktivitet knyttet til dagbehandling og polikliniske konsultasjoner sammenlignet med 

døgnopphold / liggedager. Det vil derfor være et skift i for hvordan legespesialitetene bruker sin tid. I motsetning til 

justeringen av aktivitetsnivå, brukes her veksten i liggedøgn for å si noe om hvor stor andel av tiden som disponeres til 

pasienter med døgnopphold. I figuren under framkommer det at aktivitetsveksten utarter seg noe annerledes dersom det 

anvendes justeringer for liggedøgn sammenlignet med døgnopphold.   

Aktivitet / 
Endrings-
faktorer 

Epidemiologi 
og medisinsk 

utvikling 

Generell 
vekst 

Overføring 
fra dag til 
poliklinikk 

Samhandling 
kommuner 

Intern 
effektiviser-

ing 

Fra døgn til 
dagkir 

Aktivitetsvekst 

Somatikk        

Dagopphold 0,1 %  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

0,1 %  -0,4 % -0,4 % -0,5 % -0,1 % -1,6 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

0,1 % 0,9 % 0,4 % -0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 

BUP 

  
     

Dagopphold 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 

  
1,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

 
0,6 % 

 
-0,8 % -0,8 % 

 
-1,0 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 

  
1,4 % 

PHV 

   
    

Dagopphold 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 

  
1,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

 
0,6 % 

 
-0,8 % -0,8 % 

 
-1,0 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 

  
1,4 % 

TSB 

   
    

Dagopphold 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 

  
1,4 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

 
0,6 % 

 
-0,8 % -0,8 % 

 
-1,0 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

 
1,7 % 

 
-0,3 % 

  
 

Tabell 14: Aktivitetsvekst. Gjennomsnitt av endringer per diagnosegruppe. Det gjøres ingen vekting av 

diagnosegruppene når det beregnes aktivitetsvekst per sektor og omsorgsnivå. Det er en forenkling fordi det mangler 

kobling mellom diagnosegruppe og legespesialister. Vekst i Døgnopphold / Liggetid refererer her til vekst i liggedøgn. 

Tabellen under illustrerer hvordan dette gjør utslag i bemanningsmodellens variabel for omsorgsnivå. I eksempelet under 

er det antatt at bemanning fordeler tiden sin likt (33 %) mellom omsorgsnivåene. Endringen fører derfor til en kraftig 

vridning fra Døgnopphold / liggetid til Dagopphold og Polikliniske konsultasjoner. Denne justeringen gjøres likt for alle 

legespesialiteter. Det er en forenkling. Etter som justeringene er ulike for hver diagnosegruppe er det opplagt at noen 

legespesialiteter vil ha ulik utvikling i hvordan de fordeler sin tid mellom omsorgsnivåene. Ettersom det ikke er noe en til 

en forhold mellom diagnosegruppe og legespesialitet, så må vi gjøre denne forenklingen. Endringsfaktorene er også et 

gjennomsnitt av endringsfaktorene for hver diagnosegruppe. Her kunne det vært foretatt en vekting basert på 

diagnosegruppens relative størrelse, men innenfor omfanget av dette arbeidet er også dette en forenkling i beregningen. 
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Aktivitet / 
Endringsfaktorer 

Aktivitetsvekst per år Akkumulert endring 
2035 

Fordeling mellom 
omsorgsnivå 2015 

Fordeling mellom 
omsorgsnivå 2035 

Somatikk 
    

Dagopphold 0,3 % 6 % 33 % 26 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

-1,6 % -32 % 33 % 17 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

1,4 % 27 % 33 % 32 % 

BUP 
    

Dagopphold 1,4 % 28 % 33 % 29 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

-1,0 % -20 % 33 % 18 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

1,4 % 28 % 33 % 29 % 

PHV 
    

Dagopphold 1,4 % 28 % 33 % 29 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

-1,0 % -20 % 33 % 18 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

1,4 % 28 % 33 % 29 % 

TSB 
    

Dagopphold 1,4 % 28 % 33 % 29 % 

Døgnopphold / 
liggetid 

-1,0 % -20 % 33 % 18 % 

Polikliniske 
konsultasjoner 

1,4 % 28 % 33 % 29 % 

Tabell 15: Eksempel - beregning av endring i fordeling av tid mellom omsorgsnivå 
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8.2.6.2 Bemanningsbeholdning  

Det er ingen standard faktorer i bemanningsmodellen som gir noen god framskriving av bemanningsbeholdning. 

Beregningen som gjøres for dette formålet tar utgangspunkt i hvor stor andel av yrkesaktiv befolkning vi sysselsetter 

innenfor hver yrkeskategori, og antar at vi klarer å opprettholde denne andelen også fremover. Svingninger i beholdning 

er i dette bildet kun svingninger i yrkesaktiv befolkning i Helse Nords opptaksområde. Det må presiseres at dette er en 

forenkling, som blant annet ikke tar høyde for evt. skjevheter i aldersfordelingen i eksisterende bemanningsgrunnlag. 

Yrkesaktiv befolkning er her definert som aldersgruppen 20 til 69 år, og basert på befolkningsframskrivinger fra SSB, 

alternativ MMMM. Tabellen under illustrerer beregningen. 

 

Andel av yrkesaktive 2015 2020 2025 2030 2035 

Sykepleiere 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Spesialsykepleiere 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Andre yrkesgrupper 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 

Leger 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 
  

    

Yrkesaktiv befolkning 
(20 – 66 år) 310225 312382 310846 311069 310745 

      

Beholdning gitt samme 
andel av yrkesaktive 

 
    

Sykepleiere 1538 1549 1541 1542 1541 

Spesialsykepleiere 1582 1593 1585 1586 1585 

Andre yrkesgrupper 5467 5505 5478 5482 5476 

Leger 1957 1971 1961 1962 1960 

Tabell 16: Variabler for beregning av bemanningsbeholdning 
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RBU-sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode 

tjenester til pasienter som er innlagt på 

sykehus, og som har problemer med å forstå 

eller problemer med å uttrykke seg 

 
 
Formål 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) har laget en sak som 
de ønsker behandlet i brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten (vedlagt). Saken 
gjelder å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt i sykehus, og som har 
problemer med å forstå eller gjøre seg forstått.  
 
Beslutningsgrunnlag 
I saken fra SAFO uttrykkes det bekymring for at pasienter som har problemer med å 
forstå eller uttrykke seg ikke får nødvendig bistand når de er innlagt eller i kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å vurdere hvilken 
bistand som er nødvendig for at pasienten skal få forsvarlig helsehjelp, samt dekke 
kostnadene det medfører. 
 
Status i Helse Nord 
Helse Nord RHF har kartlagt status i regionen ved å spørre helseforetakene hvilke 
rutiner og praksis de har når pasienter som har problemer med å forstå eller uttrykke 
seg innlegges i sykehusene. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Ved Finnmarkssykehuset er det vanlig praksis at ledsager som kjenner pasienten er 
følge til/fra sykehus, samt under innleggelse. Ledsageravtalen1, samt interne rutiner 
gjeldende ledsager er samlet i Docmap i dokumentsamlingen DS10095, Kommunal 
ledsager under innleggelse ved Finnmarkssykehuset. Viktige momenter i innholdet er: 
 Avtalen gjelder både ved behov for ledsager ved transport, samt ved innleggelse. 
 Behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen vektlegges forhold som 

forflytningsevne, orienteringsevne, evne til å kommunisere (forstå og/eller gjøre seg 
forstått), sannsynligheten for at det vil oppstå behov for hjelp under reisen eller 
innleggelsen og generell vurdering av hvor belastende reisen og/eller innleggelsen 
vil være i forhold til pasientens generelle og spesielle tilstand. Vurderingen skal 

                                                        
1 Ledsageravtalen er en av flere tjenesteavtaler inngått mellom helseforetakene og kommunene. Formålet 
med denne tjenesteavtalen er å sikre bedre pasientbehandling og pasientforløp. Avtalen skal klargjøre 
kommunens og helseforetakets ansvar og forpliktelser knyttet til pasienters behov for ledsager ved reise 
til og fra spesialisthelsetjenester og/eller ved opphold i sykehus.   
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gjøres i samråd med pasient, eventuelt pårørende og kommunalt fagpersonell. 
Vurderingen skal alltid ha pasientens beste og pasientens interesser i fokus. 

 Pasienter med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som er arbeidsleder for sine 
ansatte, skal selv kommunisere med Finnmarkssykehuset om bruk av BPA ved 
sykehusinnleggelse. Dersom det er kommunen som er arbeidsleder, foregår 
kommunikasjonen via den. 

 Avtalen Ledsager for innlagt pasient benyttes når Finnmarkssykehuset gjør bruk av 
ledsager, og beskriver regulering av arbeidstid og oppgaver ledsager skal bistå med. 

 
Dokumentsamlingen inneholder også informasjonsskriv til ledsager, samt timeliste og 
skjema knyttet til taushetsplikt. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Ved innleggelser skal det alltid vurderes hvilken bistand som er nødvendig for at 
pasienten skal få forsvarlig helsehjelp. Siden pasienten selv, pårørende og det 
kommunale hjelpeapparat har best kjennskap til behovet, skal graden av bistand 
avklares i nært samarbeid med disse. Når pasienten har kommunale tjenester, benyttes 
ledsageravtalen med vedlegg. Avtalen angir kriterier for vurdering av behov for 
ledsager. I vurderingen blir blant annet pasientens evne til å forstå og gjøre seg forstått 
vektlagt. Vurderingen gjøres i samråd med pasient og eventuelt pårørende. Vurderingen 
skal alltid ha pasientens beste og pasientens interesser i fokus. 
UNN viser også til følgende avtaler mellom UNN og kommunene:  
 Plan for kommunal vaktordning for pasient innlagt ved UNN.  
 Retningslinjer for organisering av transport og ledsagelse av pasienter som skal 

innlegges ved psykiatrisk akuttpost. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset anser det som viktig å ivareta pasienter som har problemer med å 
forstå eller uttrykke seg på en god og trygg måte. Dette har betydning for resultatet av 
den helsehjelpen som blir gitt. Det er mange ulike lidelser og tilstander som gir slike 
problemer, noe som krever individuelle løsninger og tiltak. Ved innleggelse vurderes 
det hvilken bistand som er nødvendig for at pasienten skal få forsvarlig helsehjelp. 
Dette gjøres i samarbeid med pasient, pårørende og/eller kommunen, og 
ansvarsforholdene er regulert i tjenesteavtalene. I Helgelandssykehuset er 
tjenesteavtalene for tiden under revidering. Ett av områdene som diskuteres er hvordan 
samarbeidet rundt pasienter som har problemer med å forstå eller uttrykke seg kan 
utvikles, blant annet ved å utarbeide mer konkrete prosedyrer for dette samarbeidet. 
 
Nordlandssykehuset HF 
Ved Nordlandssykehuset er ansvarsforhold knyttet til ledsager ved innleggelse regulert 
i ledsageravtalen. Erfaringen er at god planlegging er avgjørende for å ivareta 
pasientene tilfredsstillende. Kommunikasjon er en svært viktig faktor i trygging av 
pasient ved innleggelse og underveis i oppholdet. Som et eksempel på hva som inngår i 
planlegging og forventningsavklaring har Nordlandssykehuset beskrevet 
kartleggingsrutiner før innleggelse ved en av enhetene i psykisk helse- og rusklinikken: 
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 Gjennomføres av fagansvarlig og primærkontakt på døgnpost og pasientansavarlig 
konsulent ved psykiatrisk innsatsteam. 

 Besøk og observasjon av pasient. 
 Tilgang til pasients etablerte rutiner/prosedyrer hele døgnet, herunder 

kommunikasjonsstrategi/ hjelpemidler, aktivitetsplan/dagsplan, interesser, 
sykdommer, medisiner med mer. 

 Individuell plan og behandlingsplan. 
 Avklare forventninger i møte med overordnet kommunal leder/leder med fag- og 

personalansvar som: 
o Lengde på døgnopphold.  
o Følge av pårørende/kommunalt miljøpersonell under reise og første del av 

opphold.  
o Datoer for midt- og sluttevaluering. 
o Hospitering av pårørende/kommunalt miljøpersonell på døgnpost underveis i 

oppholdet. 
o Avklaring angående økonomi, reise og oppholdsutgifter for 

pårørende/kommunalt miljøpersonell ved innleggelse, 
møter/midtevaluering/hospitering/utskrivelse. 

 
Konklusjon 
SAFO peker på at det er ulike erfaringer med sykehusenes praksis når det gjelder å 
sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt på sykehus, og som har problemer med 
å forstå eller uttrykke seg. 
 
Kartlegging i Helse Nord viser at helseforetakene har etablert rutiner for å vurdere 
behovet for bistand, i samarbeid med pasient, pårørende og kommunalt personell. Alle 
viser til ledsageravtalen mellom helseforetak og kommunene, som klargjør ansvar og 
forpliktelser knyttet til pasienters behov for ledsager ved opphold i sykehus.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om helseforetakenes rutiner 
og praksis for å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt på sykehus, og som har 
problemer med å forstå eller problemer med å uttrykke seg, til orientering. 
 
 
Bodø, 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: e-post med vedlegg fra RBUs nestleder Gunn S. Hutchinson av 4. april 2018  
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Paulke Karin Emmy Liska

Vedlegg: 030419 Sak til brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten.docx

 

Fra: Gunn Oddlaug Strand Hutchinson [mailto:gunn.o.hutchinson@nord.no]  
Sendt: onsdag 4. april 2018 09:21 
Til: Arne Ketil Hafstad <arneketil.hafstad@icloud.com> 
Kopi: Jacobsen Brite <Brite.Jacobsen@helse-nord.no>; Paulke Karin Emmy Liska <karin.paulke@helse-nord.no> 
Emne: VS: Innspill til sak i brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten  
 
Hei 
SAFO sentralt har sendt denne saken til brukerutvalgene og ber om at den tas opp. 
Gunn 
 

Fra: Vigdis Endal [mailto:vigdis.endal@safo.no]  
Sendt: 3. april 2018 15:00 
Til: Anna-Lisbeth Mikalsen <anna-lisbeth.bakke@nhf.no>; arild.birkenes@nhf.no; Gry Sætre 
<gry.setre@gmail.com>; Hanne Grimstvedt <hanne.grimstvedt@nhf.no>; Jorun Granberg 
<Jorun.Granberg@nhf.no>; Jørgen Foss <jorgen.foss@nhf.no>; Kirsti Elise Fosshaug <kirsti.fosshaug@nhf.no>; 
Kristian Lian <kristian.lian@nhf.no>; Nelly Torvik <Nelly.Torvik@nhf.no>; Oddvar Skoland 
<oddvar.skoland@nhf.no>; Ragnhild Urdshals Høyem <ragnhild.hoyem@nhf.no> 
Kopi: rune.klovtveit@lifi.no; kar-melb@online.no; snorre.ness@ntebb.no; mona_sundnes@hotmail.com; Gunn 
Oddlaug Strand Hutchinson <gunn.o.hutchinson@nord.no>; gretemuller50@gmail.com; 'Arne Lein' 
<arne.lein@nhf.no>; 'Anna M Solberg' <anna@olsengvestre.no>; Jens Petter Gitlesen <jpg@nfunorge.org>; 
fndb@fndb.no; Hedvig Ekberg <Hedvig@nfunorge.org>; Arnstein Grendahl <arnstein.grendahl@nhf.no> 
Emne: Innspill til sak i brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten  
 

Til SAFO-regionene – sak til brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten 
(med kopi til helsenettverket regionalt/sentralt i spesialisthelsetjenesten) 
 
SAFO sentralt har laget en sak som vi ønsker blir tatt opp i brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten. Den 
gjelder å sikre gode tjenester til pasienter som er innlagt i sykehus – og som har problemer med å forstå 
eller å gjøre seg forstått. Selv om det er NFU som har jobbet med dette til nå, og som har initiert saken, vil 
saken kunne angå pasienter som kan komme fra alle våre tre organisasjoner. Pasientene vi tenker på i 
denne saken gjelder voksne pasienter, og spørsmålet og svaret fra helseministeren er en god utdypning av 
problemstillingen som tas om som sak. 
 
Vi antar at dette er aktuell sak både for RBU-ene og det enkelte sykehus. Under «vedtak» nederst på 
første side, må det fylles inn hvilket brukerutvalg som tar opp saken. Ellers er tanken at dokumentet kan 
brukes som det er.   
 
Vi håper SAFO-regionene ønsker å ta opp dette i de aktuelle brukerutvalg i regionen, og at dere vil 
distribuere dette til aktuelle SAFO-representanter brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten.  
 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart.  
 
Vennlig hilsen 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 

  
Vigdis Endal  
daglig leder 
 
Youngstorget 2b  
Postboks 8953 Youngstorget 
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0028 Oslo 
Tlf 22 39 60 50    
Mobil 90 06 57 33 
vigdis.endal@safo.no 
www.safo.no 
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Sak til brukerutvalgene i spesialisthelsetjenesten 

 

Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til 

pasienter som er innlagt på sykehus, og som har problemer med å 

forstå eller problemer med å uttrykke seg 

Bakgrunn: 

Ved sykehusinnleggelser har sykehuset omsorgsansvar for pasienten. Når en 

pasient for eksempel mangler talespråk, har en utviklingshemming eller nedsatt 

kognitiv funksjon, kan det være vanskelig å gjøre seg forstått og å forstå meldinger 

fra sykehusets ansatte. Da må det sikres at pasienten for nødvendig bistand, slik at 

vedkommende får forsvarlige tjenester under sykehusoppholdet.  

Norsk Forbund for Utviklingshemmede erfarer at sykehusene ofte unngår å hente inn 

personell som pasienten kan forstå og som kan forstå pasienten. Denne 

kompetansen finner en blant pasientens tjenesteytere i kommunen. Resultatet blir at 

familie, slekt og venner må reise til sykehuset og bo ved sykehuset så lenge 

pasienten er innlagt. I de verste tilfellene har ikke pasienten nær familie som kan 

stille opp, da må pasienten leve i uvisshet, uten forståelse for hva som gjøres med 

han/henne og hvorfor dette gjøres.  

Saken er tatt opp i Stortinget med et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie 

(vedlagt), der det var spesielt vektlagt personer som ikke har talespråk eller som har 

en utviklingshemming. Helseministeren bekrefter at det er en svært viktig oppgave for 

helse- og omsorgstjenestene å ivareta pasientsikkerheten for mennesker med 

utviklingshemning.  

Helsedirektoratet uttaler at når en pasient legges inn i spesialisthelsetjenesten, 

vurderer spesialisthelsetjenesten hvilken bistand som er nødvendig for at pasienten 

skal få forsvarlig helsehjelp, og dekker kostnadene til slik bistand. Fordi pasientene 

selv, pårørende og det kommunale hjelpeapparat vil kjenne pasientens behov best, 

bør behovet avklares i nært samarbeid med disse. 

Forslag til vedtak: 

Da det er ulike erfaringer med sykehusenes praksis, ber brukerutvalget XX 

(sykehus/helseregion) å gå igjennom rutiner og praksis når det gjelder innleggelse av 

pasienter som har problemer med å forstå eller problemer med å uttrykke seg. 

Brukerutvalget ber om at disse pasienters behov blir ivaretatt, slik at de sikres gode 

tjenester og at de kan føle seg trygge ved sykehusinnleggelse. Skriftlig spørsmål fra 

stortingsrepresentant til helseministeren, samt svar fra helseministeren vedlegges.  
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Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson 

(SV) til helseministeren 

Dokument nr. 15:929 (2017-2018) 

Innlevert: 12.02.2018 

Sendt: 12.02.2018 

Besvart: 20.02.2018 av helseministeren Bent Høie 

Spørsmål  

Nicholas Wilkinson (SV): Ved sykehusinnleggelser har sykehuset omsorgsansvaret for 

pasienten. 

Hva har regjeringen gjort for å sikre at pasienter med manglende talespråk og 

utviklingshemming får forsvarlige omsorgstjenester under sykehusopphold? 

Begrunnelse  

Norsk Forbund for Utviklingshemmede hevder at sykehusene ofte unngår å hente inn 

personell som pasienten kan forstå og som kan forstå pasienten. Denne kompetansen finner en 

blant pasientens tjenesteytere i kommunen. Resultatet blir at familie, slekt og venne må reise 

til sykehuset og bo ved sykehuset så lenge pasienten er innlagt. I de verste tilfellene har ikke 

pasienten nær familie som kan stille opp, da må pasienten leve i uvisshet, uten forståelse for 

hva som gjøres med henne og hvorfor dette gjøres. Hun vil heller ikke kunne uttrykke de 

enkleste ønsker og behov. 

 

En kan ta forholdet opp med fylkesmannen, men det krever at noen med språklig kompetanse 

tar opp saken. Av frykt for å legge seg ut med et helsevesen som en er fullstendig avhengig 

av, er det mange som kvier seg for å gå veien om Fylkesmannen. Sykehusinnleggelser er ofte 

akutt og saksbehandlingstiden hos Fylkesmannen er lang. Pasienten vil oftest være utskrevet 

lenge før Fylkesmannen kan bidra til å løse situasjonen. 

 

Det må være en ansvarsfordeling mellom kommunen og sykehuset ved innleggelser, og 

lovverket gir en klar ansvarsfordeling. Utfordringen er at det ikke synes å være noe system 

som sikrer at ansvaret blir fulgt opp. 

Svar  

Bent Høie: Representanten Wilkinsons spørsmål er forelagt Helsedirektoratet, som er 

departementets faglige rådgiver, med ansvar for å følge med på forhold som påvirker 

folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. 

 

Helsedirektoratet uttaler at pasienter med psykisk utviklingshemming rammes av de samme 

sykdommene som befolkningen for øvrig. Det er utfordrende at disse pasientene kan mangle 

språk og ikke selv er i stand til å kommunisere sine plager. Mennesker med psykisk 

utviklingshemning kan, ifølge direktoratet, dessuten ha overhyppighet av sykdom i ulike 

organer og ha uvanlige symptomer på mange sykdommer. 
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Helsedirektoratet viser til at når en pasient legges inn i spesialisthelsetjenesten, vurderer 

spesialisthelsetjenesten hvilken bistand som er nødvendig for at pasienten skal få forsvarlig 

helsehjelp, og dekker kostnadene til slik bistand. Fordi pasientene selv, pårørende og det 

kommunale hjelpeapparat vil kjenne pasientens behov best, bør behovet avklares i nært 

samarbeid med disse. 

 

Pasienter/ tjenestemottakere med behov for langvarige og sammensatte tjenester har rett til 

individuell plan. Det er direktoratets vurdering at spørsmål om bistand under sykehusopphold 

bør inngå i den individuelle planen som utarbeides for pasienten. Samarbeidsavtaler mellom 

kommuner og helseforetak vil også være et aktuelt virkemiddel for å sikre gode løsninger. 

 

Når det gjelder praksis ved sykehusene viser Helsedirektoratet til at noen helseforetak har 

utarbeidet retningslinjer for å klargjøre ansvarsforhold og fremgangsmåte. For eksempel har 

Ahus utarbeidet retningslinje for kommunalt personell som er ledsager til personer med 

spesielle oppfølgingsbehov som blir innlagt i sykehus. 

 

Helsedirektoratet har finansiert et prosjekt om Helsesjekk ved utviklingshemming. Et av 

heftene som er utarbeidet gir anbefalinger til helsepersonell ved sykehus. Her er det gitt 

anbefaling om å undersøke og be om veiledning når det gjelder kommunikasjonsutfordringer 

som personen med utviklingshemning har.  

 

Kompetansetjenesten Aldring og helse har utarbeidet «Mitt sykehuspass», som er et 

hjelpemiddel for å samle viktig informasjon om personer med utviklingshemning ved 

sykehusinnleggelser. Det er beregnet på helsepersonell i sykehuset som ikke kjenner 

pasienten.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har også bedt et av de regionale helseforetakene, Helse 

Midt-Norge RHF, om informasjon om hvilke praktiske tiltak sykehusene setter i verk for å 

sikre at personer med utviklingshemning og manglende talespråk får forsvarlige tjenester. På 

grunn av den knappe tidsfristen for å besvare skriftlige spørsmål, kom det ikke inn svar fra 

St.Olavs Hospital. Helse Nord- Trøndelag og Helse Møre- og Romsdal informerer om klare 

prosedyrer for å sikre at det gis forsvarlige tjenester. Det er personer ansatt i hjemkommunen 

som ofte kjenner pasienten. Sykehusene leier derfor inn disse kommunalt ansatte for å trygge 

sykehusinnleggelsen til pasientene. Det er utarbeidet retningslinjer for slikt samarbeid. 

 

Det er etter min mening en svært viktig oppgave for helse- og omsorgstjenestene å ivareta 

pasientsikkerheten for mennesker med psykisk utviklingshemning. Det er kjent at enkelte ikke 

får den oppfølgingen de trenger, blant annet ved kombinasjon av psykisk utviklingshemning 

og psykiske lidelser. I Opptrappingsplanen for psykisk helse er det derfor et uttalt mål å sikre 

likeverdige tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemning.  

 

Det er nødvendig med høy bevissthet om behovene mennesker med psykisk 

utviklingshemning har, blant annet ved sykdom og miljøskifte ved innleggelse i sykehus. 

Helse Møre- og Romsdal omtaler rutinen med å leie inn personell som kjenner pasienten slik: 

"Etisk og moralsk mener vi at dette er riktig å gjøre for å trygge sykehusinnleggelsene til disse 

pasientene. Travle sengeposter med ukjent personell som ikke kan tolke pasientens behov er 

ikke gunstig sett fra et pasientsikkerhetsperspektiv". 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 41-2018 Valg av vararepresentanter til Regionalt 

brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord 

RHF 2018-2020 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Det vises til styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – Plan for brukermedvirkning og 
observatørordning til styret i Helse Nord RHF som ble behandlet av styret i Helse Nord 
RHF den 11. oktober 2006. Styret vedtok følgende i punkt 2, første avsnitt: Det etableres 
en ordning hvor én fast representant med personlig vararepresentant fra Regionalt 
brukerutvalg deltar som observatør med møte- og talerett i styret i Helse Nord RHF. 
 
I styremøte i Helse Nord RHF 25. april 2018 oppnevnte styret nytt Regionalt 
brukerutvalg for perioden 2018-2020, jf. styresak 56-2018 Oppnevning av Regionalt 
brukerutvalg 2018-2020.  
 
Fast representant fra Regionalt brukerutvalg som deltar som observatør med møte- og 
talerett i styret i Helse Nord RHF, er leder av det Regionale brukerutvalget. Knut Georg 
Hartviksen, nyvalgt RBU-leder, møter som observatør i styret i Helse Nord RHF fra og 
med styremøte 23. mai 2018.  
 
Etter oppnevning av nytt Regionalt brukerutvalg skal det velges personlige 
vararepresentanter til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF, jf. 
RBU-sak 35-2016 (RBU-møte 18. mai 2016). 
 
Saken legges nå frem til behandling i første ordinære møte i Regionalt brukerutvalg 
etter oppnevning. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg velger følgende medlemmer som personlige vararepresentanter 
til Regionalt brukerutvalgs observatør i styret i Helse Nord RHF for perioden 2018-
2020:  
 
1. NN 
2. NN 
 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Hanne H Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 42-2018 Oppnevning av kontaktpersoner for 

brukerrepresentanter i: 

• Fagråd for hjerneslag i Helse Nord 
• Fagråd for nyremedisin i Helse Nord 
• Fagråd for lungemedisin i Helse Nord 
• Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø 
 
 
Innledning/bakgrunn 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnte i møte 7. mars 2018 
brukerrepresentanter til tre fagråd (RBU-sakene 27, 28 og 29-2018). Oppnevningene 
gjelder for perioden 1. mars 2018 til 28. februar 2021. Det ble også oppnevnt en 
brukerrepresentant til prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 
Nordlandssykehuset Bodø (RBU-sak 32-2018 A).  
 
Dersom RBU velger en brukerrepresentant som ikke er medlem av RBU, må det også 
oppnevnes kontaktperson i RBU for vedkommende. 
 
Ingen av disse oppnevnte brukerrepresentantene er medlemmer av RBU. For hver av 
dem må det oppnevnes kontaktperson i RBU. Fordi nytt RBU skulle oppnevnes, ble 
oppnevning av kontaktpersoner utsatt til nytt RBU var valgt. 
 
• Alex Nordbakken er oppnevnt som brukerrepresentant til Fagråd for hjerneslag i 

Helse Nord (RBU-sak 27-2018). 
• Bjørn Bjørnstad er oppnevnt som brukerrepresentant i Fagråd for lungemedisin i 

Helse Nord (RBU-sak 28-2018). 
• Per Nordnes er oppnevnt som brukerrepresentant til Fagråd for nyremedisin i Helse 

Nord (RBU-sak 29-2018). 
• Arne Ketil Hafstad er oppnevnt til prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø (RBU-sak 32-2028 A). 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. NN oppnevnes som kontaktperson for Alex Nordbakken i Fagråd for hjerneslag i 

Helse Nord fram til 30. april 2020. 
 
2. NN oppnevnes som kontaktperson for Bjørn Bjørnstad i Fagråd for lungemedisin i 

Helse Nord fram til 30. april 2020. 
 

3. NN oppnevnes som kontaktperson for Per Nordnes i Fagråd for nyremedisin i Helse 
Nord fram til 30. april 2020. 

 
4. NN oppnevnes som kontaktperson for Arne Ketil Hafstad i prosjektstyret for 

Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø. 
 

 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16.mai 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    I.Dokmo/75512900                   Bodø, 07.05.2018 

 

RBU-sak 43–2018 Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i 

helseforetakene i Helse Nord - oppnevning av 

brukerrepresentant til komiteen for 

såkornsmidler 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne representant til komitéen 
for såkornsmidler. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF lyste våren 2017 ut såkornsmidler 
til kvalitetsprosjekter i helseforetakene. Midlene var ment som oppstartmidler til 
prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Dette var et pilotprosjekt for å se om 
det var interesse for dette, og for å se om det var mulig å gjennomføre.  
 
Det kom inn hele 34 søknader. Søknadene viste et stort spenn i type prosjekter, både 
innenfor somatikk og psykisk helse og rus.  
 
Av de 34 søknadene var det 6 prosjekter som fikk tildelt midler. 
 
Utlysning av kvalitetsmidler har vært evaluert, og det er ønskelig å videreføre 
ordningen på permanent basis. 
 
Utlysning vil skje rundt 1. juni med søknadsfrist i september. Det vil bli innkalt til møter 
på Skype, og det vil være tre til fem møter i løpet av september og oktober for å vurdere 
søknadene.  
 
Evalueringen av ordningen ble gjennomført av komiteen (se vedlegg), og tiltakene som 
er foreslått for videreføring har fått tilslutning fra adm. direktør i Helse Nord RHF. I den 
forbindelse er det ønske om å utvide komitéen med en brukerrepresentant.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes derfor om å oppnevne en representant til 
komitéen for såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i helseforetakene.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Såkornsmidler til 

kvalitetsprosjekter i helseforetakene i Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant til komitéen for såkornsmidler.  
 
 
Bodø, 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Evaluering av såkornsmidler 2017 
2. Utlysning av såkornsmidler for kvalitetsforbedringsprosjekter i Helse Nord 
3. Sak til ledermøtet ad. evaluering av pilotprosjekt ad. såkornsmidler 2017 
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Evaluering av utlysning av såkornsmildler til 

kvalitetsprosjekter i helseforetakene våren 2017. 

 

Kvalitets- og forskningsavdelingen lyste våren 2017 ut såkornsmidler som var ment som 

oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Dette var en pilot for å se 

om det var interesse for dette, og for å se om det var mulig å gjennomføre.  

Det kom inn hele 34 søknader. Søknadene viser et stort spenn i type prosjekter, både innenfor 

somatikk og psykisk helse- og rus.  

Av de 34 søknadene var det 6 prosjekter som fikk tildelt midler. 

 

Kvalitets- og forskningsavdelingen ønsker å bruke av kvalitetsmidlene til dette også i 2019.  

Det har vært gjort en evaluering av utlysningen, søknadsprosess og vurderingene. 

Evalueringen er gjort av komiteen for såkornsmidlene.  

 
Vurderingskomiteen har bestått av:  

Hanne Mathilde Frøyshov, kvalitetssjef Helse Nord RHF 

Ingvild Marie Dokmo, rådgiver kvalitets og forskningsavdelingen Helse Nord RHF 

Siw Skår, rådgiver fagavdelingen somatikk Helse Nord RHF 

Franks Nohr, rådgiver psykisk helse og rus Helse Nord RHF 

Kristina Lindstrøm, rådgiver kvalitets- og forskningsavdelingen Helse Nord RHF 

Ann Mari Jenssen, konserntillitsvalgt Helse Nord 

Bengt- Ole Larsen, konsernvernombud Helse Nord 

 

Punkter i evalueringen 

 Søknadsprosess/søknadsskjema 

 Utlysningen (noe mer vi må ha med her?) 

 Kriteriene 

 Skåring av søknader (Bruke systemet til innovasjonsmidler?) Hvordan sikre at dette ikke blir 
synsing? 

 Riktig bredde i komiteen? Evt ta med noen eksterne? 

 Midler til kvalitetskonferanser o.l.  

 Midler til fagdager mm som eget opplegg eller del av såkorn. 

 Saksfremlegg for såkorn som skal til ledergruppa og evt andre for forankring av at vi går 
videre med tiltaket. 

 

Søknadsprosess/søknadsskjema 

Utlysning av såkornsmidler i 2017 var en pilot. KvaFor retter nå en sak til ledermøtet for å få 

tilstrekkelig forankring for tiltaket.    

Utbetaling av midler bør først skje i 2019.  

Midlene for 2017 ble utbetalt i februar 2018.  
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Komiteen ønsker bedre planlegging av vurdering av søknadene. Det anbefales at møter i 

komiteen settes opp i god tid før søknadsfrist, slik at lengden på behandlingen av søknadene 

ikke tar for lang tid.  

Ved utlysning, anbefales det at det brukes questback på samme måte som for 

forbedringsprisen. Questbacken må da settes opp sik at det går kopi til postmottak ved 

innsending slik at søknadene blir arkivert.  

 

Utlysning i juni, med søknadsfrist i september fungerte godt, til tross for sommerferien.  

 

Basert på erfaringene ved tidsbruk på vurdering av søknadene anbefales det å ikke sette frist 

for svar fra Helse Nord RHF på søknadene.  

 

 

Utlysningen  

Utlysningen er vurdert som god. Det ble informert godt, og basert på antall søknader som kom 

inn, har informasjon om utlysningen blitt spredt ute i helseforetakene. 

 

I utlysningen var det mulig å søke inntil kr 500 000 som en engangssum før oppstart av 

prosjektet, med mulighet for å søke ytterligere kr 500 000 etter at de første seks månedene av 

prosjektet er gjennomført. Det var ingen som opplyste i søknadene at de ville søke om nye 

midler etter 6 mnd, og vi kan heller ikke gi en garanti på at de får midler i neste runde. Derfor 

anbefaler komiteen at såkornsmidlene lyses ut kun som en engangssum. Dette utbetales i 

starten av påfølgende år, slik at prosjektets varighet blir ett år.  Dersom prosjektet trenger mer 

finansiering må dette være avklart med eget helseforetak.  

 

Komiteen foreslår å lyse ut midler til prosjekter inntil 400 000, med en sluttrapport etter endt 

prosjekt. 

 

 

Kriteriene 

Etter evaluering i komiteen en kriteriene endret slik spor endring viser under.  

 

 Være i tråd med Helse Nords kvalitetsstrategi, samt våre verdier kvalitet, trygghet og 

respekt. 

 Gi nytte for pasienten og bedre pasientsikkerheten. 

 Ha utgangspunkt i et forbedringsområde i avdelingen eller helseforetaket, gjerne 

avvik, rutiner, prosedyrer e.l.  

 Kunne implementeres som en del av daglig drift etter endt prosjektperiode. 

 Være av en slik karakter at det har overføringsverdi til andre enheter, avdelinger eller 

helseforetak. Gjøre rede/presentere en plan for hvordan tiltaket kan spres til andre 

helseforetak 

 Vise til systematisk forbedringsarbeid ved bruk av metoder for kvalitetsforbedring.  

 Ved forbedring av rutine/prosedyre samordne dette regionalt og lagre i Docmap. 

 Invitere kommunerepresentant og/eller brukerrepresentant i prosjektarbeidet dersom 

det er relevant. 

 Være forankret hos egen ledelse.  
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Prosjekter som kan vise til samarbeid med andre helseforetak og som kan ha regional 

betydning etter endt periode vil bli prioritert. 

 

Komiteen ønsker at såkornsmidlene stimulerer til aktivitet i alle helseforetak og på alle 

områder. Komiteen har gjort en vurdering rundt å endre kriteriene/gjøre dem mer tydelig.  

 

Mer samhandlings- og erfaringsoverføring på tvers i kriteriene. Dette vurderes til å være godt 

nok dekket i setningen tilknyttet kriteriene: Prosjekter som kan vise til samarbeid med andre 

helseforetak og som kan ha regional betydning etter endt periode vil bli prioritert. 

 

Overføringsverdi er viktig for regionen, utdypet dette kriteriet med at søker skal ha en plan for 

hvordan prosjektet kan spres til andre helseforetak.  

 

Nasjonale programmer/pasientsikkerhetsprogrammet, andre føringer (OD) bør ikke bli vurdert 

i vurderingen av såkornsmidlene. Pålagte oppgaver som likevel dekkes av daglig 

drift/regionale eller nasjonale føringer holdes utenom og disse vil ikke bli prioritert.  

 

Forankring av søknaden: Hvilket nivå skal søknaden være forankret i. Søker må tydeliggjøre 

forankringen i eget helseforetak. Søknaden må ha vedlagt en bekreftelse på 

forankring/godkjenning fra klinikkleder eller direktør. Ellers ønskes ingen andre vedlegg til 

søknaden. Dette vedlegget er endel av questbacken, der det oppgis navn på hvem søknaden er 

forankret hos.  

 

 

Skåring av søknader  

Bruke systemet til innovasjonsmidler? Hvordan sikre at dette ikke blir synsing? 

Ved vurdering av søknadene ble det ikke brukt skåringsverktøy, og det ble da synsing fra 

komiteens side. Det er ønske om å bruke en form for skåringsverktøy for mer rettferdig 

vurdering opp mot kriteriene. 

Komiteen foreslår at det brukes samme skåringsverktøy som forbedringsprisen. Må vurderes 

om alle kriteriene skal vektes like mye.  

 

 

Riktig bredde i komiteen? Evt ta med noen eksterne? 

Det ble vurdert at komiteen er riktig sammensatt, og at det ikke vil tilføre en bedre vurdering 

om vi tar med eksterne kandidater i komiteen. Det ble derimot foreslått å ta med en 

brukerrepresentant inn i komiteen. 

Dersom dette støttes av ledergruppen ber vi RBU om å oppnevne en representant.   

 

Brukerinvolvering i søknadene er ivaretatt i kriteriene. 

 

Midler til kvalitetskonferanser, fagdager o.l.  

Midler å søke på for å arrangere lokale konferanser o.l. er ikke aktuelt å vurdere for disse 

midlene. Helseforetakene er selv ansvarlig for faglige konferanser/kurs.  

Fagavdelingen lyser årlig ut fagnettverksmidler. 
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Oppsummering:  

 Såkornsmidlene lyses ut kun som en engangssum som utbetales i starten av 

påfølgende år, slik at prosjektets varighet blir ett år. 

 Ved utlysning, anbefales det at det brukes questback på samme måte som for 

forbedringsprisen. 

 Komiteen foreslår å lyse ut midler til prosjekter inntil 400 000, med en sluttrapport 

etter endt prosjekt. 

 Komiteen ønsker at såkornsmidlene stimulerer til aktivitet i alle helseforetak og på alle 

områder. Komiteen har gjort en vurdering rundt å endre kriteriene/gjøre dem mer 

tydelig.  

 Nasjonale programmer/pasientsikkerhetsprogrammet, andre føringer (OD) bør ikke bli 

vurdert i vurderingen av såkornsmidlene. Pålagte oppgaver som likevel dekkes av 

daglig drift/regionale eller nasjonale føringer holdes utenom og disse vil ikke bli 

prioritert.  

 Søknaden må ha vedlagt en bekreftelse på forankring/godkjenning fra klinikkleder 

eller direktør. 

 Komiteen foreslår at det brukes samme skåringsverktøy som forbedringsprisen. Må 

vurderes om alle kriteriene skal vektes like mye.  

 Forslag om at det tas inn en brukerrepresentant i komiteen. 
 

Konklusjon 

KvaFor ønsker forankring i ledermøtet på at vi lyser ut såkornsmidler til kvalitetsprosjekter 

også i 2018. Ønsket er å sette av 1,5 – 2 mill fra kvalitetsmidlene for 2019.  

Ny utlysning vil da bli i løpet av juni 2018, med søknadsfrist i september. Utbetaling av 

prosjektmidlene gjøres på budsjettet for 2019. 

Basert på evalueringen vil de ønskelig tiltak endres i ny utlysning. Det er stor interesse og 

etterspørsel for utlysningen.  
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Utlysning av såkornsmidler for 

kvalitetsforbedringsprosjekter i Helse Nord våren 2017. 
  

Helse Nord RHF ønsker å bidra til kvalitetsforbedring gjennom prosjekter initiert av 

medarbeidere nær pasienten, og lyser nå ut midler til dette. 
  

Midlene skal brukes til oppstart av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. 

  

Det kan søkes inntil kr 500 000 som en engangssum før oppstart av prosjektet, med mulighet 

for å søke ytterligere kr 500 000 etter at de første seks månedene av prosjektet er gjennomført. 

Midlene i første tildeling må brukes innen utgangen av 2018, og kan brukes f.eks. til frikjøp 

av prosjektleder. 

 

Etter første halvår skal det gis en statusrapport til Helse Nord RHF, med henvisning til hvilke 

resultater som er oppnådd.  

 

Utlysning av prosjektmidlene vil i denne første runden være en pilot. 

 

Kriterier for tildeling av prosjektmidler: 
  

Prosjektet skal: 

 Være i tråd med Helse Nords kvalitetsstrategi, samt våre verdier kvalitet, trygghet og 

respekt. 

 Gi nytte for pasienten og bedre pasientsikkerheten. 

 Ha utgangspunkt i et forbedringsområde i avdelingen eller helseforetaket, gjerne 

avvik, rutiner, prosedyrer e.l.  

 Være knyttet til klinisk drift. 

 Kunne implementeres som en del av daglig drift etter endt prosjektperiode. 

 Være av en slik karakter at det har overføringsverdi til andre enheter, avdelinger eller 

helseforetak. Gjøre rede/presentere en plan for hvordan tiltaket kan spres til andre 

helseforetak 

 Vise til systematisk forbedringsarbeid ved bruk av metoder for kvalitetsforbedring.  

 Ved forbedring av rutine/prosedyre samordne dette regionalt og lagre i Docmap. 

 Invitere kommunerepresentant og/eller brukerrepresentant i prosjektarbeidet dersom 

det er relevant. 

 Være forankret hos egen ledelse.  

 

Prosjekter som kan vise til samarbeid med andre helseforetak og som kan ha regional 

betydning etter endt periode vil bli prioritert. 

 

Prosjektsøknaden skal være oppsummert i en kort powerpoint-  presentasjon (maks ti slides) 

som beskriver: 

 Tittel 

 Deltakere 

 Hvilket problem som skal løses 
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 Hva søker ønsker å gjøre 

 Hvorfor tilnærmingen er valgt 

 Hvorfor søker tror dette vil bidra til en forbedring 

 Hvilken forbedring prosjektet er forventet å medføre  

 Hvilken nytte prosjektet vil ha for pasientene 

 Hvilken nytte prosjektet vil ha for arbeidsmiljøet 

 Planlagte målinger av før- og etter-situasjonen  

(For det som er vanskelig målbart, kan det legges frem andre metoder for å vise 

endring.) 

 Forbedringsmetode 

 Plan for implementering 

 Hvordan prosjektet kan ha overføringsverdi til andre enheter, avdelinger eller 

helseforetak 

 Budsjett der det fremkommer hvordan prosjektmidlene skal brukes 

  

Vedlagte PPT-mal skal brukes til søknaden. 

Utfyllende opplysninger i word eller PDF- format på tilsammen inntil to sider bes vedlagt. 

  

Hvem kan søke?  
Ansatte i Helse Nord.  

  

Regnskap, rapportering og ubrukte prosjektmidler: 
Prosjektmidlene må brukes innen utgangen av 2018, og er øremerket det aktuelle prosjektet. 

Det skal leveres regnskap i etterkant av gjennomført prosjekt, og senest ved utgangen av 

2018. 

Midler som ikke blir brukt i prosjektet skal tilbakeføres til Helse Nord RHF. 



Etter fullført prosjekt skal det leveres en rapport, med beskrivelse av hvordan prosjektet er 

gjennomført og planlagt videreført. Rapporten skal inneholde data på før- og etter-situasjonen 

og en beskrivelse av prosjektet som kan brukes til overføring til andre enheter, avdelinger 

eller helseforetak. (Mal vil bli oversendt) 

  

  

Prosess: 
Lyses ut 27. juni 

Søknadsfrist: 1. september 
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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 

 

NOTAT  
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Ingvild M Dokmo 

Sted/dato: 
Bodø, 09.04.2018 
 

 
Til: Ledermøtet  
Fra: KvaFor 
 

Evaluering av utlysning av såkornsmidler for kvalitetsprosjekter, 
og eventuelt ny utlysning av såkornsmidler for 2018. 
 
Kvalitets- og forskningsavdelingen lyste våren 2017 ut såkornsmidler som var ment som 

oppstartmidler av prosjekter for kvalitetsforbedring nær pasientene. Dette var en pilot for å se 

om det var interesse for dette, og for å se om det var mulig å gjennomføre.  

Det kom inn hele 34 søknader. Søknadene viser et stort spenn i type prosjekter, både innenfor 

somatikk og psykisk helse- og rus.  

Av de 34 søknadene var det 6 prosjekter som fikk tildelt midler. 

 

Kvalitets- og forskningsavdelingen ønsker å bruke av kvalitetsmidlene til dette også i 2019.  

Det har vært gjort en evaluering av utlysningen, søknadsprosess og vurderingene. 

Evalueringen er gjort av komiteen for såkornsmidlene. Se vedlegg.  

 
Oppsummering av evalueringen:  

 Såkornsmidlene lyses ut kun som en engangssum som utbetales i starten av 

påfølgende år, slik at prosjektets varighet blir ett år. 

 Ved utlysning, anbefales det at det brukes questback på samme måte som for 

forbedringsprisen. 

 Komiteen foreslår å lyse ut midler til prosjekter inntil 400 000, med en sluttrapport 

etter endt prosjekt. 

 Komiteen ønsker at såkornsmidlene stimulerer til aktivitet i alle helseforetak og på 

alle områder. Komiteen har gjort en vurdering rundt å endre kriteriene/gjøre dem mer 

tydelig.  

 Nasjonale programmer/pasientsikkerhetsprogrammet, andre føringer (OD) bør ikke 

bli vurdert i vurderingen av såkornsmidlene. Pålagte oppgaver som likevel dekkes av 

daglig drift/regionale eller nasjonale føringer holdes utenom og disse vil ikke bli 

prioritert.  

 Søknaden må ha vedlagt en bekreftelse på forankring/godkjenning fra klinikkleder 

eller direktør. 

 Komiteen foreslår at det brukes samme skåringsverktøy som forbedringsprisen. Må 

vurderes om alle kriteriene skal vektes like mye.  

 Forslag om at det tas inn en brukerrepresentant i komiteen. 
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Konklusjon 
KvaFor ønsker forankring i ledermøtet på at det lyses ut såkornsmidler til kvalitetsprosjekter 

også i 2018. Ønsket er å sette av 1,5 – 2 mill fra kvalitetsmidlene for 2019.  

Ny utlysning vil da bli i løpet av juni 2018, med søknadsfrist i september. Utbetaling av 

prosjektmidlene gjøres på budsjettet for 2019. 

Basert på evalueringen vil de ønskelig tiltak endres i ny utlysning. Det er stor interesse og 

etterspørsel for utlysningen.  

 

 
Vedlegg:  

1. Evaluering av utlysning av såkornsmildler til kvalitetsprosjekter i 
helseforetakene våren 2017. 

2. Utlysning av såkornsmidler for kvalitetsforbedringsprosjekter i Helse Nord 
våren 2017.  
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     JT Finnsson, 99 42 83 77   Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - 

brukermedvirkning psykisk helsevern, 

oppnevning av brukerrepresentant 

 
 
Formål 
Regionalt brukerutvalget i Helse Nord RHF bes i denne saken om å oppnevne en 
representant til arbeidsgruppen som skal arbeide med tema psykisk helsevern i 
Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Det vises til AD-møtesak 004-2018 (AD-møte1 2. februar 2018). Bakgrunnen for saken 
er at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt RHF-ene i oppdrag å bistå i 
arbeidet med ny Nasjonal helse og sykehusplan. RHF-ene skal levere innspill til 
planarbeidet knyttet til områdene teknologi, samhandling, kompetanse og psykisk 
helsevern. 
 
I saken refereres det til at AD-ene i RHF-ene fordelte arbeidet på denne måten: 
 
a) Teknologi: Helse Sør-Øst RHF 
b) Samhandling: Helse Midt-Norge RHF 
c) Kompetanse: Helse Vest RHF 
d) Psykisk helsevern: Helse Nord RHF 
 
Konklusjon 
RHF-ene ønsker at de regionale brukerutvalgene deltar i dette arbeidet. Regionalt 
brukerutvalget i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en representant til 
arbeidsgruppen som skal arbeide med tema psykisk helsevern. Det ventes at arbeidet 
vil starte opp i juni 2018. Arbeidet skal være ferdigstilt 1. februar 2019. 
 
 
  

                                                        
1 AD-møte: Forum for adm. direktører i de regionale helseforetakene 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN til arbeidsgruppen for tema 
psykisk helsevern i ny Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mai 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 7. 5. 2018 

 

RBU-sak 45–2018 Pakkeforløp psykisk helse og rus - oppnevning 

av brukerrepresentant til regional 

arbeidsgruppe 

 
Formål 
Helse Nord RHF ber om brukerrepresentasjon i en regional arbeidsgruppe for 
implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus i Helse Nord. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide 
pakkeforløp for psykisk helse og rus. Ni pakkeforløp har vært på høring.  
 
Helsedirektoratet anslår at følgende pakkeforløp er klar for utsendelse for 
implementering i september 2018:   
 Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 Pakkeforløp for utredning og behandling av psykiske lidelser, voksne 
 Pakkeforløp for utredning og behandling av psykiske lidelser, barn og unge 
 Pakkeforløp for psykoselidelser, inkludert debuterende psykose 
 Pakkeforløp for spiseforstyrrelser, barn og unge 
 Pakkeforløp for tvangslidelser 
 Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler 

og/eller illegale rusmidler  
 
Implementering 
Innføring av pakkeforløp betyr endringer i praksis. Vi må identifisere forskjeller mellom 
dagens praksis og innhold i de ulike pakkeforløpene. Arbeidet må gjøres nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet følgende tentative framdrift 
for utarbeiding av implementeringsplaner for pakkeforløpene: 
 13. april 2018 –Ferdigstille og sende ut Nasjonal implementeringsplan (danner 

grunnlag for regionale planer). Planen er forsinket. 
 31. mai 2018 –Frist for ferdigstilling av regionale planer 
 20. juni 2018 –Frist for ferdigstilling av lokale planer  
 
Helsedirektoratet vil bistå med å arrangere regionale lanseringskonferanser, i Bodø 8. 
oktober 2018 og i Tromsø 9. oktober 2018. 
 
  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 144



 

Aktuelt 
Helse Nord RHF har opprettet en regional koordineringsgruppe. Denne bidrar til at 
helseforetak i Helse Nord får samme informasjon, og at lokale forskjeller og 
utfordringer drøftes underveis i implementeringsarbeidet. Videre vil Helse Nord RHF, i 
samarbeid med den regionale koordineringsgruppen, utarbeide en regional 
implementeringsplan. Gruppen har allerede hatt to møter. Neste møte er 24. mai 2018 
(Skype/videokonferanse). 
   
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg bes om å oppnevne en representant til regional arbeidsgruppe 
for implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
regional arbeidsgruppe for implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus. 
 
 
Bodø, 7. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 07.05.2018 

 

RBU-sak 46-2018 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. Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - fremdrift, informasjon 
6. Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. mai 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 46-2018/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 23MAI2018 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler med 
Hammerfest Kommune og UiT, oppfølging av styresak 19-2018 

HiR 

Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet - 
oppfølging av styresak 18-2018 

HiR 

Helse Nords arbeid med etikk og samfunnsansvar, oppfølging av krav fra OD 
2017 

HiR 

Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 HiR 
Virksomhetsrapport nr. 4-2018 HiR 
Regional utviklingsplan 2035 - utkast KIF 
Møteplan 2019 KP 
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017, oppfølging av styresak 15-
2016 
Forskningsmidler - fordeling, oppfølging av styresak 122-2017 

SCH 

Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering SCH 
 

Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Rekruttering av sykepleiere fra andre nordiske land - likheter/forskjeller i 
utdanningsløp, oppfølging fra styremøte 07FEB2018 

HiR/OL 

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring KP 
Oppfølging av styrets vedtak - gjennomgang av oversikten, oppfølging av 
styresak 132-2017/3 

KP 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt onsdag 09MAI2018. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 20JUN2018 i 
Bodø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Den gyldne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-
2018 

GT 

Klinisk patologi - fordeling av 
arbeidsoppgaver/funksjonsfordeling, oppfølging av styresak 
122-2017 

GT 

Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering HiR 
Internleiemodell, rapport HiR 
Oppfølging (og etterlevelse av rutiner) for håndtering av 
bierverv 

HiR 

Plan 2019-2022 – inkl. planpremisser, rullering av 
investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument 2019 

HiR 

Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av 
styresak 111-2017 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
styringsdokument, godkjenning 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 
supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten, oppfølging av 
styresak 129-2017 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 5-2018 HiR 
Tertialrapport nr. 1-2018 SCH 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Felleseide HF - styrets beretning m. m. HiR 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 08JUN2018. 
b) Oversikten over aktuelle saker er foreløpig ikke gjennomgått med adm. 

direktør, og den er derfor tentativ. 
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Møtedato: 16. mai 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Hanne M Frøyshov, 75 51 29 00  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 46–2018/5 Samstemming av legemiddellister i Helse Nord 

- fremdrift, informasjon 

 
  
Formål 
I denne saken gis det informasjon til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
prosjektet Samstemming av legemiddellister i Helse Nord. Prosjektet er tidligere omtalt 
i RBU-sak 41-2017, og det ble presentert på brukerkonferansen i Helse Nord i oktober 
2017. 
 
Om prosjektet 
Det er store utfordringer knyttet til riktig bruk av legemidler, og legemiddelfeil er en av 
de hyppigste årsakende til uønskede hendelser og pasientskader i helsetjenesten. Helse 
Nord har derfor satt i gang et regionalt prosjekt som skal føre til bedre samstemming av 
legemidler.  
 
Helse Nords regionale prosjekt Samstemming av legemiddellister startet 30. august 
2017, og skal være gjennomført innen 1. september 2018.  
 
 Prosjektgruppa har medlemmer fra alle helseforetakene, og er bredt sammensatt 

med blant annet leger, sykepleiere og farmasøyter 
 Styringsgruppe er forvaltningsråd for kliniske IKT-systemer 
 Referansegruppe er kvalitetsnettverket i Helse Nord, her sitter også 

brukerrepresentanten i prosjektet 
 Referansegruppe II (høringsinstans) er fagsjefmøtet i Helse Nord 
 
Prosjektet har utarbeidet og vurdert blant annet: 
 Regionale prosedyrer for legemiddelsamstemming 
 Bruk av legemiddelmodulen i DIPS 
 Riktig registrering av CAVE/legemiddelreaksjoner og andre typer kritisk 

informasjon 
 Regionale system- og dokumentmaler i DIPS 
 Regional metode for elektronisk registrering og rapportering av 

legemiddelsamstemming ved hjelp av tjenestekoder 
 Samarbeid med nasjonale og andre regionale prosjekter 

 
Prosjektperioden – fremdriftsplan og gjennomføring 
Det er gjennomført pilotprosjekter på fem avdelinger I Helse Nord, fordelt på alle 
foretak og på ulike fagområder.  
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5. april 2018 startet prosjektets andre fase med innføring i alle enheter. Samme dag var 
Eldre- og folkehelseministeren på besøk hos pilotavdelingen ved UNN Tromsø. 
Tilbakemeldingene fra helse- og omsorgsdepartementet til prosjektet var gode. 
Etter innføringen skal alle leger og enheter bruke legemiddelmodulen i DIPS, registrere 
CAVE/legemiddelreaksjoner riktig, og registrere om samstemming er utført. 
Prosjektgruppen vil bidra til innføringen i alle helseforetakene, men hvert enkelt 
helseforetak har ansvar for at de nye rutinene kommer på plass og tas i bruk. 
 
Nå pågår arbeidet med å spre informasjon til fastleger, resten av 
kommunehelsetjenesten og til befolkningen/pasienter slik at alle kan bidra til å sikre 
riktige legemiddellister for pasientene.  
 
Gevinster av prosjektet 
Regionale prosedyrer, oppsett og maler, og ensartet bruk av DIPS ved registrering og 
dokumentering av legemidler i bruk og CAVE/legemiddelreaksjoner, gir bedre 
forutsetninger for å lykkes med legemiddelsamstemmingsarbeidet. Dette er viktig både 
for pasientsikkerheten, innføring av elektronisk kurve i Helse Nord og samarbeidet om 
utveksling av data elektronisk med kommunehelsetjenesten når slike løsninger 
kommer. 
 
Konklusjon 
De nye regionale rutinene omfatter alle pasienter som kommer til alle sykehusene i 
Nord, og skal bidra til bedre pasientsikkerhet ved å redusere risiko for feilmedisinering. 
Det pågår et stort arbeid i foretakene for å få informasjon og opplæring ut til alle leger, 
sykepleiere og farmasøyter. 
 
Så langt har prosjektet holdt fremdriftsplanen, og nye regionale rutiner er tatt i bruk 
ved alle foretak. Det gjenstår fremdeles mye arbeid i klinikkene før dette er på plass i 
daglig rutine i alle enheter. 
 
Prosjektet jobber nå med kommunikasjon ut til kommunehelsetjenesten og 
befolkningen. 
 
 
 
Vedlegg:         Presentasjon til muntlig orientering i RBU-møte 16. mai 2018 
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Samstemming av legemiddellister i Helse Nord
RBU 16.05.18

Hanne M Frøyshov | Kvalitetssjef
Helse Nord RHF | Kvalitets- og forskningsavdelingen

Ingvild M Dokmo | Rådgiver
Helse Nord RHF | Kvalitets- og forskningsavdelingen

Anne-Berit Norman Paulsen | Medisinsk EPJ-rådgiver
UNN HF | Kvalitets- og utviklingssenteret

LEGEMIDDELSAMSTEMMING

Korrekt oversikt over legemidler pasienten faktisk bruker
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Feil i 60 % av 
legemiddellistene

Kvalitetsstudien

Manglende samsvar 
mellom legemiddellistene 
hos 60%-90%

(Bakken, & Strand, 2003; Rognstad, & Straand, 
2004)  og (Jensen et al., 2003)

 Fare for skader på pasient

 Unødvendige utgifter for 
helsevesenet

HVORFOR?

Regionale prosedyrer!

Vi kan bli bedre!
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UNN v/kvalut gjorde en konseptutredning i 2016-2017: 
«Legemiddelsamstemming – 100% i UNN HF»

• UNN la frem forslag om et regionalt prosjekt på  legemiddelsamstemming 
Det blir viktig at et eventuelt prosjekt blir forankret blant leger i det kliniske miljøet, og disse må også være tungt 
involvert i prosjektet. Tromsø 25.01.17

• Helse Nord fulgte UNNs anbefalinger: LMS i HN startet 31.08.17

• Fra november 2017 (stort sett månedlig):
– Forvaltningsråd for kliniske IKT- systemer (Styringsgruppe)
– Kvalitetsnettverkmøter (Referansegruppe inkl brukerrepresentant)
– Fagsjefmøte (Høringsinstans/2. Referansegruppe)
– Porteføljestyret (direktørmøtet) i flere møter før og etter årsskiftet 

 Prosedyrer, maler og endringer i DIPS
 Alle prosedyrer laget/endret, godkjent og lagt i Docmap i samme dokumentsamling DS12743

 Ny regional prosedyre: «Legemiddelsamstemming ved innleggelse».
 Ny regional prosedyre: «Legemiddelsamstemming ved utskrivelse og poliklinikk/dagbehandling».
 Ny regional prosedyre: «Legemiddelsamstemming, dokumentasjon EPJ DIPS».
 Endring av regional prosedyre PR34297: «Kritisk informasjon, inkludert CAVE/legemiddelreaksjoner EPJ DIPS» (nytt navn).
 Verktøy: Huskeliste (grønn liste) lommekort for samstemming
 Verktøy: Hurtigguide til DIPS

 Alle maler laget/endret og i bruk i DIPS
 Ny mal: Legemiddelavsnitt i innkomstjournal.
 Ny mal: Legemiddelavsnitt i poliklinisk epikrise.
 Ny mal: Legemiddelavsnitt i epikrise.
 Ny systemmal: Tabell som viser legemidler og CAVE/legemiddelreaksjoner i dokumenter (DIPS-funksjonalitet: Sett inn|Pasientens

medikasjoner).
 Ny systemmal: Utskrift direkte fra DIPS Medikasjon som viser legemidler og CAVE/legemiddelreaksjoner (DIPS-funksjonalitet: 

Knappen Skriv ut i arkfanen Legemidler i bruk i DIPS Medikasjon).

 Endringer diskutert med DIPS og der det er mulig kommer endringer i neste oppdatering.
 Systemoppsett «Resept – automatisk oppslag mot Reseptformidleren» slås av. («legg-ned-knapp» deaktiveres)
 Kodeverket for alvorlighetsgrad ved registrering av Kritisk informasjon (unntatt CAVE/legemiddelreaksjoner) endres til «Alvorlig» 

og «Mindre alvorlig».
 Knappen «Skriv ut» i DIPS Medikasjon – Legemidler i bruk deaktiveres dersom dette er teknisk mulig i aktuell DIPS-versjon. (ikke 

mulig)
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 Metode for registrering/rapportering

 Klinikeren skal registrere på kurven at samstemming inn er gjort. 
 Det noteres på kurven: «Samstemt INN». 

 Fleste avdelinger har et ferdig felt på kurven til dette (også laget på kurven til utskrift fra DIPS)
 Dette er relevant for behandlingen av pasienten og øker pasientsikkerheten.

 Tjenestekoder laget og kan tas i bruk (harmoniserer med EK)
 Dersom en avdeling ikke ønsker at klinikeren skal registrere tjenestekoden kan dette gjøres av 

andre, f.eks postsekretær ved scanning av kurve.
 Kun rapportere på inn (foreløpig ikke ut og pol) 
 Finnes koder for alle kontakter og kan registreres dersom ønsket:

 SAMST INN
 SAMST UT
 SAMST DAG/POL

 Visning i HN-LIS: OK
 Antas at dette er på plass i mai 2018 slik at enhetene kan følge egen utvikling

Intranett og opplæring
• Alt tilgjengelig på intranettsiden som er lagt link til på forsiden på alle HF

– http://intranett.helse-nord.no/samstemming-av-legemiddellister/category44243.html

• Opplæringsfilm
– 5 deler, til sammen 45min

• E-læring (10 min)

• Verktøy (til utskrift på intranettsiden, ligger også i Docmapsamilingen)

– Huskeliste samstem
– Hurtigguide til DIPS

• Link til prosedyrene

• Annen info
– Om prosjektet
– Om samstemming

• Oppstartsmøte 04.05.18, film og muligheter for spørsmål
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 Pilotavdelinger 01.02.18 – 01.04.18
HSYK:  Ortopedisk avdeling, Mo i Rana. 

FIN:     Medisinsk avdeling, Hammerfest. 

UNN:  Nevrologi/hud/reuma avdeling, Tromsø

Medisinsk avdeling, Narvik. 

NLSH: Ort/kir avd, Lofoten

 Tilbakemeldinger fra pilotavdelinger: 
 Tar tid, ikke vanskelig

 Innspill til prosedyrer, e-læring og opplæring er kommet og tatt inn

 Ønske om utskrift av kurve

 Oppstartsmøte 05.40.18 
 alle avdelinger i HN invitert 

 70 studio på skype

Innføring:

Regionale prosedyrer!

Vi kan bli bedre!
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Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF 

Helgelandssykehuset HF 

Sykehusapotek Nord

Helse Nord IKT

Vi løser geografi med teknologi og regionalt samarbeid

11 sykehus 
481 000 innbyggere
45% av Norges landareal

Regionale prosedyrer
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Våre fire 

sykehusforetak

Helse Nord RHF

Helse Nord IKT

Sykehusapotek 
Nord

Direktoratet for

E-helse

Pasientsikkerhets-
programmet

DIPS 

Elektronisk 

kurve

Regionale prosedyrer

Mål: 

Korrekt oversikt over legemidler pasienten faktisk bruker

Legemiddelallergier varsles

 Til andre behandlere

 Når resept skrives

Legemiddellisten blir tilgjengelig

 I alle sykehus i regionen

 For elektronisk kurve 

 For pasientens legemiddelliste 
Oppdateres av og deles mellom

sykehus, fastlege, apotek, sykehjem

Legemidlene må 
være registrert i 
datasystemet
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I

Epikrise:
Samstemt
Dato:
Sign:
Kilder:

Kurve:

Klinikerens ansvar 

• Ta i bruk nye regionale 
prosedyrer

• Hjelpemidler på 
intranett
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Nye regionale prosedyrer, 
DS12743

Legemiddelsamstemming
• Innleggelse, dag/pol og utskrivelse

Oppdatering i DIPS medikamentmodul

Registrering av samstemming (inn)
• På legemiddelkurven (papir)
• Tjenestekode i DIPS (SAMST INN)
• Vises i Helse Nord LIS

Riktig registrering av 
CAVE/legemiddelreaksjoner i DIPS

Slapp av! 
Ta 

e-læringskurset
og sjekk 

intranettsiden
- du er med!

Visste du ikke at vi Visste du ikke at vi 
har begynt og at 

alle skal med?

Leders ansvar
• Legge til rette at klinikerne kan sette seg inn i 

og følge nye prosedyrer 

• Følge med på andel samstemte lister 

• Avgjøre om sekretær skal registrere 
tjenestekoden i DIPS

• Avgjøre om utskrift av kurve fra DIPS skal 
brukes i egen enhet
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Piloter
 Etter 2 måneder er 5 pilotavdelingene stort sett i rute
 De fleste lister samstemt og lagt inn i datasystemet innen 24 timer
 05.04.18 startet de resterende ca 300 avdelingene…

https://www.faceb
ook.com/helseogo
msorgsdepartemen
tet/videos/1015646
9915864474/?hc_re
f=ARRtikAZomLwyR
J8YVMWSh4HmiTq
QBoBDZja1yGY_XN
1LFz8Kji-
L7nIRjyZ3gBjNZY
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Mål: Korrekt oversikt over legemidler 
pasienten bruker dokumentert i DIPS

• Til andre behandlere

• Når resept skrives
Legemiddelallergier 

varsles

• I alle sykehus i regionen

• For elektronisk kurve (for kurve på papirutskrift)

• For pasientens legemiddelliste 
• Oppdateres og deles mellom sykehus, fastlege, apotek, sykehjem m-fl

Legemiddellisten blir 
tilgjengelig

Legemidlene må være 
registrert i datasystemet

Krav 2019:  > 90% samstemte lister

5 opplæringsfilmer og ett e-læringskurs
Opplæringsfilmer:
Introduksjon
https://www.youtube.com/watch?v=nA7mF3q6RuQ&feature=youtu.be (5min30sek)  

Intranettsiden
https://www.youtube.com/watch?v=COmRrTFKpgg&feature=youtu.be (2min30sek)

Om samstemming
https://www.youtube.com/watch?v=nbhWwuxj_-I&feature=youtu.be (7min)

E-rp, kjernejournal, dokumentasjon
https://www.youtube.com/watch?v=mE7WkDgcHpI&feature=youtu.be (9min)

Legemiddelmodulen i DIPS
https://www.youtube.com/watch?v=DnNi3O4CBc0&feature=youtu.be (20min)

E-læringskurs (<10min):
https://campus.helse-nord.no/learn/course/521/legemiddelsamstemming-i-dips
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Hva med fastlegen?? Pasienten?
• Kommunikasjonsplan: 

– Sak til fastleger
– Dagens medisin, doktor i Nord og andre tidsskrifter
– Sak til alle brukerorg, spørre om de vil ta inn i tidsskrifter 
– Sak til allmennheten/pasienter internett
– Infomateriell fra pasientsikkerhetsprogrammet på apotek og sykehusavdelinger
– Media, lokalaviser

• Sak i RBU 16.05.18 høre om pasient/RBU-medlem kan bidra til 
intervju/sak. 
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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Stian W Rasmussen, 909 94 180  Bodø, 7.5.2018 

 

RBU-sak 46-2018/6 RBU-sak 46-2018-6 Regional plan for 

avtalespesialister 2018-2025 - informasjon 

 
Innledning/bakgrunn 
Formålet med saken er å orientere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
Regional plan for avtalespesialister 2018-2025, før denne behandles av styret i Helse 
Nord RHF i møte 23. mai 2018. Det kan forekomme mindre endringer i utkastene frem 
til styrets behandling av denne. 
 
RBU er tidligere orientert om arbeidet med planen i møte den 20. september 2017 
(RBU-sak 50-2017) og den 7. mars 2018 (RBU-sak 20-2018).  
 
For å unngå mulig forveksling med Regional utviklingsplan 2035, er tittelen på planene 
vedrørende avtalespesialistene blitt endret:  
 Regional utviklingsplan for avtalespesialister endret til Regional plan for 

avtalespesialister  
 Regional handlingsplan for avtalespesialister endret til Regional tiltaksplan for 

avtalespesialister 
 
Asbjørn Larsen er RBUs representant i prosjektstyret. 
 
Planen har siden forrige RBU-møte vært fremmet i: 
 Fagsjefmøtet (referansegruppe) i Helse Nord 23. mars og 19. april 2018 
 Samarbeidsmøte med konserntillitsvalgt/-verneombud 9. april 2018 
 
Den skal også behandles av adm. direktører i HF-ene i direktørmøtet 8. mai 2018.  
 
Problemstilling 
Nåværende langsiktig plan for helsetjenester i regi av avtalespesialister gjaldt for 
perioden 2007-2015, ref. styresak 110-2008. Planen ble senere justert, ref. styresak 
119-2012. 
 
Hovedfunn i Riksrevisjonens rapport 3:2 (2015-2016)1 om de regionale 
helseforetakenes forvaltning av avtalespesialistordningen peker på at ordningen ikke 
bidrar til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester, og at 
aktivitet og kvalitet i varierende grad følges opp. Disse problemstillingene er også 
sentrale i revidert rammeavtale2.  

                                                        
1 Riksrevisjonsrapport kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014 
2 Rammeavtaler for avtalespesialister 
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Styringssignaler fra Helse- og omsorgsdepartementet er at avtalespesialistordningen 
skal knyttes tettere opp mot regionenes sørge-for-ansvar3. 
 
Arbeidet med ny langsiktig plan for avtalespesialister startet primo 2017, med god 
deltakelse fra regionalt brukerutvalg, avtalespesialistene og fra helseforetakene. 
 
Formålet med planen er å øke samhandling om avtalespesialistordningen i Helse Nord. 
Avtalespesialister skal integreres tettere med våre helseforetak, og pasienter skal 
oppleve en helsetjeneste som gir helhetlige og sammenhengende tjenester.  
 
Overordnede føringer 
Helse Nord RHF er gjennom oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet 
og rammeavtalene med avtalespesialistene, forpliktet til å utarbeide og vedta regional 
plan for utvikling og fordeling av avtalepraksis i regionen.  
 
Avtalespesialister er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten, 
og bidrar til økt tilgjengelighet i helsetjenesten i landsdelen. 
 
Avtalespesialister og helseforetak skal samarbeide tettere om å levere en helhetlig og 
samlet spesialisthelsetjeneste. Pasientene skal oppleve økt valgfrihet, og unødvendig 
ventetid skal unngås. Planen skal bidra til at pasienter opplever likeverdige 
helsetjenester, uavhengig av bosted. Følgende ligger derfor til grunn for planen: 
 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 

 
Organisering og forankring av planarbeidet 
Arbeidet er gjennomført med bred involvering fra avtalespesialister, kommuner og 
helseforetak.  
 
Det ble etablert prosjektstyre for planarbeidet med representasjon fra regionalt 
brukerutvalg, konserntillitsvalgt/-verneombud, avtalespesialistene og Helse Nord RHF. 
Fagsjefer fra helseforetakene har vært referansegruppe. Samarbeidsutvalget mellom 
Helse Nord RHF og profesjonsforeningene til avtalespesialistene har også deltatt som 
referansegruppe. I tillegg har alle kommuneoverleger i Nord Norge vært invitert til å 
komme med skriftlige innspill. 
 
Planens innhold  
Det er utarbeidet rutiner som legger til rette for god dialog om dimensjoneringen av 
helsetjenestene mellom avtalespesialister og helseforetak, og at denne tilpasses for å 
sikre robuste fagmiljø med nærhet til befolkningen.  
 
Helse Nord RHF er positive til at avtalespesialister samlokaliseres i egne fagmiljø eller i 
tilknytning til fagmiljø med avtalespesialister innenfor andre fagområder eller fastleger. 
 

                                                        
3 NOU 2016:25 
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Samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak skal prioriteres for å sikre 
helhetlige pasientforløp og bidra til å oppfylle det regionale helseforetakets «sørge-for-
ansvar». 
 
Oppfølgingen av avtalespesialister fra det regionale helseforetaket skal styrkes for å 
sikre at det arbeides i tråd med føringer i rammeavtalen og individuelle avtaler. 
 
Vi står foran et generasjonsskifte blant avtalespesialistene. I planperioden vil 
rekruttering være en prioritert oppgave for å opprettholde dagens avtalehjemler. I 
tillegg skal vi oppfylle krav om å øke antall hjemler.  
 
Innen psykisk helse prioriteres Helse og arbeid som en del av omleggingen av Raskere 
tilbake -ordningen. Dette vil styrke arbeidet med korttids jobbfokusert kognitiv terapi 
for pasienter med angst og depresjon. De nye avtalespesialistene vil også arbeide med 
utredning og behandling innen mer tradisjonelle behandlingsforløp. Dette gir en 
generell styrking av tjenestetilbudet.  
 
Vurdering 
Helse Nord RHF foreslår å etablere en avtalehjemmel for psykologspesialist for 
pasienter med rus- og avhengighetslidelser, lokalisert i Tromsø eller Bodø. Dette har 
ikke vært gjort tidligere. Pasientgruppen har betydelig mindre tilgang til polikliniske 
tjenester i Helse Nord enn i øvrige regioner.  
 
Planen åpner for å etablere nye hjemler innen andre fagområder som bør styrkes. Helse 
Nord RHF har ansvar for helhetlige vurderinger i grensesnittet mellom 
avtalespesialistordningen og utviklingen av tjenesten i helseforetakene. I første omgang 
vil dette gjøres i samarbeid med Finnmarkssykehuset i forbindelse med opprettelse av 
nye hjemler i Alta. 
 
Innen somatikk prioriteres det å videreføre antall hjemler på dagens nivå i første 
periode av tiltaksplanen. Den demografiske utviklingen viser økt behov for spesialister 
innen øyefaget, øre-nese-hals, hudfaget og indremedisin. Det vil vurderes, etter innspill 
fra profesjonsforeningene og helseforetak, hvilke fagområder som skal prioriteres ved 
rullering av tiltaksplan.  
 
 
 
Vedlegg: 
1. Regional plan for avtalespesialister - utkast 
2. Regional tiltaksplan for avtalespesialister - utkast 
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Forord 
Avtalespesialister er en viktig del av den samlede spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. De gir 

tilbud om utredning og behandling innen mange fagområder og er et betydelig supplement til 

øvrige helsetjenester. Avtalespesialistordningen stimulerer til høy aktivitet og mange pasienter 

får i dag god oppfølging og behandling fra om lag 80 avtalespesialister i landsdelen. Ordningen 

gir forutsigbarhet i tjenesten og betraktes som en kostnadseffektiv del av 

spesialisthelsetjenesten.  

 

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. Pasientens behov skal settes i fokus og gjennom god informasjon om tilgjengelig 

behandling skal pasienter få økt innflytelse over egen behandling. De skal oppleve at 

avtalespesialister og helseforetak gir helhetlige og sammenhengende tjenester, og som fører til 

at pasienter får økt valgfrihet og unødvendig ventetid unngås.  

 

Regjeringen har initiert utviklingsarbeid for å etablere samarbeidsavtaler mellom alle 

avtalespesialister og sykehus. Disse skal bidra til å nå mål om økt samhandling, som er en viktig 

og helt nødvendig forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. Helse Nord RHF ønsker 

slike samarbeidsavtaler velkommen. Gode forpliktende avtaler, på lokalt nivå, om 

sammenhengende pasientforløp gir god spesialisthelsetjeneste. Det er viktig at dette 

samarbeidet møter behovene til både avtalespesialister og helseforetak. Avtalespesialister og 

sykehus har for eksempel ulike rammevilkår. Disse fører til ulike forutsetninger for tjenestene 

som gis. Vi anser det som viktig at kunnskap og forståelse om hverandres styringsvilkår gjøres 

kjent. 

 

En av de store utfordringene i årene som kommer er å rekruttere tilstrekkelig med 

helsepersonell til spesialisthelsetjenesten. Helseforetak i Helse Nord har en utpreget 

desentralisert helsetjeneste. Dette gjelder både somatikk og psykisk helsevern. Dette fører til 

mange små og sårbare behandlingsmiljø, både i sykehus og ved distriktspsykiatriske sentre. 

Disse er avhengig av tilstrekkelig antall spesialister for å opprettholde sine tilbud og for å 

opprettholde kapasitet til å utdanne nye spesialister. Helse Nord RHF må derfor ta helhetlige 

hensyn når fremtidens spesialisthelsetjeneste skal utvikles og dimensjoneres. 

 

 

 

 

Hilde Rolandsen     Geir Tollåli 

Eierdirektør      Fagdirektør 
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Sammendrag  
Avtalespesialister er viktige bidragsytere i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten og bidrar 

til økt tilgjengelighet i helsetjenesten i landsdelen. I denne plan og tilhørende tiltaksplan 

beskrives prioriterte utviklingstiltak for dette området i Helse Nord.  

 

Vi står foran et generasjonsskifte blant avtalespesialistene. I planperioden vil rekruttering for å 

opprettholde dagens avtalehjemler stå sentralt. I tillegg skal vi oppfylle krav fra Helse- og 

omsorgsdepartementet om å øke antall hjemler i prioriterte fagområder.  

 

Tiltak i planperioden 

 Avtalespesialister og helseforetak skal videreutvikle 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 

avtalespesialister. 

 Helse Nord RHF skal øke samhandling med helseforetakene om 

avtalespesialistordningen 

 Informasjon om og tilgjengelighet til avtalespesialister skal økes 

 Det skal utvikles og benyttes prosedyrer for vurdering ved endring av hjemler 

 Avtalespesialister skal i større grad inviteres inn i regionale fora, som for eksempel 

fagråd og fagnettverk 

 

Utviklingsområder 

 Avtalespesialister bør samlokaliseres i et fagmiljø 

 IKT bør utvikles for å støtte opp under samhandling mellom avtalespesialister, 

helseforetak og fastleger 

 

Prioriterte fagområder i første tiltaksplan 2018 – 2019 

 Helse og arbeid; korttids jobbfokusert kognitiv terapi for pasienter med angst og 

depresjon: Nye avtalehjemler for psykologer, eventuelt psykiatere, og tilbud til 

nåværende avtalespesialister om å bruke deler av stillingen til denne pasientgruppen. 

 

 Pasienter med rus- og avhengighetslidelser: Pasientgruppen har betydelig mindre 

tilgang til polikliniske tjenester i Helse Nord enn i øvrige regioner. Det foreslås å etablere 

en hjemmel for psykologspesialist lokalisert til et område med høy befolkningstetthet i 

nordnorsk sammenheng. 

 

 Nye hjemler i tilknytning til klinikk Alta. 

 

Planen åpner for å etablere nye hjemler innen andre fagområder som bør styrkes. Helse Nord 

RHF har ansvar for helhetlige vurderinger i grensesnittet mellom avtalespesialistordningen og 

utviklingen av tjenesten i helseforetakene. 

 

 

Økonomi 

Tjenesten består av 69 årsverk med en kostnadsramme på ca. 65 millioner kroner i 2018. For å 

realisere planen foreslås en opptrapping på inntil 12,85 millioner kroner frem til 2021, hvorav 7 
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millioner er omlegging av raskere tilbake midler. Endelige rammer vedtas i Plan for Helse Nord, 

som rulleres årlig. 

Tabell 1 Budsjett for planperioden (tall i kr. 1000) 

Tiltak: 2018 2019 2020 2021

2 avtalespesialister i Alta                                      500                              2 600                                   2 600                                        2 600 

Helse og arbeid/ psykisk helse                                      500                              4 000                                   7 000                                        7 000 

Rus og avhengighet                                           -                                    550                                       550                                            550 

Nye avtalespesialister - somatikk                                           -                                         -                                     1 300                                        2 600 

Rekruttering                                      330                                  500                                       500                                            100 

SUM økt kjøp avtalespesialitster                                  1 330                             7 650                               11 950                                    12 850 

Finansiering:

Omdisponering raskere tilbake 500                              4 000                       7 000                           7 000                               

Netto økt økning ut over 
disponering Raskere Tilbake 830                              3 650                       4 950                           5 850                               
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1 Innledning 
Avtalespesialister utgjør en vesentlig del av spesialisthelsetjenesten, og sto for om lag 16 % av 

all poliklinisk virksomhet i Helse Nord i 2016. På landsbasis står avtalespesialister for omtrent 

25 % av den totale polikliniske aktiviteten, både i somatikk og psykisk helsevern (1). Andel av 

pasienter som blir behandlet hos avtalespesialister varierer mellom helseregioner. Bruk av 

avtalespesialister er lavest i Helse Nord for somatiske fagområder og nest lavest innen psykisk 

helsevern. I planen presenteres data som viser hvordan polikliniske konsultasjoner innen 

utvalgte fagområder fordeler seg på foretaksnivå og/eller boområder i Helse Nord. Dette gir 

grunnlag for å vurdere hvordan bruk av avtalespesialister kan bidra til å redusere variasjon 

mellom geografiske områder i landsdelen. 

 

Regional plan er overordnet, strategisk og fremtidsrettet. Den gir retning og prioriteringer som 

Helse Nord RHF skal benytte i organisering, utvikling og forvaltning av 

avtalespesialistordningen fram mot 2025. Hovedmålsettinger med planen 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 regional tiltaksplan for avtalespesialister i Helse Nord 

2018 – 2019 (vedlegg 1). Tiltaksplanen beskriver aktivitet og prioriteringer som skal 

gjennomføres og skal ta hensyn til faglige føringer, sentrale og lokale behov. Tiltaksplanen skal 

rulleres annethvert år.  

1.1 Bakgrunn 
Dagens regjering bidrar til økt bevissthet om at avtalespesialister er naturlige 

samarbeidspartnere for å løse det lovpålagte «sørge- for» -ansvaret (2): 

 

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 øke antall hjemler for avtalespesialister og benytte avtalespesialister mer (3). 

Gjennom dialogprosesser (4) ønsker regjeringen økt samarbeid mellom helseforetak og 

avtalespesialister. Samarbeid på lokalt nivå skal forpliktes i samarbeidsavtaler og bidra til at 

partene gir en helhetlig spesialisthelsetjeneste. Samarbeidsavtaler kan omhandle 

hensiktsmessig arbeidsdeling, håndtering av ventelister, fristbrudd, faglig samarbeid mellom 

sykehusavdelinger og avtalespesialister, utveksling av kapasitet, informasjon om felles 

prosedyrer og kliniske retningslinjer mv. (5). 

 

Helse Nord RHF er gjennom rammeavtalene (6) forpliktet til å utarbeide og vedta regional plan 

for utvikling og fordeling av avtalepraksis i regionen. Partene1 har også forpliktet seg til å 

arbeide med tilrettelegging for spesialistutdanning i avtalepraksis, rettighetstildeling for 

                                                             
1 Partene er i dette tilfelle de regionale helseforetakene, Den norske legeforening og Norsk 
psykologforening 
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avtalespesialister og å utarbeide system og rammer for samarbeid mellom avtalespesialister, 

regionale helseforetak og helseforetak.  

 

Disse tiltakene er i stor grad oppfølging av riksrevisjonens hovedfunn i rapport 3:2 (2015-2016) 

(7). Rapporten tilsier at bruk av avtalespesialister ikke bidrar til geografisk likeverdig tilbud av 

polikliniske spesialisthelsetjenester og de regionale helseforetakene utnytter ikke sitt 

handlingsrom godt nok for å sikre samsvar mellom lokalisering av avtalespesialisters hjemler og 

behov for polikliniske spesialisthelsetjenester. Rapporten påpeker også at regionale helseforetak 

i varierende grad følger opp aktivitet og kvalitet på helsetjenester fra avtalespesialister. 

 

I Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 2018 (punkt 3.6.3) gjentas målet om at 

avtalespesialister skal gis både rett og plikt til å tildele pasientrettigheter innen utgang av 

gjeldende stortingsperiode (medio 2021). Dette utviklingsarbeidet skal foregå i samarbeid 

mellom regionale helseforetak, Helsedirektoratet og avtalespesialistenes organisasjoner. 

Partene skal planlegge og iverksette konkrete pilotprosjekter der avtalespesialister skal vurdere 

og tildele pasientrettigheter. Protokollen viser også til utvidelse av ISF2-ordningen for 

avtalespesialister (leger). Helse Vest RHF leder et pågående arbeid som skal levere forslag til 

løsning av oppdraget innen utgang av mars 2018. Arbeidet skal skje i samarbeid med 

Helsedirektoratet og Den norske legeforening. 

 

Evaluering av forrige regionale plan 
I Plan for avtalespesialister i Helse Nord -Desentralisering og ambulering 2007–2015 (8) ble 

følgende anbefalinger 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 DMS3, 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. 

 

Målsetting om desentralisering og mer ambulering er ikke realisert. Det kan være flere årsaker 

til manglende måloppnåelse, men faktorer som ønske om å bo sentralt, for lavt pasientgrunnlag 

ved desentral etablering, ønske om faglig tilhørighet gjennom gruppepraksis samlokalisert med 

andre fagfelt eller lokalisert nært sykehus ser ut til å være av betydning. Fra 2007 er antall 

årsverk økt fra 58,3 til 67,42, og det tilbys hovedsakelig heltidsavtaler til nye avtalespesialister.  

 

                                                             
2 Innsatsstyrt finansiering 
3 Distriktsmedisinske senter 
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1.2 Innspill fra avtalespesialister, helseforetak og 

kommuneoverleger  
For å sikre bred involvering har vi invitert avtalespesialister, helseforetak og 

kommuneoverleger til å komme med innspill til plan.  

 

Avtalespesialistene anbefaler er befolkningsendringer bør ligge til grunn for etablering av nye 

avtalehjemler, og at tilbud hos avtalespesialister og i sykehus bør ses samlet. Flere foreslår å 

styrke samarbeid om ventelister og avklare ansvarsfordeling i pasientforløpene. Andre innspill 

er: 

 Samlokalisering med andre spesialister 

 Lav terskel og enkelt system for å ta inn kvalifisert vikar 

 Mottar mange henvisninger hvor pasienter ikke har behov for spesialist 

 Bedre kapasitetsutnyttelse gjennom sterkere samarbeid med helseforetak om 

pasientbehandling  

 Terskel for å ta kontakt med hverandre bør være lav 

 Gjensidig hospitering anbefales 

 

Helseforetakene ønsker sterkere samarbeid med Helse Nord RHF om avtalespesialistordningen. 

De mener det er viktig å vurdere fagfeltene samlet, slik at opprettelse eller videreføring av 

avtalehjemler ikke går på bekostning av robuste fagmiljø i sykehus. Eksempler er ivaretakelse av 

vaktordning for leger i sykehus og spesialistutdanning. Videre anbefaler helseforetakene: 

 

 Felles pasientjournal 

 Lik prioritering og felles ventelister for å sikre pasienter like rettigheter 

 Regelmessig faglig revisjon for å sikre god kvalitet 

 Kontroll, oppfølging og rapportering for avtalespesialister skal i størst mulig grad være 

lik som for helseforetakene 

 Helse Nord RHF bør styrke oppfølging av avtalespesialister 

 Det bør etableres rutiner for opprettelse, oppfølging og avvikling av avtalehjemler, som 

også involverer helseforetak 

 Avtalespesialister bør delta i spesialistutdanningen 

 

Innspill fra kommuneoverleger er ikke entydige, men de understreker at godt samarbeid og 

forutsigbarhet er sentralt for å kunne gi pasienter gode tilbud. Det er mindre viktig om et tilbud 

er lokalisert hos avtalespesialist eller i sykehus, men fordeler med å tilhøre større fagmiljøer 

understrekes. Fagområder som anbefales styrket: 

  

 Hud -generell mangel på hudleger i regionene 

 Øye -flere eldre og derfor økende behov  

 Lunge -lang ventetid  

 Fordøyelse -lang ventetid og økende etterspørsel knyttet til nasjonal screening 

 Revmatologi -stor pasientgruppe med kroniske (ledd)-smerter som ikke får godt nok 

tilbud, verken i spesialist- eller primærhelsetjenesten 
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2 Organisering av avtalespesialister i Helse Nord 
Siden 2003 har de regionale helseforetakene hatt ansvar for å inngå avtaler med 

avtalespesialister. Ordningen finansieres gjennom årlig driftstilskudd fra RHF-et, samt inntekter 

gjennom pasientbetaling og refusjon fra HELFO. Driftstilskudd og tilskudd til ambulering og 

rekruttering utgjorde i 2017 henholdsvis 62,9 og 2,3 millioner kroner. 

I Helse Nord er det 80 avtalespesialister4, fordelt på elleve fagområder. Hjemmelsstørrelse 

varierer fra 20 % til 100 %, derav totalt 69,22 årsverk. Psykisk helse og øyesykdommer er de 

største fagområder med til sammen 53 avtalespesialister.  

 

 
Tabell 2 Antall avtalespesialister og årsverk i Helse Nord april 2018, fordelt på spesialitet og opptaksområde.  

Geografisk fordeling viser at opptaksområde til UNN har 47 %, Finnmarkssykehuset 9 %, 

Nordlandssykehuset 37 % og Helgelandssykehuset 8 % av årsverkene i 

avtalespesialistordningen. 59 % av avtalespesialister er lokalisert i Bodø og Tromsø.  

 

I vår vurdering av hvorvidt flere avtalehjemler er et godt tiltak for å sikre likeverdige tjenester 

til befolkningen i Nord-Norge, må vi samtidig ta hensyn til at helseforetakene fortsatt skal ha 

robuste fagmiljø, og være i stand til å ivareta sine oppgaver. Flere fagmiljø består av få 

spesialister. Ved etablering av nye hjemler må vi derfor ta hensyn til følgende faktorer: 

 

 Opprettholdelse av robuste fagmiljø i helseforetak 

 Konsekvenser for tilgrensende helsetjenester/fagområder i helseforetak 

 Kvalitet og kapasitet i utdanningstilbudet til LIS 

 Konsekvenser for vaktberedskap i helseforetak 

 Hensyn til forskning og fagutvikling 

 Om helsetjenester/fagområder som skal styrkes egner seg best i avtalepraksis eller 

helseforetak 

                                                             
4 Pr. april 2018 er det i tillegg 5 hjemler i ulik størrelse som står vakant.  

Helseforetak

 Antall avtale- 

spesialister/årsverk

Fagområder

Hud og veneriske 

sykdommer
1 1,00 2 2,00 0 0,00 0 0,00 3 3,00

Gynekologi 0 0,00 3 2,25 3 2,50 1 1,00 7 5,75

Indremedisin og 

kirurgi (lunge, hjerte, 

fordøyelse)

0 0,00 1 1,00 6 4,40 1 1,00 8 6,40

Psykologi 3 2,20 6 6,00 14 12,55 2 2,00 25 22,75

Psykiatri 0 0,00 5 4,00 5 3,40 0 0,00 10 7,40

Urologi 0 0,00 1 1,00 1 0,60 0 0,00 2 1,60

Øye 3 2,07 7 6,80 7 6,50 1 1,00 18 16,37

Øre-nese-hals 0 0,00 2 2,00 3 2,75 1 1,00 6 5,75

Revmatologi 0 0,00 0 0,00 1 0,20 0 0,00 1 0,20

7,00 5,27 27,00 25,05 40,00 32,90 6,00 6,00 80,00 69,22

Årsverk Antall Årsverk Antall Årsverk 

Sum 

avtalespesialister i 

HF-område

Helgelands- sykehuset Nordlands- sykehuset
Universitets-

sykehuset i Nord-
Finnmarks-sykehuset

Avtalespesialister 

fordelt på fagområder

Antall Årsverk Antall Årsverk Antall 
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Vurderinger og anbefalinger ved endringer av avtalehjemler 

Helse Nord RHF skal regelmessig vurdere fordeling av avtalehjemler. Vurderingene gjøres i 

etterkant av innspill fra 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 grunnlag for å drive en fulltids praksis? 

 Er det større behov i et annet fagfelt? 

 

Gruppepraksis og samlokalisering 

Helse Nord RHF er positiv til at avtalespesialister etablerer seg i gruppepraksis eller 

samlokaliserer virksomheten med andre spesialister. Innspill fra avtalespesialister, 

kommuneoverleger og helseforetak støtter slike etableringer. Vi tror at gruppepraksis eller 

samlokalisering kan virke rekrutterende og gjøre etablering enklere, være faglig stimulerende 

og øke kvalitet i tjenesten. 

2.1 Pasientens rett til helsehjelp 
Gjennomsnittlig ventetid og fristbrudd i helseforetakene i Helse Nord er betydelig redusert, og 

var ved utgangen av 2017 henholdsvis 58,4 dager og 2,4 %. Vi har ikke sammenlignbare data for 

ventetider og fristbrudd hos avtalespesialister. Pasienter som henvises til avtalespesialist gis 

ikke juridisk rett til og frist for oppstart av helsehjelp, men avtalespesialister skal likevel 

organisere ventelister i henhold til gjeldende prioriteringsveiledere. 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. 

2.2 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. Dette fordrer tett samarbeid 

mellom avtalespesialister og helseforetak, noe som er vektlagt i Rammeavtalene, jf. § 1.3:  

 

Det forutsettes samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og relevant HF samt andre 

institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for-ansvar. 

 

Samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak skal føre til rutiner for regelmessig 

kontakt om:  

 

 Hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientforløp) 

 Faglig samarbeid, som også omfatter å ta i bruk nye metoder og følge opp LIS-avtaler5. 

 Utveksling av informasjon om kapasitet 

 Felles prosedyrer og retningslinjer 

 

                                                             
5 Avtaler om legemiddelinnkjøp inngått av Sykehusinnkjøp  
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Pakkeforløp for kreft, psykisk helse og rus er eksempler hvor samarbeid er sentralt for å sikre 

pasienter likeverdig utredning og behandling uten unødvendig forsinkelse.  

 

Det er naturlig at avtalespesialister også samarbeider med private aktører. Disse er en viktig del 

av pasienttilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder for eksempel helsetjenester i psykisk 

helse og rus, rehabilitering, radiologi og kirurgi.  

2.3 Oppfølging av avtalespesialister  
Helse Nord RHF skal styrke oppfølging av avtalespesialistene. Vi skal gjennomføre individuelle 

oppfølgingsmøter annethvert år og to årlige møter med tillitsvalgte i samarbeidsutvalget (Figur 

1). I tillegg arrangerer vi årlig fellesmøte med alle avtalespesialister, henholdsvis i Tromsø og 

Bodø. 

 

 
Figur 1 Årshjul for oppfølging og samarbeid mellom Helse Nord RHF og avtalespesialister. 

 

Oppfølgingsmøter gjennomføres hos avtalespesialistene. Formålet med møtene er å sikre at 

avtalespesialister arbeider i tråd med føringer i rammeavtalen og individuelle avtaler, jamfør 

aktivitetsdata, prioriteringer, ventetider, organisering av og faglig innhold i praksis, 

kompetanseutvikling, nettside og samhandling med lokalt helseforetak.  

 

Aktiviteten hos avtalespesialistene varierer, både når det gjelder antall pasienter, antall 

konsultasjoner og type konsultasjoner. Noe variasjon er naturlig fordi kompetanse og 

praksisprofil varierer, men forventet aktivitet i hvert fagområde har fastsatte normtall.  

Figur 2 viser i hvor stor grad avtalespesialister i Helse Nord har en aktivitet som tilsvarer 

normtall, markert med grønn linje. De røde linjene markerer henholdsvis 50 % over normtall og 

20 % under normtall. Normtallet kan endres i de individuelle avtalene mellom regionale 
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helseforetak og avtalespesialister (6). Aktivitetstall er tema i oppfølgingsmøtene, og avvik kan 

være grunn for reduksjon i driftstilskudd eller annen oppfølging, f.eks. knyttet til kvalitet. 

 

 
Figur 2 Antall spesialistkontakter og enkle kontakter6 hos avtalespesialister i Helse Nord, somatikk, 2014-2016. 
Aktiviteten er omregnet til andel av normtall for aktuelt fagområde og 100% avtalehjemmel. (Figuren skal få tittel og 
forklaring på aksen) 

2.4 IKT 
Avtalespesialistene har ikke samme journalsystem som helseforetakene. Journal hos 

avtalespesialist er ikke en del «Min pasientjournal» på helsenorge.no. Avtalespesialistene har 

pasientadministrative systemer som gjør at de kan sende og motta henvisninger og epikriser 

elektronisk. De fleste har SMS varsling for pasienter. 

 

Helse Nord RHF har en overordnet målsetting om at avtalespesialister og sykehus skal fremstå 

som et likeartet tjenestetilbud for rekvirenter. Avtalespesialister forventes på sikt å ta i bruk 

Helse Nords standardsystemer for elektronisk pasientjournal (12). Som en kompenserende 

midlertidig strategi arbeides det for å etablere sikre løsninger for deling av pasientinformasjon 

mellom nivåene og til pasienter gjennom helsenorge.no. Direktoratet for e-helse foreslår å 

benytte kjernejournalløsningen som midlertidig plattform for deling av journaldokumenter i 

sektoren. Målet er å utarbeide løsninger som kan benyttes til flere ulike formål, for eksempel 

innsyn i pasientinformasjon for avtalespesialister, fastleger og kommunal helsetjeneste og å se 

status for henvisninger.  

 

Meldingsutveksling 

Avtalespesialistene skal ta i bruk dialogmeldinger og henvisningsmeldinger. Begge meldinger 

inneholder støtte for vedlegg og ivaretar hensyn til sikker deling av pasientinformasjon 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 (DDFL) (13).  

                                                             
6 Enkle kontakter er kontakt med pasient uten at pasienten er fysisk tilstede. 
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3 Rekruttering og utdanning  
I løpet av de neste ti årene vil 46 av dagens avtalespesialister være over 67 år. For å 

opprettholde dagens antall må vi rekruttere 26 spesialister i somatikk og 20 i psykisk helsevern 

i løpet av ni år. I tillegg kommer rekruttering til nye avtalehjemler. Selv om flere 

avtalespesialister sannsynligvis kommer til å fortsette utover pensjonsalder er 

rekrutteringsutfordringen stor, og må ses i sammenheng med rekrutteringsbehovet i 

helseforetakene. Nye avtalespesialister rekrutteres ofte fra helseforetakene. Som regel er de 

erfarne spesialister, som det tar tid å erstatte i sykehusene.  

 

 
Tabell 3 Antall avtalespesialister og stillingsprosent som oppnår pensjonsalder innen 2027 

I Helse Nords rekrutteringsstrategi har vi mål om å utdanne og rekruttere helsepersonell som 

skal dekke landsdelens behov (11). Avtalespesialister bør bli en del av denne satsningen. Slik 

kan både utdanningskapasitet og samhandling mellom helseforetak og avtalespesialister 

styrkes.  

 

Helse Nord har høy andel leger i spesialisering (LIS) i forhold til spesialister, sammenlignet med 

resten av landet. Helseforetakene må dekke eget behov for nye spesialister og ta hensyn til at 

flere flytter ut av region etter endt spesialisering. Det er få spesialister som flytter fra andre 

regioner til Nord-Norge. Rekruttering og utdanning av nye spesialister bør ses som et felles 

ansvar i hele regionen. Det betyr at noen helseforetak må ta sikte på å utdanne spesialister 

utover egne behov. 

 

Utdanning av LIS i avtalepraksis ble etablert som en forsøksordning i 2014 (12). Ordningen har 

hatt lav oppslutning, hovedsakelig fordi den har økonomiske utfordringer. Det er likevel et mål å 

etablere utdanningstilbud for LIS hos avtalespesialister:  

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 (13). 

Spesialitet Antall Årsverk
Allerede 

67 år

67 år i 

perioden 

2019 til 

2022

67 år i 

perioden 

2023 til 

2027

Sum, 67 

år innen 

2027

Psykologi 25 22,75 3 7 5 15

Psykiatri 10 7,4 2 1 2 5

Øyesykdommer 18 16,37 6 1 4 11

Øre-nese-hals 6 5,75 1 1 1 3

Hud og veneriske 

sykdommer 3 3 1 1

Gynekologi, fødselshjelp og 

kvinne-sykdommer 7 5,75 2 1 2 5

Indremedisin og kirurgi 8 6,4 2 1 2 5

Urologi 2 1,6 0

Revmatologi 1 0,2 1 1

Totalt 80 69,22 18 12 16 46
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Helseforetakene ønsker også at avtalespesialister skal ta større ansvar i spesialistutdanningen. 

Avtalespesialister i vår regionen er overveiende positiv til 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. Økonomisk insentiv fremheves som en viktig faktor for å ta imot LIS. 

 

Fagområdene øyesykdommer og psykisk helse er mest aktuell for LIS hos avtalespesialister, for 

inntil et halvt år av spesialistutdanningen. Andre fagområder kan være aktuelle for enkelte 

læringsmål.  
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4 Faktorer som har betydning i planperioden 
I dette kapitlet belyses faktorer som har betydning for utvikling og dimensjonering av 

avtalespesialistordningen på et overordnet nivå i Helse Nord. 

 

Demografisk utvikling og sykdomsutvikling ligger til grunn for framskriving av behov for 

helsetjenester. Medisinsk utvikling og ny teknologi, gir også føringer for utviklingen. Fordeling 

av oppgaver internt og mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og endrede driftsmodeller er 

måter spesialisthelsetjenesten kan møte utviklingen på. Variasjon i forbruk av tjenester, 

ventetider og fristbrudd kan være uttrykk for ulikheter i tilbud, etterspørsel og praksis, 

kapasitet og effektivitet.  

 

Anbefalinger for hvert fagområde må sees i sammenheng med det totale ressursnivå for 

avtalespesialistordningen 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.  

4.1 Demografi  
Antall og andel eldre vil øke i planperioden. I distriktskommuner forsterkes dette ved at de 

yngre flytter til byene, mens de eldre blir boende.  

 

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  

Tabell 4 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 er betinget i hvor mye de bruker 

tjenestene og hvor mange innbyggere det er i hver aldersgruppe (14). Befolkningen over 62 år 

utgjorde 20 % av befolkningen, 24 % av pasientpopulasjon, og andel av ressursbehov er 

beregnet til 57 %. Gjennomsnittlig ressursbehov per pasient er totalt nesten tre ganger så høy 

for pasienter over 80 år sammenlignet med behandling av pasienter i trettiårene (14).  

 

Økning av mennesker over 67 år gir konsekvenser for etterspørsel etter tjenester i fagområder 

hvor sykdomsforekomsten øker med alderen. Øyesykdommer, sykdommer i 

sirkulasjonssystemet og sykdommer i øre og ørebensknute utgjør en betydelig andel av 

sykelighet blant eldre i befolkningen. Sykdommer i sirkulasjonssystemet, skader (ofte 

bruddskader), forgiftninger, og svulster (kreft) krever mest ressurser (14). 

 

Framskrivning tyder på at de som bruker spesialisthelsetjenesten mest har sammensatte 

lidelser, og behandling i fremtiden blir både mer spesialisert og kompleks. En slik utvikling kan 

føre til økt behov for utredning og behandling i sykehus fremfor 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 endringer er anslått 
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til å øke behov for årsverk med 20 % i Helse Nord fram mot 2030 (15). Utvikling i kvalitet og 

produktivitet er sammen med demografi betydningsfulle drivere for fremtidig ressursbehov. 

4.2 Variasjon 
Variasjon og overbehandling er viet stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har utgitt flere helseatlas hvor de 

påviser variasjon i forbruk av tjenester nasjonalt og i Helse Nord. 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 

fagområder vil tilgjengelig data fra helseatlas bli brukt.  
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5 Psykisk helsevern  
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) blir psykiske lidelser den viktigste årsaken til 

sykdomsbelastning i Vesten i 2020 (16). Det forventes særlig vekst i lidelser som depresjon, 

angst og rusmiddelproblemer. Psykiske lidelser fører altfor ofte til frafall fra skole, vansker med 

å komme inn i arbeid eller arbeidsuførhet. Helse Nord skal derfor ha 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 livet (17) ønsker Helse Nord RHF at 

avtalespesialister i psykisk helsevern fortsatt skal være med på å sikre trygge og kvalitative gode 

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 

5.1 Psykisk helsevern voksne 
Nasjonale tall viser at antall årsverk for avtalepsykiatere (rundt 183 årsverk) i psykisk helsevern 

for voksne har holdt seg stabilt i perioden 2011–2016 (Figur 3). Dette gjelder også for Helse 

Nord. Helse Sør-Øst og Helse Vest har langt høyere årsverksrate enn Helse Midt-Norge og Helse 

Nord. Dette gjelder både for psykiatere og for psykologer. I samme periode har 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 %) (18). I denne perioden 

økte årsverksraten for psykologer i Helse Nord med 33 %.  

  

 
Figur 3 Årsverk utført av avtalespesialister i psykiatri og i psykologi. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. 
Helseregioner 2011-2016. (Analysenotat 9/2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten). 

Når det gjelder årsverk i poliklinisk og ambulant virksomhet hadde Helse Nord den høyeste 

dekningsgraden per 10 000 innbyggere i 2016 (19). Når årsverk hos avtalespesialister tas med 

er også samlet årsverksinnsats høyest i Helse Nord.  
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Det er små variasjoner mellom totalt antall pasienter pr 10.000 innbyggere i Helse Nord 

sammenlignet med øvrige helseregionene (figur 4).7 Helse Nord og Helse Midt-Norge har flest 

pasienter i tilbudene i helseforetakene. Forskjellene kompenseres ved at det er høyere andel 

pasienter hos avtalespesialistene i Helse Sør-Øst og Helse-Vest. Det er totalt færrest pasienter i 

UNN-området per 10 000 innbyggere. 

 

 

 
Figur 4 Pasienter etter behandlingsform. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. Boområder 2016. (Analysenotat 
03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten).  

Samlet konsultasjonsrate i poliklinikker og hos avtalespesialister (Figur 5) er lavest i Helse Nord. 

Vi ligger på landsgjennomsnitt i konsultasjonsrater i foretakenes poliklinikker. Hos 

avtalespesialister er konsultasjonsraten i Helse Nord nest lavest i landet. På grunn av større 

omfang av avtalekonsultasjoner kommer Helse Sør-Øst ut med den høyeste konsultasjonsraten.  

 

 
Figur 5 Konsultasjoner ved offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. 
Bostedsregioner 2015 og 2016. (Analysenotat 03/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten) 

 

 

                                                             
7 Tallene for avtalespesialister omfatter bare pasienter som ikke har mottatt behandling ved offentlige institusjoner, 
mens tall for dag/poliklinikk omfatter pasienter som ikke har mottatt døgnbehandling. 
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Innspill fra kommuneoverleger og avtalespesialister 

Kommuneoverleger vurderer at det er behov for å øke kapasiteten i psykisk helsevern. 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 blir trukket frem er behov for kontinuitet. Avtalespesialister 

er å foretrekke fremfor tilreisende spesialister. Det er også kommet forslag om 

kombinasjonsstillinger, spesielt i desentrale områder. Flere uttrykker bekymring for at økning 

av avtalehjemler vil gi rekrutteringsvansker i distriktspsykiatriske sentre, sykehus eller i 

kommuner (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 langvarig behandling blir 

videresendt fra poliklinikk eller sykehus til avtalespesialister.  

 

Helseforetak som har gitt skriftlige innspill fremhever at avtalespesialister i psykisk helsevern 

må knyttes nærmere helseforetakene.  

 

Vurdering og anbefaling 

Poliklinisk aktivitet i 2016 per 10 000 innbyggere i Helse Nord (Tabell 5) var lavere enn 

landsgjennomsnittet. Dette viser at det ikke er en proporsjonal sammenheng mellom størrelse 

på årsverk og antall pasienter og registrerte konsultasjoner, verken mellom helseregioner eller 

mellom helseforetak i Helse Nord. I Helse Nord har vi totalt flest årsverk per 10 000 innbyggere 

ved poliklinikker og hos avtalespesialister. Men vi har færrest pasienter i behandling og færrest 

konsultasjoner ved offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister.  

 
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 5 Konsultasjoner hos avtalespesialister og ved offentlige poliklinikker. Rater per 10 000 innbyggere 18 år og eldre. 
Bostedsregion 2016. (Statistikk.helsedirektoratet.no (Dashboard)). 

Helse Nord RHF vurderer at færre registrerte konsultasjoner og færre pasienter i behandling i 

Helse Nord, sammenlignet med øvrige helseregioner, gir grunnlag for å styrke kapasiteten i 

fagfeltet. Omlegging av tilbud innen «helse og arbeid» (kap 5.2) fører til flere avtalespesialister, i 

hovedsak flere psykologer. Disse vil også arbeide med utredning og behandling i mer 

tradisjonelle behandlingsforløp i psykisk helsevern for voksne. Hjemler innen «helse og arbeid» 

skal etableres i alle helseforetak, i områder med tett befolkning, og fører til generell styrking av 

psykisk helsevern for voksne. 
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5.2 Helse og arbeid 
Raskere tilbake-ordningen opphørte ved utgangen av 2017. Helse- og omsorgsdepartementet 

har videreført ordningen med disse endringene (20):  

 

 Pasienter med muskel- og skjelettlidelser og pasienter med angst og depresjon skal 

prioriteres 

 Deltakelse i arbeid skal være en del av behandlingsopplegget  

 Personer med sykepengerettigheter er ikke lenger eneste målgruppe for tiltakene. 

Tilbudene omfatter alle som har behov for spesialisthelsetjeneste hvor problematikk 

knyttet til arbeid er et viktig element. 

 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  

 

Helse Nord RHF vil benytte avtalespesialistordningen for å styrke tilbud i korttids jobbfokusert 

kognitiv terapi for pasienter med angst og depresjon. Dette skal gjøres gjennom å opprette nye 

avtalehjemler for psykologer, eventuelt psykiatere, og tilbud til nåværende avtalespesialister om 

å bruke deler av sine stillinger til denne pasientgruppen. 

5.3 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 krav til diagnoser (21). Det er et stort spenn i 

utrednings- og behandlingsmetoder og spesialisthelsetjenesten må alltid samarbeide godt med 

de som er rundt barnet i hverdagen. Det er nylig opprettet en psykologhjemmel i psykisk 

helsevern for barn og unge i Tromsø.  

 

Kapasitet/aktivitet 

Helse Nord har i de senere år hatt høyere behandlingsrater enn øvrige regioner når det gjelder 

totalt behandlede pasienter (22). De regionale forskjeller har dog avtatt. Figur 6 viser økende 

pasientrater i Helse-Vest og avtakende rater i Helse Nord. Pasientraten tilhørende 

Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset har de senere år avtatt. 
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Figur 6 Pasienter i psykisk helsevern for barn og hos avtalespesialister 2012-2016. Per 10 000 innbyggere 0-
17 år. (SAMDATA spesialisthelsetjenesten 16/2017) 

Figur 7 (23) viser at samlet konsultasjonsrate ved offentlige poliklinikker og hos 

avtalespesialister i Helse Nord ligger under landsgjennomsnittet. Dette til tross for høyere rater 

for antall pasienter og årsverk i poliklinikker. Mulig årsakssammenhenger kan være høy bruk av 

døgnopphold og store geografiske avstander, sammenlignet med resten av landet.  

 

 
Figur 7 Konsultasjoner i offentlige poliklinikker og avtalespesialister i psykisk helsevern for barn og unge per 10 000 0-17 
år (SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 04/17). 
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I Helse Nord varierer konsultasjonsrater i forhold til bosted (figur 8). Pasienter i UNN-området 

har lavest konsultasjonsrate. De andre helseforetakene har høyere rater sammenlignet med 

resten av landet.  

 

 

 
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 boområde i 2016. (SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 04/17). 

Innspill fra kommuneoverleger og avtalespesialister  

Kommuneoverleger gir tilbakemelding om at de er skeptisk til å etablere flere hjemler i psykisk 

helse for barn og unge. De mener at fagområdet kjennetegnes ved tverrfaglighet og derfor ikke 

egner seg for avtalespesialister. 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 for psykisk helsevern for barn og unge er positiv til å prøve ut flere hjemler 

(også deltidshjemler) for fagområdet. 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 hensyn til helseforetakenes mulighet til å 

rekruttere og stabilisere spesialister, samt drive utdanning og forskning.  

 

Vurdering og anbefalinger 

Helse Nord RHF vurderer at dagens organisering og kapasitet av psykisk helsevern for barn og 

unge er god i Helse Nord. Tjenesten er godt desentralisert utbygd og flere får tilbud om 

behandling sammenlignet med resten av landet. Helse Nord RHF vil derfor ikke øke antall 

hjemler for fagområdet de nærmeste årene. Ny vurdering gjøres fortløpende, jamfør rullerende 

tiltaksplan for avtalespesialister.  
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6 Somatikk  
I 2016 ble drøyt 1,9 millioner pasienter i Norge utredet eller behandlet for somatiske lidelser i 

helseforetakene. Disse sto for nær seks millioner polikliniske konsultasjoner. Aktiviteten har økt, 

særlig ved poliklinikkene. Økningen kommer delvis ved at flere får poliklinisk behandling (flere 

pasienter) og delvis på grunn av at hver pasient i gjennomsnitt har flere konsultasjoner (14). 

Framskrivinger tilsier at det blir økt etterspørsel etter somatiske spesialisthelsetjenester i årene 

som kommer.  

 

Antall årsverk for avtalespesialister i somatikk i Helse Nord har økt med 10 % siden 2011, og 

fordeler seg på 12 fagområder. Med unntak av øyesykdommer er det få avtalespesialister i hvert 

fagområde.  

 

Befolkningen i Helse Nord hadde også i 2017 lavest forbruk av polikliniske tjenester innen 

somatikk sammenlignet med resten av landet, både hos avtalespesialister og totalt (1). 

Forbruket av døgnopphold er dog høyere i Helse Nord (24). 

 

 
Figur 9 Forbruksrater8 av polikliniske tjenester fordelt etter pasientens bostedsregion. Rater per 1000 innbyggere. 2016 - 
2017. Somatiske fagområder. Rapporterte spesialistkontakter. 

Kartlegging av polikliniske konsultasjoner i perioden 2011–2014 viste til dels stor variasjon 

mellom boområder (25). Det ble ikke funnet holdepunkter for at høyt forbruk i noen områder 

skyldes økt avtalespesialisttilbud, men heller et generelt økt totaltilbud. Kartlegging for perioden 

2014–2016 viser samme tendens, selv om tallene ikke er direkte sammenlignbare pga. noe ulikt 

datagrunnlag (26). I alle boområder er bruk av tjenester økt, med unntak av Sandnessjøen. 

Sistnevnte kan skyldes at helsetjenester mottatt i helseforetak eller hos avtalespesialister 

utenfor Helse Nord ikke er tatt med i denne kartleggingen. Selv om variasjon i bruk av tjenester 

ikke er så stor når vi ser hele somatikken under ett, er det større variasjon i enkelte fagfelt. 

                                                             
8 Forbruksrate: forbruket av en tjeneste pr 1000 innbyggere, kjønns- og aldersjustert, i et boområde 
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Figur 10 Totalt antall konsultasjoner pr. 1000 innbyggere pr. år for perioden 2014–2016 for bosatte i Helse Nord fordelt 
på boområder, justert for alder og kjønn. Søylene er delt på polikliniske konsultasjoner ved sykehus i Nord-Norge og 
konsultasjoner hos avtalespesialister med praksis i Nord-Norge. I kolonnene til høyre vises totalt antall konsultasjoner, 
antall pasienter og antall konsultasjoner pr. pasient. 

6.1 Øyesykdommer 
Øyesykdommer er det største fagområdet i avtalepraksis, både på landsbasis og i Helse Nord.  

Det er 18 avtalespesialister i øyefaget i Helse Nord. Geografisk fordeler disse seg med 6 % i 

Finnmarkssykehusets opptaksområde, 41 % i UNNs opptaksområde, 41 % i 

Nordlandssykehusets opptaksområde og 12 % i Helgelandssykehusets. 
 

Selv om antall polikliniske konsultasjoner har økt, ligger regionen likevel lavere enn 

landsgjennomsnittet (1). Befolkningen i Nordlandssykehusets helseforetaksområde hadde 

høyest forbruksrate i 2016. I 2017 er raten høyest på Helgeland, og lavest i Finnmark. 
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Figur 11 Forbruksrater av polikliniske tjenester i øyefaget, per helseforetaksområde, 2017 (1). 

I perioden 2011-2014 var det stor variasjon i forbruket av øyekonsultasjoner i regionen. Bosatte 

i Bodø, Rana og Sandnessjøen hadde høyere gjennomsnittlig årsforbruk enn bosatte i 

Hammerfest og Vesterålen (25). Figur 12 viser stor variasjon også i perioden 2014–2016. I Bodø 

er raten økt fra gjennomsnittlig 186 konsultasjoner pr. 1000 innbygger i perioden 2011-2014 til 

ca. 225 i perioden 2014–2016. Hammerfest ligger fortsatt lavest (26). 

 

 
Figur 12 Antall konsultasjoner relatert til øyesykdommer pr. 1000 innbyggere pr. år for perioden 2014–2016 for bosatte i 
Helse Nord fordelt på boområder, justert for alder og kjønn. Søylene er delt på polikliniske konsultasjoner ved sykehus i 
Nord-Norge og konsultasjoner hos avtalespesialister med praksis i Nord-Norge. I kolonnene til høyre vises totalt antall 
konsultasjoner, antall pasienter og antall konsultasjoner pr. pasient (26). 
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Pasienter med glaukom (grønn stær), katarakt (grå stær) og aldersrelatert makuladegenerasjon 

(AMD) utgjorde 70 % av alle konsultasjoner i 2009 (29), og situasjonen antas å være den samme 

i dag. Disse har en gjennomsnittsalder ved konsultasjon på 71–77 år. Det betyr at flere eldre gir 

økt behov for øyehelsetjenester i årene fremover. 

 

I helseforetakene opptar injeksjonsbehandling9 mye av kapasiteten, og «fortrenger» annen 

aktivitet i så stor grad at det er vanskelig å vedlikeholde kompetanse og utdanne LIS innen andre 

områder, f.eks. kataraktkirurgi. Det pågår et nasjonalt arbeid for å vurdere om det skal etableres 

takst for injeksjonsbehandling i avtalepraksis. Dersom denne behandlingen blir omfattet av 

takstsystemet kan det avlaste sykehusene og gi noen pasienter kortere reisevei. Det er vanskelig 

å vurdere konsekvenser av en slik omlegging av praksis, men vi vurderer likevel to mulige utfall: 

 

 Mer desentralt tilbud for pasienter som får injeksjonsbehandling. 

 Bedre balanse mellom kataraktoperasjoner og injeksjonsbehandling i sykehus og hos 

avtalespesialister. Økt andel kataraktoperasjoner i sykehus styrker vedlikehold av 

kompetanse og utdanning av øyespesialister. 

 

Det er en betydelig rekrutteringsutfordring i øyefaget. Sammenlignet med andre spesialiteter 

har øyefaget lav andel LIS i forhold til ferdige spesialister. Siden en stor andel er 

avtalespesialister og i dag ikke deltar i utdanningen, er utdanningskapasiteten lav. Erfaring viser 

at få øyeleger rekrutteres fra andre deler av landet (28), og vi må derfor planlegge å utdanne 

tilstrekkelig antall lokalt. I planperioden vil til sammen 14 øyeleger i regionen bli pensjonister. 

Seks avtalespesialister passerer 70 år, og ytterligere tre vil være over 67 år. Med dagens 

utdanningskapasitet utdannes bare litt over én ny spesialist i året (28). Det bør derfor 

iverksettes tiltak for å øke utdanningskapasiteten i regionen, ved å øke antall LIS og ved at 

avtalespesialistene bidrar i utdanningen med inntil et halvt år, eller med å dekke enkelte 

læringsmål. 

6.2 Øre-nese-hals 
ØNH er det nest største somatiske fagområdet i avtalepraksis. I Helse Nord er det seks 

avtalespesialister i ØNH; to i Tromsø, en i Narvik, en i Alta, en i Bodø og en på Myre. Tre av disse 

vil tre passere 67 år i løpet av planperioden. Utdanningskapasiteten i regionen er god, og vil 

dekke behovet for nye avtalespesialister. Aktiviteten er hovedsakelig knyttet til øre- og 

hørselssykdommer, og hørselsrelaterte konsultasjoner utgjør om lag 30 % av aktiviteten hos 

avtalespesialister (1). 

 

Antall ØNH-konsultasjoner varierer i regionen, fra ca. 170 konsultasjoner pr. 1000 innbyggere i 

Rana, til under 120 i Lofoten og Tromsø (26). En stor del av variasjonen er knyttet til 

hørselsforbedrende tiltak, slik at når disse tas ut av utvalget blir de geografiske forskjellene 

mindre. Et tiltak for å sikre likeverdig tilbud på dette området er å tilstrebe at avtalespesialister 

innen ØNH ansetter audiograf eller gjør avtale med helseforetak om audiograftjenester. 

                                                             
9 Behandling for bla AMD. Gjentatte injeksjoner av VEGF-hemmere direkte i øyet, som hemmer videre utvikling av 
sykdommen. 
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Figur 13 Antall øre-nese-hals-konsultasjoner pr. 1000 innbyggere pr. år for perioden 2014–2016 for bosatte i 
Helse Nord fordelt på boområder, justert for alder og kjønn. Søylene er delt på polikliniske konsultasjoner ved 
sykehus i Nord-Norge og konsultasjoner hos avtalespesialister med praksis i Nord-Norge. I kolonnene til 
høyre vises totalt antall konsultasjoner, antall pasienter og antall konsultasjoner pr. pasient (26). 

 

6.3 Hud og veneriske sykdommer 
Det er tre avtalespesialister i hudfaget, en i Bodø, en i Mo i Rana og en nylig opprettet 

avtalehjemmel på Sortland. I flere år har det vært vanskelig å rekruttere spesialister både til 

avtalehjemler og i helseforetakene. Det mest stabile fagmiljøet er ved UNN, mens 

Nordlandssykehuset har slitt med å rekruttere fast spesialist, og har basert seg på vikarer de 

siste årene. Helgelandssykehuset har nylig rekruttert hudlege i Mosjøen. 

De vanligste tilstandene som behandles i avtalepraksis er psoriasis og eksemtilstander. 

Lysbehandling er den dominerende prosedyren som utføres både hos avtalespesialist og i 

sykehus. 

 

Kartlegging av forbruksrater viser stor variasjon mellom boområdene, og representerer 

sannsynligvis både under- og overforbruk (25). Befolkningen i Mosjøen hadde mer enn fire 

ganger så mange konsultasjoner pr 1000 innbygger som befolkningen i Lofoten i perioden 2011-

2014. Det samme ser vi for perioden 2014–2016 (26). Vi ser også at antall konsultasjoner pr. 

pasient varierer, fra 4,8 i Mosjøen til 1,7 i Lofoten. Ulik kodepraksis og manglende rapportering 

kan forklare noen av forskjellene. Etablering av ny avtalehjemmel på Sortland er i tråd med 

anbefaling i Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2015–2020 (36), og vil bedre tilbudet i 

Vesterålen og Lofoten. 
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Figur 14 Antall konsultasjoner relatert til hudsykdommer pr. 1000 innbyggere pr. år for perioden 2014–2016 for bosatte 
i Helse Nord fordelt på boområder, justert for alder og kjønn. Søylene er delt på polikliniske konsultasjoner ved sykehus i 
Nord-Norge og konsultasjoner hos avtalespesialister med praksis i Nord-Norge. I kolonnene til høyre vises totalt antall 
konsultasjoner, antall pasienter og antall konsultasjoner pr. pasient. 

6.4 Gynekologi/ fødselshjelp og kvinnesykdommer  
Avtalespesialister i gynekologi er etablert i regionen med tre i Bodø, to i Tromsø, en på Finnsnes 

og en i Alta. Det er liten variasjon i bruk av tjenester. Unntak er boområde Bodø som skiller seg 

ut med høy rate, som både er en total økning fra perioden 2011–2014, og en forskyvning av 

konsultasjoner fra sykehus til avtalespesialist. Sandnessjøen ligger noe lavere enn de andre 

boområdene, men her kan noe av forklaringen være at konsultasjoner gjennomført utenfor 

regionen ikke er med i datagrunnlaget.  
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Figur 15 Antall konsultasjoner relatert til gynekologiske sykdommer pr. 1000 kvinner pr. år for perioden 2014–2016 for 
bosatte i Helse Nord fordelt på boområder, justert for alder og kjønn. Søylene er delt på polikliniske konsultasjoner ved 
sykehus i Nord-Norge og konsultasjoner hos avtalespesialister med praksis i Nord-Norge. I kolonnene til høyre vises totalt 
antall konsultasjoner, antall pasienter og antall konsultasjoner pr. pasient. 

Innen januar 2022 skal primærscreening av kvinner i aldersgruppen 34-69 år være endret i hele 

landet fra celleprøve til HPV-test. Screeningen gjøres hovedsakelig hos fastleger, mens 

oppfølging av positive prøver med kolposkopi10 og vevsprøver gjøres i spesialisthelsetjenesten. 

Erfaringer fra de fire prøvefylkene tilsier at vi kan forvente økning i antallet kolposkopier og 

vevsprøver på opptil 40 % (31).  

 

I løpet av planperioden vil fem avtalespesialister i gynekologi passere 67 år, og rekruttering må 

derfor prioriteres. I forbindelse med avvikling og nyrekruttering skal vi vurdere videreføring og 

geografisk plassering, i samarbeid med helseforetakene.  

6.5 Indremedisin, kirurgi og urologi 
Helse Nord har to avtalespesialister i fordøyelsessykdommer11, tre i hjertesykdommer12, to i 

lungesykdommer, en i gastroenterologisk kirurgi og to i urologi. Avtalespesialistene i disse 

fagfeltene utgjør en liten, men viktig andel av tjenestetilbudet i regionen. 

Basert på demografisk utvikling er det forventet at behovet for polikliniske tjenester innen disse 

fagfeltene vil øke med mellom 15 og 30 % til 2030 (29). 

Figur 16 viser stor variasjon i bruk av indremedisinske tjenester i regionen, hvor antall 

konsultasjoner er mer enn dobbelt så høyt i Mosjøen som i Narvik. 

                                                             
10 Kolposkopi - undersøkelse av livmorhalsen 
11 Den ene avtalespesialisten jobber nesten utelukkende med hjertepasienter 
12 En avtalehjemmel i Bodø har vært ubesatt i to år grunnet manglende søkere 
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Figur 16 Indremedisinske konsultasjoner pr.1000 innbyggere pr. år for perioden 2014–2016 for bosatte i Helse Nord 

fordelt på boområder, justert for alder og kjønn. Søylene er delt på polikliniske konsultasjoner ved sykehus i Nord-Norge 

og konsultasjoner hos avtalespesialister med praksis i Nord-Norge. I kolonnene til høyre vises totalt antall konsultasjoner, 

antall pasienter og antall konsultasjoner pr. pasient. 

 

Aktiviteten hos de indremedisinske avtalespesialistene besto i perioden 2011-2014 av både 

generell indremedisinsk og grenspesifikk praksis. De hadde færre konsultasjoner pr. pasient enn 

sykehusene, noe som kan bety at pasienter som trenger langvarig oppfølging hovedsakelig 

behandles i sykehusene, mens utredning og kortvarig behandling skjer hos avtalespesialist (25).  

 

Innføring av screeningprogram for tarmkreft fra 2019 vil gradvis øke behovet for spesialister i 

fordøyelsessykdommer (32). I Helse Nord er dette anslått til en økning på mellom 2,5 og 3,7 

stillinger (33). Økning av antall avtalespesialister vil bli vurdert som et ledd i arbeidet med 

etablering av screening. 

 

Bruk av tjenester innen de indremedisinske spesialitetene og urologi er ikke kartlagt på samme 

måte som øye, ØNH, hud og gynekologi. Ved vurdering av nye avtalehjemler innen disse 

fagområdene bør kartlegging utføres. Kommuneoverleger har gitt innspill om at fagområdene 

lunge og fordøyelsessykdommer bør styrkes, basert lang ventetid og innføring av 

screeningprogram. Helseforetakene anser det som viktig å beholde disse fagområdene samlet i 

sykehus, både for å sikre rekruttering, robuste fagmiljø og gode, tverrfaglige tilbud til 

pasientene.  

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 195



26 

6.6 Revmatologi 
Revmatologi er et lite fagområde i avtalespesialistordningen, med totalt ni avtalehjemler 

nasjonalt i 2016. Av disse er én hjemmel på 20 % i Helse Nord, fordelt mellom Narvik og Ørnes. 

Forbruksrater i revmatologi er ikke kartlagt på samme måte som for andre fagområder, men 

status og utfordringer i regionen er godt beskrevet i Regional plan for revmatologi i Helse Nord 

2015–2019 (34). Her anbefales å styrke tilbudet i Helgelandssykehuset, UNN Harstad og 

Finnmarkssykehuset, da disse områdene har lavest dekning og mest sårbare fagmiljø, med kun 

en eller få spesialister. Dette støttes av fagmiljøet i regionen, og begrunnes med behov for 

tverrfaglig utredning, behandling og oppfølging av pasientene, samt behov for robuste fagmiljø i 

sykehusene.   

6.7 Vurdering og anbefaling for somatikk 
Somatiske fagområder i avtalespesialistordningen i Helse Nord er godt egnet for avtalepraksis, 

og utgjør en viktig del av poliklinisk tilbud til pasientene i regionen. Flere eldre vil øke behovet 

for polikliniske tjenester, og noe av økningen kan dekkes med flere avtalespesialister. 

 

I planperioden anbefales at dagens avtalehjemler videreføres. Etablering av nye avtalehjemler 

må ses i sammenheng med å beholde robuste fagmiljø i helseforetakene, samt at oppgaver som 

utdanning og forskning ivaretas. Derfor bør etablering av nye hjemler gjøres i samarbeid med 

helseforetakene, og være basert på en gjennomgang av fagfeltet som helhet. 

 

Variasjon i bruk av helsetjenester 

Kartlegging viser stor variasjon i bruk av helsetjenester mellom boområder. Dette gjelder 

fagfeltene øye, ØNH, hud og indremedisin. Mulige årsaker til uberettiget variasjon bør kartlegges 

nærmere, og inngå som en del av vurderingen ved etablering av nye avtalehjemler. 

 

Rekruttering 

Det kan bli en stor utfordring å rekruttere nye spesialister til ledige avtalehjemler i 

planperioden. Rekrutteringsbehovet er størst innen øye, men også i andre fagfelt er behovet 

stort. 
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7 Andre aktuelle fagområder for avtalepraksis 
Andre helseregioner har flere fagområder innen avtalespesialistordningen sammenlignet med 

Helse Nord. Helse Sør-Øst har for eksempel mange avtalespesialister i nevrologi, anestesiologi og 

barnesykdommer. I Helse Nord har vi per tiden ingen konkrete planer om å utvide 

avtalespesialistordningen med nye fagområder innen somatikk. Helse Nord RHF skal ved ledige 

eller nye hjemler vurdere om det er behov for å styrke pasienttilbud gjennom eksisterende eller 

nye spesialiteter. 

7.1 Etablering av avtalehjemler i Alta 
Helse Nord RHF har fått i oppdrag å opprette flere avtalehjemler i Alta13.  

 

I forbindelse med at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere hjemler for 

avtalespesialister i 2017, skal flere av disse lokaliseres i Alta. Det er naturlig at nye 

avtalespesialister arbeider i samarbeid med klinikk Alta. 

 

Vi vil i samarbeid med Finnmarkssykehuset vurdere hvilke spesialiteter som best mulig kan 

utfylle og gi et godt pasienttilbud ved klinikk Alta.  

7.2 Rus- og avhengighet 
Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har ofte behov for sammenhengende 

tjenester fra en koordinert helsetjeneste, med etablerte samarbeidsstrukturer på tvers av 

omsorgsnivå og fagområder. TSB krever samtidig innsats mellom flere profesjoner. Helse Nord 

RHF ønsker å vurdere hvorvidt avtalespesialister kan bidra i utredning og behandling for mer 

avklarte og ikke kompliserte rus- og avhengighetslidelser eller som støtte til tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i helseforetak og hos private institusjoner. 

 

Kapasitet/aktivitet 

I Norge mottok i underkant av 33 000 pasienter behandling i TSB i 2016. I perioden fra 2012 og 

frem til 2016 økte antall behandlede pasienter med 13 % (35). Veksten i rusbehandling er i 

hovedsak knyttet til poliklinisk virksomhet. Dette har ført til at andel pasienter i døgnbehandling 

har gått ned fra 30 % i 2012 til 27 % i 2016. Antall pasienter per 10 000 innbyggere som mottar 

poliklinisk- eller dagbehandling har økt i alle regioner fra 2012 til 2016 (Figur 16). 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. 

 

                                                             
13 Foretaksmøte 16. januar 2018. 
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Figur 17 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. (SAMDATA spesialisthelsetjenesten 07/17). 

Innspill fra kommuneoverleger og avtalespesialister 

Kommuneoverleger i regionen fikk konkret forespørsel om å vurdere hvorvidt det bør etableres 

hjemler for rus- og avhengighetsproblematikk. Tilbakemeldingene er negativ til slik etablering. 

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.  

 

Regionalt fagråd TSB i Helse Nord er positiv14 til etablering av avtalehjemler innen rus- og 

avhengighetsproblematikk. Fagrådet påpeker mulige gevinster:  

 

 Rekruttering av nye pasientgrupper til behandling, 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 negative sekundærkonsekvenser for nettverk og familie. 

 Pasienter får flere tilbud å velge mellom.  

 

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 betydelig mindre 

tilgang til polikliniske tjenester i Helse Nord enn i øvrige helseregioner. Pasienter med avklart 

rus- og avhengighetsproblematikk, som i mindre grad har behov for tverrfaglig eller utpregete 

samordnede tjenester kan nyttiggjøre seg tilbud fra avtalespesialist. Helse Nord RHF vil derfor 

utlyse en psykologhjemmel som har rus- og avhengighet som primæroppgave. Hjemmelen kan 

også ta imot pasienter med lidelser innen psykisk helsevern.  

                                                             
14 Regionalt fagrådsmøte 9. juni 2016 
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1. Innledning 
Regional plan for avtalespesialister 2018 – 2025 gir retning og styringspunkter for 

hvordan Helse Nord RHF skal organisere, utvikle og forvalte avtalespesialistordningen. 

Hovedmålsettinger i planen er: 

 

 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 prioriteringer og tiltak som skal iverksettes. Den skal ta hensyn til både sentrale og 

lokale behov og faglige føringer. Handlingsplanen rulleres annethvert år. 

 

Helse Nord RHF har ansvar for å følge opp og evaluere handlingsplaner, samt utarbeide 

nye. Profesjonsforeninger, helseforetak og andre relevante aktører involveres. 

 

Nye handlingsplaner fremlegges ledermøte i Helse Nord RHF. 
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2. Prioriterte områder 
I perioden 2018-2019 er det lagt føringer1 som i stor grad styrer våre prioriteringer 

innen avtalespesialistordningen i Helse Nord.  

2.1 Oppfølging av avtalespesialister 
Helse Nord RHF skal gjennomføre individuelle oppfølgingsmøter annethvert år og to 

årlige møter med tillitsvalgte i samarbeidsutvalget. I tillegg arrangerer vi årlig 

fellesmøte med alle avtalespesialister, henholdsvis i Tromsø og Bodø. 

 

Oppfølgingsmøter gjennomføres hos avtalespesialistene. Formålet med møtene er å 

sikre at avtalespesialister arbeider i tråd med føringer i rammeavtalen og individuelle 

avtaler, jamfør aktivitetsdata, prioriteringer, ventetider, organisering av og faglig 

innhold i praksis, kompetanseutvikling, nettside, tilgjengelighet og samhandling med 

lokalt helseforetak.  

 

Det er utarbeidet mal for gjennomføring av oppfølgingsmøter med avtalespesialistene 

(vedlegg 3 og 4). 

2.2 Rekruttering 
En av de store utfordringene i årene som kommer er å rekruttere tilstrekkelig med 

helsepersonell til spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også avtalespesialister. 

 

For å ikke skape konkurranse om spesialister i Helse Nord må vi i samarbeide om 

utdanning og rekruttering. Utdanningskapasiteten i helseforetakene må også dekke 

behovet for nye avtalespesialister. Helse Nord RHF må vurdere å legge til rette for at nye 

avtalespesialister kan tilbys delt stilling mellom avtalepraksis og helseforetak.  

 

I perioden frem til 2019 vil vi fokusere på å få oversikt over hvilke fagområder som vil 

ha størst rekrutteringsutfordring.  

 

Innen øyefaget er det allerede store rekrutteringsutfordringer. Vi vil derfor iverksette 

følgende tiltak: 

 Se på muligheten for å styrke utdanningskapasiteten 

 Jobbe aktivt for å rekruttere spesialister utenfor regionen  

2.3 Opprettelse av hjemler i Alta 
Helse Nord RHF har fått i oppdrag å opprette flere avtalehjemler i Alta. Disse skal 

arbeide i samarbeid med klinikk Alta2.  

 

Helse Nord RHF vil løse oppdraget i samarbeid med Finnmarkssykehuset. 

                                                      
1 Omlegging av raskere tilbake ordningen/nye hjemler i Alta/samarbeidsavtaler. 
2 Foretaksmøte 16. januar 2018. 
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2.4 Helse og arbeid 
Pasienter i Raskere tilbake-ordningen skal tilbys utredning og behandling gjennom 

avtalespesialistordningen. Vi skal opprette nye avtalehjemler, fortrinnsvis psykologer, 

eventuelt psykiatere. Nåværende avtalespesialister innen psykisk helsevern for voksne 

får tilbud om å tilby deler av sine stillinger til aktuell pasientgruppe. Antall 

avtalespesialister og lokalisering avklares i løpet av 2018. 

2.5 Nye områder for avtalepraksis 
Rus og avhengighet 

Helse Nord RHF ønsker å opprette avtalehjemmel for psykologspesialist innen rus og 

avhengighet innen 2019, fortrinnsvis i Tromsø eller Bodø. 

 

Indremedisin 

Screeningprogram for tarmkreft skal gradvis innføres fra 2019. Dette vil medføre økte 

arbeidsoppgaver. I samarbeid med helseforetakene vil Helse Nord RHF vurdere om flere 

avtalehjemler innen fagområdet fordøyelsessykdommer bidra til å løse fremtidige 

kapasitetsutfordringer i sykehus. 

2.6 Samarbeidsavtaler 
Helseforetakene skal inngå samarbeidsavtaler med alle avtalespesialister innen 

utgangen av 2018. Kopi av disse skal sendes til Helse Nord RHF. 

3. Vedlegg 
1. Sjekkliste for totalvurdering ved ledig/ny hjemmel, for avtalespesialist i Helse 

Nord 

2. Tidsplan for gjennomføring av oppfølgingsmøter 

3. Rutine for oppfølgingsmøte med avtalespesialister – leger 

4. Rutine for oppfølgingsmøte med avtalespesialister – psykologer 

5. Rutine for oppfølging av avtalespesialister med lav aktivitet (mer enn 20 % under 

normtall) i Helse Nord 

6. Rutine for oppfølging av avtalespesialister med høy aktivitet (mer enn 50 % over 

normtall) i Helse Nord 

7. Beskrivelse av prosjektorganiseringen 
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Vedlegg 1 

 

Sjekkliste for totalvurdering ved ledig/ny hjemmel for avtalespesialist i Helse 

Nord 

 

Vurdering gjøres av Helse Nord RHF. Lokalt helseforetak og representanter for PSL eller 

psykologforeningen gir innspill. Prosessen skal følge 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 

Tidsplan for gjennomføring av oppfølgingsmøter. 

 

Helse Nord RHF skal følge opp alle avtalespesialister i Helse Nord, jamfør rammeavtalene for 

leger og psykologer. Det skal gjennomføres to årlige møter med tillitsvalgte i 

samarbeidsutvalget. Det arrangeres årlig fellesmøte med alle avtalespesialister, henholdsvis i 

Tromsø og Bodø. 

 

 

Måned Dato Møte Deltakere 

Mars  Samarbeidsutvalget Tillitsvalgte NPL og PSL, representanter fra Helse Nord RHF 

September  Fellesmøte Tromsø Alle avtalespesialister 

 Fellesmøte Bodø Alle avtalespesialister 

November  Samarbeidsutvalget Tillitsvalgte NPL og PSL, representanter fra Helse Nord RHF 

 

VINTER 

Måned Dato Avtalespesialist Fagområde Sted 

Januar   Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -  

Februar   Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

Mars   Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -  
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VÅR 

Måned Dato Avtalespesialist Fagområde Sted 

April   Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

Mai   Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -  

Juni   Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

HØST 

September   Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -  

Oktober   Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

  Psykisk helse  

November   Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -   

  Somatikk -  

 

 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 209



9 
 

 

Vedlegg 3  

Rutine for oppfølgingsmøter med avtalespesialister – leger 

 

Oppfølgingsmøte, utgangspunkt for samtale – XX.XX.2018 avtalespesialistens navn 

Malen for samtale i oppfølgingsmøte tar utgangspunkt i Rammeavtalen mellom de regionale 

helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. Noe av 

avtaleteksten er klippet inn, men vi ønsker en dialog rundt de enkelte kulepunktene under hver 

avtaletekst.    

 

 

1. Gjennomgang av praksisen 
 Ansatte 

Lokaler 

Utstyr 

 

2. Samtale med utgangspunkt i rammeavtalen. 

§ 1 Formål og virkeområde 
Avtalespesialisten skal innenfor avtalen utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste. 
Blant annet innebærer dette å bidra til gode pasientforløp. Det forutsettes samarbeid mellom 
avtalespesialistene og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for 
ansvar. Samarbeidsavtalen kan gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/ strømmer), 
håndtering av ventelister, faglig samarbeid mellom HF- avdelinger og avtalespesialister, utveksling 
av informasjon om kapasitet, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, deltakelse i 
kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og HF mv. RHF skal informeres om inngåtte 
avtaler. Legeforeningen og RHF skal utarbeide veiledning og maler for slike avtaleprosesser.  

 Prioriteringer 

 Ventelister og kapasitet 
 Samarbeid 

§ 2 Partsforhold og utvalg 
Det skal være samarbeidsutvalg mellom avtalespesialister og det regionale helseforetaket. RHF skal 
lage en regional plan for prioriteringer og aktivitet for legene. Denne planen og andre planer som 
har betydning for drift av avtalepraksis skal legges fram for samarbeidsutvalget til uttalelse. Legene 
skal holde samarbeidsutvalget orientert om forhold av betydning knyttet til drift av avtalepraksis.  

 

 Samarbeidsutvalg – hvilken informasjon mottar du fra din tillitsvalgte? 

§ 3 RHF roller  
RHF skal sørge for god ressursutnyttelse gjennom hensiktsmessig samarbeid med, og bruk av 
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avtalespesialistene. RHF skal utarbeide og beslutte regionale planer for utvikling og fordeling av 
avtalepraksis i regionen. Legeforeningen skal informeres og involveres i arbeidet med utvikling av 
planverket. RHF skal videre blant annet: 

 Informere avtalespesialister i regionen om planer og utviklingsbehov i regionene 
 Legge til rette for at avtalespesialistene er en integrert del av spesialisthelsetjenestettilbudet 
 Legge til rette for kompetanseutvikling 
 Legge til rette for installering og bruk av elektroniske systemer 
 Bidra til tjenesteinnovasjon i samarbeid med avtalespesialistene 
 Arbeide med etablering og utvikling av spesialistutdanning i avtalepraksis 
 Legge til rette for hensiktsmessig samarbeid mellom legen og HF og andre relevante 

institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar 
 Legge til rette for at innrapporterte opplysninger om ventetid gjøres tilgjengelig som 

grunnlag for henvisere og befolkningen 
 Etter behov foreta oppfølgingsmøter i avtalespesialistene praksis. Oppfølgingsmøtet skal 

varsles i rimelig tid. 

 
 Hvordan ivaretar RHF sine oppgaver? 
 Hva savner du? 
 Hva er bra? 

§ 4 Legens oppgaver 

 Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling innen sin spesialitet og i henhold 
til lov, forskrift, nasjonale, regionale planer og gjeldende faglige retningslinjer og 
behandlingsveiledere. Legen skal organisere sin venteliste i henhold til gjeldende 
prioriteringsveiledere.  

 Sende epikrise til fastlegen når denne ikke er henvisningsinstans og pasienten ikke motsetter 
seg det 

 Benytte pasienttransport i henhold til syketransportforskriften, og i samarbeid med 
pasientreisekontoret i regionen 

 Tilbakeføre pasienter til henviser eller fastlege når behov for utredning og behandling ikke 
lenger foreligger hos spesialisten 

 Ha internkontrollsystem, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 
 Informere RHF skriftlig om andre avtalehjemler, næringsvirksomhet, arbeidsforhold, 

oppdrag og lignende som vedkommende har påtatt/ påtar seg som lege. Dette gjelder ikke 
enkeltstående oppdrag av mindre omfang og kortere varighet med mindre disse har 
betydning for den individuelle avtalen 

 Administrere sin praksis i henhold til denne avtalen og den individuelle avtale 
 Samtykke til at tilsynsmyndighetene varsler RHF når det er opprettet tilsynssak som 

tilsynsmyndigheten mener er relevant for RHF som oppdragsgiver 
 Bidra til hensiktsmessig samarbeid med RHF og helseforetakene, herunder også relevante 

institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar, blant annet om ventelister, 
pasientforløp, tilsynsordninger, utvikling og etterlevelse av standarder 

 Partene fastsetter i felleskap normtall, og disse kan reguleres en gang pr avtaleår.  
 

 Hvordan ivaretar legen sine oppgaver?  
 Hva er bra og hva kan forbedres? 
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§ 7 Opplæring, kunnskaps- og kompetanseutvikling 
Legen er ansvarlig for å overholde de krav til faglig oppdatering av egne og ansattes kunnskaper, 
som følger av spesialisthelsetjenestelovens § 3-10.  
RHF skal legge til rette for godt faglig samarbeid mellom avtalespesialistene og helseforetakene, 
herunder også andre relevante institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. 
Herunder tilgang til faglig bibliotektjenester på lik linje med egne ansatte, samt mulighet til å delta i 
opplæringsvirksomhet så som kurs, seminar og lignende.  

Partene skal samarbeide om å legge forholdene til trette for at legen kan drive opplæring og 
veiledning av studenter, fastleger og annet helsepersonell i egen praksis. Slike ordninger skal, når de 
er avtalt, tas inn i den individuelle avtalen. Der legen bidrar i opplæring på vegne av et HF, skal 
honorar avtales mellom legen og HF. 

Partene skal arbeide for avtaleregulering av at deler av spesialistutdanning skjer i avtalepraksis. 

 Hvordan blir disse kravene ivaretatt? 

 Har du et samarbeid med HF eller andre om opplæring, kunnskap og kompetanseutvikling? 

§ 8 Krav til IKT og rapportering 

Legen skal installere og bruke elektroniske systemer (for pasientdata/ pasientadministrasjon) i sin 
praksis i henhold til forskrift om IKT standarder i helse- og omsorgstjenesten. Avtalespesialisten er 
forpliktet til å oppfylle de minstekrav til IKT, som følger av Statsavtalens punkt 5.1. Unntak fra 
kravene er regulert i forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk 
oppgjør elektronisk over linje av 7. desember 2009 nr. 1746. Legen skal ta i bruk systemer som gjør 
det mulig å samhandle med andre helseaktører elektronisk, herunder mottak og sending av 
epikriser, henvisninger og kliniske analyser i pasientbehandlingen, mv. 

Formålet med rapportering er å ivareta behovet for oversikt over behandlingsaktivitet i 
spesialisthelsetjenesten, for å dokumentere at offentlige midler brukes i samsvar med angitte mål, 
rammer og prioriteringer for helsetjenesten. Legen skal sende inn opplysninger til NPR i henhold til 
de rutiner og tidsfrister som til enhver tid er fastsatt i lov eller forskrift.  

RHF kan innhente opplysninger fra avtalespesialisten og HELFO for oversikt over aktivitet i praksis 
som gjør det mulig for RHF å vurdere, kontrollere og planlegge mv. den samlede 
spesialisthelsetjenesten. RHF skal gi legene tilbakemeldinger av god kvalitet på egne data, og skal 
utarbeide og gjøre tilgjengelig datagrunnlag både for den enkelte spesialitet og for offentlige 
poliklinikker og privat virksomhet.  

 

 Gjennomgang av rapportering. 
 

§ 9 Driftstilskudd  
Det er mulig for avtalespesialist å drive helprivat virksomhet i tillegg til praksis som avtalespesialist, 
forutsatt at det er et tydelig skille mellom virksomhetene.  
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 Er dette aktuelt i din praksis?  
 Hvis ja, hvordan løses dette i praksis? 

3. Eventuelt  
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Vedlegg 4 

Rutine for oppfølgingsmøter med avtalespesialister – psykologer 

 

Oppfølgingsmøte, utgangspunkt for samtale – XX.XX.2018 

avtalespesialistens navn 
Malen for samtale i oppfølgingsmøte tar utgangspunkt i Rammeavtalen mellom de regionale 

helseforetakene og Norske psykologforening om spesialistpraksis i klinisk psykologi. Noe av 

avtaleteksten er klippet inn, men vi ønsker en dialog rundt de enkelte kulepunktene under hver 

avtaletekst.    

 

 

1. Gjennomgang av praksisen 
 Ansatte 

 Lokaler 

 Utstyr 

2. Videre en samtale med utgangspunkt i rammeavtalen. 

§ 1 Formål og virkeområde (ta med hele 1.1, 1.2 og 1.3). 
Avtalespesialisten skal innenfor avtalen utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste. 
Blant annet innebærer dette å bidra til gode pasientforløp. Det forutsettes samarbeid mellom 
avtalespesialistene og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for 
ansvar. Samarbeidsavtalen kan gjelde hensiktsmessig arbeidsdeling (pasientflyt/ strømmer), 
håndtering av ventelister, faglig samarbeid mellom HF- avdelinger og avtalespesialister, utveksling 
av informasjon om kapasitet, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, deltakelse i 
kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom psykologen og HF mv. RHF skal informeres om 
inngåtte avtaler. Legeforeningen og RHF skal utarbeide veiledning og maler for slike 
avtaleprosesser.  

 Prioriteringer 

 Ventelister og kapasitet 
 Samarbeid 

§ 2 Partsforhold og utvalg 
Det skal være et samarbeidsutvalg mellom psykologene og RHF i regionen. Samarbeidsutvalget skal 
bidra til å fremme nødvendig samarbeid og samhandling mellom RHF og psykologene i regionen. 
RHF skal lage en regional plan for prioriteringer og aktivitet for psykologene. Denne planen og 
andre planer som har betydning for drift av avtalepraksis skal legges fram for samarbeidsutvalget 
til uttalelse. Psykologene skal holde samarbeidsutvalget orientert om forhold av betydning knyttet 
til drift av avtalepraksis.  
 

 Samarbeidsutvalg – hvilken informasjon mottar du fra din tillitsvalgte?  
 
§ 3 RHF roller  

RHF skal sørge for god ressursutnyttelse gjennom hensiktsmessig samarbeid med, og bruk av 
avtalespesialistene. RHF skal utarbeide og beslutte regionale planer for utvikling og fordeling av 
avtalepraksis i regionen. Legeforeningen skal informeres og involveres i arbeidet med utvikling av 
planverket. RHF skal videre blant annet: 
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 Informere avtalespesialister i regionen om planer og utviklingsbehov i regionene 
 Legge til rette for at avtalespesialistene er en integrert del av spesialisthelsetjenestettilbudet 
 Legge til rette for kompetanseutvikling 
 Legge til rette for installering og bruk av elektroniske systemer 
 Bidra til tjenesteinnovasjon i samarbeid med avtalespesialistene 
 Arbeide med etablering og utvikling av spesialistutdanning i avtalepraksis 
 Legge til rette for hensiktsmessig samarbeid mellom psykologen og HF og andre relevante 

institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar 
 Legge til rette for at innrapporterte opplysninger om ventetid gjøres tilgjengelig som 

grunnlag for henvisere og befolkningen 
 Etter behov foreta oppfølgingsmøter i avtalespesialistene praksis. Oppfølgingsmøtet skal 

varsles i rimelig tid. 

 
 

 Hvordan ivaretar RHF sine oppgaver? 
 Hva savner du? 
 Hva er bra? 

 

§ 4 Psykologens oppgaver  

Psykologen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til lov og forskrift, 
nasjonale og regionale planer, og gjeldende faglige retningslinjer og behandlingsveiledere. 
Psykologen skal organisere sin venteliste i henhold til gjeldende prioriteringsveiledere. Behandling 
skjer etter henvisning fra blant annet fastlege, kommunepsykolog, lege, psykolog i 
spesialisthelsetjenesten eller leder av barneverntjenesten. 
 
Psykologen skal: 

 Sende epikrise til fastlegen når denne ikke er henvisningsinstans og pasienten ikke 
motsetter seg dette  

 Benytte pasienttransport i henhold til syketransportforskriften, og i samarbeid med 
pasientreisekontoret i regionen.   

 Tilbakeføre pasienter til henviser eller fastlege når behov for utredning og behandling 
ikke lenger foreligger hos spesialisten  

 Ha internkontrollsystem, jf forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten  
 Informere RHF skriftlig om andre avtalehjemler, næringsvirksomhet, arbeidsforhold, 

oppdrag og lignende som vedkommende har påtatt/påtar seg som psykolog. Dette gjelder 
ikke enkeltstående oppdrag av mindre omfang og kortere varighet med mindre disse har 
betydning for den individuelle avtalen.  

 Administrere sin praksis i henhold til denne avtalen og den individuelle avtalen  
 Samtykke til at tilsynsmyndighetene varsler RHF når det er opprettet tilsynssak som 

tilsynsmyndigheten mener er relevant for RHF som oppdragsgiver  
 Bidra til hensiktsmessig samarbeid med RHF og Helseforetakene(HF), herunder også 

andre relevante institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar, blant annet 
om ventelister, pasientforløp, tilsynsordninger, utvikling og etterlevelse av standarder. 
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 Faglig profil- hvilken problematikk blir henvist? 

 Hvordan ivaretar psykologen sine oppgaver?  
 Hva er bra og hva kan forbedres? 

 

 
§ 6.1, 3. ledd – Lokalisering og flytting 
 
Partene har en intensjon om at psykologer inngår i et faglig fellesskap, for eksempel ved å 
organisere seg i et praksisfellesskap. Med praksisfellesskap forstås individuell praksis som har 
samme eller nær lokalisering og et faglig samarbeid. 
 
Kommentar: Tredje ledd gir uttrykk for felles forståelse av et faglig fellesskap. RHF kan ikke kreve at 
psykologen etablerer seg i et praksisfellesskap, men psykologer som ikke er etablert i et 
praksisfellesskap bør sikre at de inngår i, eller deltar i, en annen form for faglig fellesskap 

 

 

  Erfaringer fra egen praksis.  

§ 7 Opplæring, kunnskaps- og kompetanseutvikling 
Psykologen er ansvarlig for å overholde de krav til faglig oppdatering av egne og ansattes 
kunnskaper, som følger av spesialisthelsetjenestelovens § 3-10.  
RHF skal legge til rette for godt faglig samarbeid mellom avtalespesialistene og helseforetakene, 
herunder også andre relevante institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar. 
Herunder tilgang til faglig bibliotektjenester på lik linje med egne ansatte, samt mulighet til å delta i 
opplæringsvirksomhet så som kurs, seminar og lignende.  

Partene skal samarbeide om å legge forholdene til rette for at psykologen kan drive opplæring og 
veiledning av studenter, fastleger og annet helsepersonell i egen praksis. Slike ordninger skal, når de 
er avtalt, tas inn i den individuelle avtalen. Der psykologen bidrar i opplæring på vegne av et HF, 
skal honorar avtales mellom psykologen og HF. 

Partene skal arbeide for avtaleregulering av at deler av spesialistutdanning skjer i avtalepraksis. 

 

 Hvordan blir disse kravene ivaretatt? 
 Har du samarbeid med HF eller andre om opplæring, kunnskap og kompetanseutvikling? 

§ 8 Krav til IKT og rapportering 

Psykologen skal installere og bruke elektroniske systemer (for pasientdata/ pasientadministrasjon) 
i sin praksis i henhold til forskrift om IKT standarder i helse- og omsorgstjenesten. Avtalespesialisten 
er forpliktet til å oppfylle de minstekrav til IKT, som følger av Statsavtalens punkt 5.1. Unntak fra 
kravene er regulert i forskrift om unntak fra pålegg om innsending av krav om direkte økonomisk 
oppgjør elektronisk over linje av 7. desember 2009 nr. 1746. Psykologen skal ta i bruk systemer som 
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gjør det mulig å samhandle med andre helseaktører elektronisk, herunder mottak og sending av 
epikriser, henvisninger og kliniske analyser i pasientbehandlingen, mv. 

Formålet med rapportering er å ivareta behovet for oversikt over behandlingsaktivitet i 
spesialisthelsetjenesten, for å dokumentere at offentlige midler brukes i samsvar med angitte mål, 
rammer og prioriteringer for helsetjenesten. Psykologen skal sende inn opplysninger til NPR i 
henhold til de rutiner og tidsfrister som til enhver tid er fastsatt i lov eller forskrift.  

RHF kan innhente opplysninger fra avtalespesialisten og HELFO for oversikt over aktivitet i praksis 
som gjør det mulig for RHF å vurdere, kontrollere og planlegge mv. den samlede 
spesialisthelsetjenesten.RHF skal gi psykologene tilbakemeldinger av god kvalitet på egne data, og 
skal utarbeide og gjøre tilgjengelig datagrunnlag både for den enkelte spesialitet og for offentlige 
poliklinikker og privat virksomhet.  

 

 Gjennomgang av rapportering. 
 

 

3. Eventuelt  
 

 

 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 217



17 
 

Vedlegg 5 

 

Rutine for oppfølging av avtalespesialister med lav aktivitet (mer enn 20 % under 

normtall) i Helse Nord 

 

Helse Nord RHF gjennomgår tertialrapportering fra avtalespesialister til NPR, jamfør 

rammeavtalen § 8.2. 

 

Dersom avtalespesialist ved årlig rapportering, 3. tertial, ligger mer enn 20 % under 

fastsatte normtall vil Helse Nord RHF gjøre følgende:  

1. Sende brev hvor vi ber om redegjørelse for lav aktivitet 

2. Svar fra avtalespesialist vurderes av Helse Nord RHF 

3. Dialog med avtalespesialist om årsaker til lav aktivitet 

4. Vurdering og innstilling til tiltak 

 

Tiltak kan iverksettes etter dialog og vurdering av årsak til lav aktivitet. 

 

Dersom avtalespesialisten ikke kan gi en tilfredsstillende forklaring på hvorfor 

aktiviteten ligger under nedre norm, kan RHF redusere driftstilskuddet tilsvarende, jf. 

rammeavtalens § 9.2 
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Vedlegg 6 

 

Rutine for oppfølging av avtalespesialister med høy aktivitet (betydelig over 

normtall) i Helse Nord 

 

Helse Nord RHF gjennomgår tertialrapportering fra avtalespesialister til NPR, jamfør 

rammeavtalen § 8.2. 

 

Dersom avtalespesialisten ved årlig rapportering, 3. tertial, ligger betydelig over 

fastsatte normtall vil Helse Nord RHF gjøre følgende:  

1. Sende brev hvor vi ber om redegjørelse for høy aktivitet 

2. Svar fra avtalespesialist vurderes av Helse Nord RHF 

3. Dialog med avtalespesialist om årsaker til høy aktivitet 

4. Vurdering og innstilling til tiltak 

 

Tiltak kan iverksettes etter dialog og vurdering av årsak til høy aktivitet. 

 

Legeforeningens kommentar til rammeavtalen: 

I protokoll av 3. november 2015 heter det i punkt 10 at: "Dersom Legen har en høyere 

aktivitet enn normtallene på årsbasis vil dette være gjenstand for 

forklaring/gjennomgang i oppfølgingsmøte." Protokollbestemmelsen innebærer at RHF 

har rett til å følge opp leger som har en høyere aktivitet enn avtalt i den individuelle 

avtalen, og at legen har en plikt til å opplyse saken og forklare årsaken til avviket. 

Bestemmelsen må forstås slik at det gis rom for avvik dersom disse kan begrunnes. 
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Vedlegg 7  

 

Prosjektorganisering 

Prosjektmandat og styringsdokument for regional plan 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.  

 

Planen 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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Møtedato: 16. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 07.05.2018 

 

RBU-sak 47-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i fagråd for ortopedi, den 7. og 8. februar 2018 
2. Årsmelding Pasient- og brukerombudet 
3. Referat fra møte i fagråd for habilitering, den 6. mars 2018 
4. Nød SMS – Informasjon 
5. Referat fra møte i arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, den 28. februar 2018 
6. Brev fra Alta Venstre ad ambulansefly 
7. Brev fra Diabetesforbundet ad anmodning om møte 
8. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 
9. Pasientreisekonferansen i Svolvær, den 4.-6. juni 2018 – invitasjon 
10. Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp og koordinatorrolle 

for pasienter med komplekse tjenestebehov – invitasjon til møte 
11. Referat fra møte i brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 18. 

april 2018 
12. Brev fra Alta Venstre av 16. mars 2018 ad reise til Hammerfest sykehus 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 7. mai 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:  
20XX/XXX-XX/XXX  navn, 75 51 29 00   Bodø, dd.mm.2017 

 

Innkalling og Møtereferat 

 
Møtetype: Fagråd ortopedi 
Møtedato: 7-8 februar 2018 
Møtested: Mo i Rana 
Neste møte:  

 
Til stede 

Navn Saskia Mennen, Mathias Solhaug, Krisian Valdimarson, Marthe 
Neshagen, Karl Ivar Lorentsen, Michael Strelhe, Hebe Kvernmo, Søren 
Bøvling 

Initialer 

  
 
Forfall 

Vegard Fossum og Mai- Liss Johansen 
 

Barthold Vonen, Bård Uleberg, Nedad Tajsik, Beate Aspdal, Dag Johansen og Ivar XXX 
 
 

Sak  Ansvar Frist 
 Velkommen og godkjenning av referat 

fra 20 oktober 2017 
 
Referatet ble godkjent uten 
anmerkninger 

KIL  

1400-
1730 

Onsdag 7 februar   

01/18 Status i hvert enkelt helseforetak 
 
Helgeland 
Jobber med et prosjekt for fast-track 
hoftebrudd 
God utdanningskapasitet 
En nyutdannet ortoped innenfor 
håndkirurgi er nettopp kommet tilbake 
fra St. Olav 
En kommer tilbake 1. mars  
Samlet 6 overleger og 3 LIS 
 

Alle 
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Skulderskolen lagt på is grunnet dårlig 
DRG-finansiering  
 
Det bør arrangeres et seminar hvor 
kommunene inviteres for 
kompetanseoverføring av konservativ 
behandling for skulder 
 
Nordlandssykehuset  
Lange ventelister på poliklinikk og 
operasjon på de store inngrepene 
 
Flaskehals knyttet til 
infeksjonspasienter som krever flere 
liggedøgn 
 
Mye ø-hjelps ortopedi. Har egen stue, og 
dette går bra. 
 
Lofoten og Vesterålen får ikke operere 
hoftebrudd grunnet dagens 
funksjonsfordeling. 
 
Begynner med fastrack på ryggkirurgi. 
Øke fra to operasjoner til tre hver 
torsdag. 
 
Mye revisjonskirurgi 
 
UNN 
Fortsatt for liten operasjonskapasitet 
Klarer ikke å ivareta regionfunksjonen 
på en god måte. 
 
Medfører lekkasje ut av regionen. 
 
En del er elektiv ortopedi er flyttet til 
Narvik og Harstad. Det medfører at det 
blir for liten aktivitet i Tromsø. 
 
Utdanningsfunksjonen er fortsatt truet. 
Månedlig rapportering fra 15. august 
2017- 15 mars 2018. 
 
Operasjonskapasiteten i Tromsø skal 
økes med 10 prosent fra 1. september, 
og ortopedien har meldt inn behov for 
en egen ø-hjelps stue. 

 
 
Helse Nord RHF 
i samarbeid 
med 
helseforetakene 
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1,7 traumekirurgi 
 
Traumatologi 
Manglende operasjonskapasitet til ø-
hjelps operasjoner 
 
Trenger dedikerte fagfolk og bemanning 
for traume. I dag er det ikke nok 
kompetanse i UNN. 
 
Ifølge Nedad 30% mer dødelighet på 
multitraume. 
Finnmarkssykehuset 
Det har hittil vært felles vakt for LIS i 
ortopedi og kirurgi. Disse skal nå 
splittes. 
Fra 1. mars vil det bli fire LIS på 
ortopedi. Dette er en forsøksordning 
frem mot høst 2018.02.07 
 
En stor del av lokalsykehus håndkirurgi 
går i dag til Tromsø. 
Finnmarkssykehuset oppfordres til å 
sende en del av disse til 
Helgelandsykehuset som har ledig 
kapasitet. 
 
Begrenset tilbud for rehabilitering av 
traumer i Hammerfest. 
 
Kirkenes vikarstafett. Vakt til kl. 2000.  

02/18 Status Håndkirurg 
Vært lange ventelister for å få 
håndkirurgi. 
En stor del av aktiviteten er vridd til 
poliklinikk. 
Dette har bedret ventelisten, og i stor 
grad redusert antall fristbrudd, men økt 
operative ventelister. 
 
Har polikliniske stuer, men ikke nok 
leger til å operere. LIS-legene benyttes i 
stor grad inn mot den ordinære 
ortopedien. 
 
Opererer ca. 13 00 pasienter på 
årsbasis.  

HK  
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UNN får alt for mange lokalsykehus 
pasienter fra Finnmarkssykehuset. 
Dette er pasienter som etter dagens 
funksjonsfordeling ikke skal håndteres 
på UNN. 
 
UNN har vært nødt til å sende om lag ca. 
200 pasienter sørover for å håndtere 
mengden pasienter. 
 
Helgelandssykehuset påpeker at sen 
epikrise fra UNN medfører at viktige 
etterkontroller blir iverksatt for sent. 
Forslag til løsning. UNN bør ringe 
sykehusene for å sikre at de klarer å 
planlegge disse pasientene inn i videre 
behandlingsforløp. 
 
Fikk europeisk akkreditering som 
håndtraumesenter i 2017. 

03/18 Funksjonsfordeling 
Styresak 135/2011 ble gjennomgått. 
Det er nødvendig å gjøre nærmere 
avklaringer rundt barneortopedien. 
Eksempelvis klumpfot har lite volum. Vi 
bør vurdere om disse skal ut av 
regionen. Eller om UNN klarer å bygge 
opp kompetanse for å håndter disse. 
 
Vi må også se nærmere på artroskopi av 
albuer. 
 
Det er nødvendig å gjøre et arbeid på en 
revidert funksjonsfordeling etter 
nødvendige avklaringer med UNN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle  

04/18 Gjennomstrømmingsstilling UNN – har 
noen behov i nærmeste fremtid 
 

KIL  
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Fagmiljøet må sette seg grundig inn i 
hvordan ny utdanning for leger påvirker 
fagområdet, og hvordan dette kan løses i 
vår region. Det er meget viktig at vi 
klarer å beholde utdanningskapasitet på 
de fleste av sykehusene våre. Fremtidige 
utdanningsstillinger skal koordineres av 
regional utdannings senter (REGUT) 

    
05/18 Oppfølgingssak: 

Bruk av 3-punktskorsett på stabile 
ryggfrakturer må avklares. Kan 
nevrokirurgene på UNN lage en 
retningslinje? 
 
Ingen tydelig avklaring fra UNN. 
Benyttes for smertelindring i 3 
måneder. Ingen dokumentert effekt. 
 
Marthe/ Karl Ivar tar kontakt med 
Spinalkirurgisk forening ved Roger 
Trana. Etter eventuell avklaring her, 
sender Marthe ut en prosedyre, dersom 
denne foreligger. 
 
Hvilke indikasjoner har de for å operere 
ryggfrakturer i lumbal og torakal 
området. 
 
Hvor hyppig gjøres det røntgen 
kontroller. 
 
 

MN  

0830-
1200 

Torsdag 8. februar, program SKDE BV/BU  

06/18  
Det vises til diskusjon i møte og vedlagte 
notat og PP 
 
 

2018_02_08_ 

Fagraad_ortopedi.pptx
 

Notat_fagraad_19fe

bruar_2018.pdf
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Forord

Det har vært et travelt år for pasient- og brukerombudene. Vi har opplevd en 
jevn saks økning de siste år, også i 2017 hvor vi hadde 15 200 henvendelser. 
Det er likevel viktig å påpeke at ombudenes årsrapport ikke er en tilstands-
rapport om helse- og omsorgs tjenestene. De fleste har gode pasientopplevelser, 
hvor det ikke er nødvendig å kontakte ombudene. Våre erfaringer er først og 
fremst viktige for å tydeliggjøre svakheter og forbedringspotensial. Vi skal være 
kjent og tilgjengelig over hele landet. Vi skal bidra til økt kvalitet og pasient-
sikkerhet i helsetjenestene og jobbe ubyråkratisk og effektivt. 

Risikoen for at svikt og urett ikke oppdages eller rettes opp finnes i alle pasient- 
og  brukergrupper. De som er mest sårbare når svikt oppstår er ofte de som står 
alene, de som står uten nettverk eller støttespillere rundt seg. «Du skal være frisk 
for å være syk», heter det i et kjent ordtak. Det kan være vanskelig å få kunnskap 
om pasientrettigheter og kreve disse oppfylt når du selv er svekket av sykdom. 
Pårørende er en stor ressurs i helse- og omsorgstjenestene, men vi møter også 
utslitte og motløse pårørende i vår arbeidshverdag. Over 4000 av de som 
 kontaktet oss i 2017 var pårørende til voksne pasienter og brukere. Rundt 800 var 
pårørende til barn. 

Ombudene har særlig fokus på å bistå de som trenger det mest. Vi møter 
 pasienter og brukere innenfor alle aldersgrupper og innen alle typer av helse- 
og omsorgstjenester. Det gjør inntrykk når en enslig far til et lite barn har 
 opplevd å få rasert avlastningstilbudet sitt uten lovlig grunn. Det gjør inntrykk 
når en eldre kvinne utrykker sterk redsel for hva som vil skje med henne dersom 
de ansatte i tjenestene skulle finne ut at hun har  kontaktet pasientombudet. 
Det er fare for at de som ikke kjenner til og benytter et stadig mer komplekst 
regelverk ikke får de tjenester de har krav på. Regelforståelse og rettighets-
kompetanse blant tjenesteyterne er også variabel og ofte for dårlig. Denne 
årsrapporten vil derfor ha særlig fokus på å synliggjøre hvor viktig det er at 
pasienter, brukere og tjenesteytere får økt kjennskap til pasientrettigheter.  
Samtidig er det viktig at  befolkningen kjenner til pasient- og brukerombuds-
ordningen og slik at de kan benytte vår  kompetanse. Vi kan være den støtte-
spilleren som trengs.

Lisa Refsnes

Leder for pasient- og brukerombudenes arbeidsutvalg og ombud  
i Sogn og Fjordane
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Ombudene anbefaler 

 h Alle kommuner bør tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre over 80 år 
som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester.

 h Det bør gjennomføres et kompetanseløft på pasient- og brukerrettigheter 
blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

 h Pasienter bør tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar.

 h Det bør gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk,  
slik at helsetjenestens ansvar for å bestille tolk ved behov etterleves.

 h Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos 
fastlegen.

 h Utskrivingssamtaler bør være en selvfølgelig avslutning på ethvert 
sykehus opphold.
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Introduksjon til ombudenes virksomhet 

Du finner oss i hele landet: 

MOSS

OSLO

HAMAR

DRAMMEN 

TØNSBERG

GJØVIK

SKIEN

KRISTIANSAND

STAVANGER 

BERGEN

FØRDE 

KRISTIANSUND 

TRONDHEIM

STEINKJER

BODØ

TROMSØ 

HAMMERFEST
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INTRODUKSJON TIL OMBUDENES VIRKSOMHET  
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I pasient- og brukerrettighetsloven § 8-1 fremgår det at ombudets arbeid 
er  todelt. Ombudet skal:

 h arbeide med enkeltsaker

 h bidra til kvalitetsforbedringer i helse- og omsorgstjenesten

Rundt 15 200 personer tok kontakt med pasient- og brukerombudene i 2017 og 
totalt dreide det seg om 18 100 ulike problemstillinger knyttet til helse- og 
omsorgstjenestene. Dette er en saksøkning i forhold til tidligere år. En person har 
ofte flere forhold han eller hun ønsker råd, bistand, informasjon eller veiledning 
om. Problemstillingene fordeler seg slik:

Sakstyper hos pasient- og brukerombudene

Utenfor mandat
8 %

Forespørsler
14 %

Kommunal helse 
og omsorgstjeneste
32 %

Spesialisthelsetjeneste
46 %

Forespørsler i dette diagrammet er henvendelser som ikke er knyttet til et 
konkret tjenestested. For eksempel et generelt spørsmål om hvilke regler som 
gjelder for innsyn i journal. Saker i kategoriene spesialisthelsetjeneste og 
 kommunal helse- og omsorgstjenester er saker der pasient eller bruker ikke er 
fornøyd med håndteringen til et bestemt tjenestested. For eksempel at 
 pasienten ikke får innsyn i journal av sin fastlege. 
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Arbeid med enkeltsaker
Ombudene er viktige mottakere og formidlere av pasient- og brukeropplevelser. 
Ombudenes arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, 
brukere, pårørende og tjenestestedene.

Enhver kan henvende seg til ombudet. De som tar kontakt er pasienter, brukere, 
pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å ta kontakt 
anonymt, og tjenesten er gratis. Ombudene skal være et tilgjengelig lavterskel-
tilbud for de som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager i tilknytning til 
helse- og omsorgstjenestetilbudene.

Ombudene vektlegger møtene ansikt til ansikt. Bistanden går ofte ut på å lytte, 
stille spørsmål, gi informasjon om muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. 

Dersom det er grunnlag for å gå videre med saken, skjer det i samarbeid med 
pasienten.  Alternativene vil ofte være ett eller flere av disse: 

 h ta opp saken direkte med tjenestestedet, gi tilbakemelding eller be om 
et dialogmøte

 h klage til fylkesmannen

 h søke erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning 

Noen ønsker å kontakte tjenestestedet og beskrive sine erfaringer, fremføre en 
klage eller gi en tilbakemelding. I en del saker bistår ombudene med å etablere 
kontakt med tjenesteyter, og ombudene kan også delta i møter. Hensikten er at 
pasienten eller brukeren skal få en mulighet til å formidle sine erfaringer, få 
muligheten til å stille spørsmål, kanskje få en beklagelse, oppleve seg forstått og 
få gjenopprettet tillit. Ombudene er da med og bereder grunnen for en god 
dialog. 

Slike møter kan ha stor betydning for pasienter, brukere og pårørende og kan gi 
begge parter en større forståelse og læring. Et vellykket møte kan også resultere 
i at saker kommer inn på «rett spor» og gi grunnlag for at saken ikke føres over 
på andre arenaer, men løses gjennom møtet. For å få til slike løsninger er det 
avgjørende at ombudene reiser rundt der folk bor og der tjenestene gis. Med en 
økt overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, blir dette 
desto viktigere. Dagens ressurser setter begrensninger i omfanget av dette 
arbeidet.
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Arbeidet med å få til kvalitetsforbedringer i tjenestene
Ombudene har daglig kontakt med ansatte på tjenestestedene for å løse saker. 
Den pasient- og brukererfaring som disse sakene representerer, gir et godt 
grunnlag for å gi innspill til tjenestestedene på hvordan tjenestene kan 
 forbedres. Vi gir viktige tilbakemeldinger innenfor det aktuelle tjenesteområdet, 
og blir benyttet som rådgivere med et «utenfra-blikk». 

Ombudene møter blant annet i helseforetakenes brukerråd og kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg. Ombudene møter kommunal ledelse, både den 
 administrative og politiske. Ombudene har årlige møter med helseforetakene, 
fylkeslegene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning og andre 
myndigheter som bidrar til nyttig og viktig kunnskapsdeling. 

Stortingspolitikere får også informasjon om ombudenes erfaringer, både ved 
ombudenes deltakelse i høringer på Stortinget og direkte kontakt med de ulike 
fylkesbenkene. Pasient- og brukerombudenes erfaringer benyttes i den årlige 
meldingen til Stortinget om Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgs-
tjenesten. Pasient- og brukerombudene bidrar også med høringsuttalelser innen 
vårt arbeidsområde.

Utadrettet informasjon om rettigheter og ombudsordningen
Ombudene arbeider aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og bruker-
rettigheter og ombudsordningen. Vi holder foredrag for brukerorganisasjoner, 
ansatte på sykehus og i kommunale tjenester, studenter, elever, innvandrere på 
introduksjonskurs, kommunale råd, pensjonistforeninger, politiske og adminis-
trative utvalg.  I den utadrettede virksomheten får vi mye kunnskap om hvordan 
tjenestene erfares. Ombudene benyttes også som foredragsholdere på 
 nasjonale og regionale kurs og konferanser.

Under Arendalsuka arrangerte ombudene frokostmøtet «Pasientrettigheter, gir 
de like rettigheter til alle?» Vi hadde også stand og deltakelse på flere andre 
arrangementer.

Årsaker til at ombudene ble kontaktet om et tjenestested 
i 2017
Over halvparten av henvendelsene som er knyttet til tjenestestedene dreide seg 
om misnøye med selve utførelsen av tjenesten. Pasient eller bruker opplevde at 
tjenestene ikke var forsvarlige eller omsorgsfulle, eller det ble stilt spørsmål ved 
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om tjenestene var i tråd med god praksis. I denne kategorien finner vi for 
 eksempel saker om feilbehandling, påført skade, mangelfulle henvisninger, 
språk problemer eller lite omsorgsfull hjelp.  

26 prosent av henvendelsene var knyttet til rettigheter. Som oftest var det 
mistanke om brudd på pasient- og brukerrettigheter. I denne kategorien finner 
vi for eksempel avslag på søknader om tjenester, fristbrudd, innsyn i journal, 
eller at retten til medvirkning og informasjon for pasienter og brukere ikke er 
overholdt.

17 prosent av henvendelsene identifiserte vi som svikt i systemer som er laget 
for å ivareta pasientsikkerhet og flyt i pasientbehandling. Henvendelsene gjaldt 
tjenestestedets organisering og rutiner. For eksempel mangelfull tilgjengelighet, 
samhandling mellom etater, saksbehandlingstid eller annen rot og sommel 
i saksbehandling. 

System og saksbehandling
17 %

Rettigheter
26 %

Tjenesteytelse
57 %

Hva pasienter og brukere er misfornøyde
med i møte med helse- og omsorgstjenestene

Informasjon

I svært mange henvendelser, og i alle tre kategoriene, fant ombudene elementer 
av mangelfull eller dårlig informasjon. God og hensiktsmessig kommunikasjon 
mellom helsepersonell og de som mottar tjenestene, inkludert deres pårørende, 
er avgjørende for pasientsikkerheten.
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Om å klage, kunnskap og kompetanse 

Både brukere og tjenestene har felles mål om gode helse- og omsorgstjenester. 
I slikt kvalitetsarbeid er tilbakemeldinger fra brukerne nødvendig. Å gi beskjed 
når det foreligger svikt eller urett er slik sett en del av en kollektiv dugnads-
innsats. Mange er likevel redde for å gi beskjed. Flere er redde for represalier i 
form av dårligere behandling eller å få stempel som «vanskelig». Samtidig er 
inntrykket at tjenestene møter negative tilbakemeldinger på en bedre måte enn 
brukerne frykter. Det er sjelden ombudene mottar henvendelser fra pasienter 
eller brukere som mener de har fått et dårligere tilbud, eller har blitt møtt på en 
ufin måte fordi de har klaget. En slik måte å møte en klage på vil selvsagt være 
uholdbar. 

Det er altså ikke oppførselen til tjenesteyterne ved mottak av en klage som 
bekymrer ombudet, men selve saksbehandlingen. Her ser vi mye kunnskaps-
løshet. Både ansatte og ledere har for lite kompetanse på regelverk og rettighe-
ter. Helsebyråkrati brukes som et skjellsord. Konsekvensen blir at viktige 
 rettsikkerhetsgarantier misforstås eller avfeies som formålsløs skrivebordjuss. 
Endringer gjøres uten å opplyse saken eller innhente brukernes mening. 
 Beslutninger fattes uten vedtak eller begrunnelse. Det gis ikke informasjon om 
klagerettigheter. Man har ikke kjennskap til innholdet i de lovfestede pasient-
rettighetene. Vi ser eksempler på at situasjonen til andre pasienter skyves frem 
som begrunnelse for avslag på tjenester. «– Vi har bare en pengesekk. Dersom 
du får mer hjemmesykepleie vil det gå utover tilbudet til alle de andre som 
trenger hjemmesykepleie». Det hjelper lite å vedta nye pasientrettigheter når 
tjenestene ikke har kunnskap om rettighetene eller hvordan de skal 
 behandle dem. 

Ombudene gjentar som i tidligere årsmeldinger at det trengs et kompetanseløft 
på pasient- og brukerrettigheter blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 
I denne årsrapporten vil vi derfor ha et særlig fokus på å synliggjøre manglende 
regelforståelse, dårlig saksbehandling og hvilke konsekvenser det får for 
 pasienter og brukere. Vi vil bruke erfaringer fra saker i 2017 mottatt hos ombudene 
rundt om i hele landet, for å illustrere situasjonen og behovet for kompetanse-
økning.
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Brukeren hadde fast støttekontakt. Hun ble kontaktet av kommunen med 
orientering om at omfanget av tjenesten ville bli redusert. Meldingen kom 
muntlig, uten forvarsel og ble ikke begrunnet. Brukeren fikk ikke anledning 
til å ivareta sine interesser gjennom medvirkningsretten eller klageretten. 
Ombudet tok opp forholdet med tildelingskontoret i kommunen og sikret 
at det ble truffet skriftlig vedtak og fremsatt klage. På bakgrunn av opplys-
ninger i klagen har tildelingskontoret sett behov for å gjennomgå bruke-
rens totale situasjon, noe som er i tråd med brukerens ønske. Plikten til å gi 
forhåndsvarsel og til å sikre medvirkning har ombudet tatt opp med 
kontoret i eget dialogmøte.
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Utvalgte tema

I det følgende har vi plukket ut noen temaer vi synes det er viktig å sette søkelys på. 
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Fastlegeordningen må moderniseres

Pasient- og brukerombudene har i flere år etterlyst en evaluering av fastlege-
ordningen. Ikke fordi den er dårlig, men fordi endringer i oppgavene utfordrer. 
Ombudene mener derfor Stortingets vedtak om å evaluere fastlegeordningen 
høsten 2017 var riktig og nødvendig.

Stadig flere oppgaver tilføres fastlegene som følge av politiske beslutninger og 
oppgaveforflytninger, for eksempel oppfølging og kontroller etter behandlinger 
i spesialisthelsetjenesten.

Andre endringer i arbeidsoppgaver fører til at legen må bruke mer tid for å følge 
opp den enkelte pasient. Samhandlingsreformen har medført at langt sykere 
mennesker enn tidligere skrives ut fra sykehus til kommune. Den politiske 
målsettingen om at flest mulig skal bo i eget hjem gir et økt behov for 
 oppfølging fra fastlegen, blant annet fordi de vil ha pasienter som ikke kommer 
til kontoret, men som vil ha behov for hjemmebesøk.

Fastlegens deltakelse etterlyses i det kommunale samarbeidet. Dette må styrkes 
for å gi mer helhetlig helsehjelp til pasienter med sammensatte behov.

Pasienter er i stadig større grad avhengig av informasjon om sine rettigheter, om 
kvalitetsindikatorer, og retten til selv å velge behandlingssted for å kunne 
 manøvrere godt i Pasientens helsetjeneste. Vi mener fastlegeordningen må ivareta 
dette i større grad enn i dag, men ikke nødvendigvis av legen selv. Dette bør 
inngå i pilotene med primærhelseteam. Også økt rett, plikt og forventninger til 
brukermedvirkning vil gi økt tidsbruk. 

Fastlegen er navet i helse-Norge, også betegnet som døråpner eller portvakt. 
De fleste nordmenn har en fastlege. I forhold til antall møter mellom fastleger og 
pasienter som skjer hver eneste dag, er det få som henvender seg med misnøye 
til pasient- og brukerombudene. Antallet har de siste årene vært rundt 2000. 
Selv om tallene i seg selv sier lite, erfarer vi at historiene er gjenkjennelige både 
hos fastlegene og folk flest. 

Mange av henvendelsene handler om manglende tilgjengelighet. Det kan være 
vanskelig å komme gjennom på telefonen og få kjenner til at 80 % av alle 
telefon samtaler normalt skal besvares innen to minutter. Det kan også være 
vanskelig å få time innen ønsket tid. Dette gjelder i de tilfeller der man har behov 
for time samme dag, men også i de tilfeller der man ønsker en time «innen 
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rimelig tid». Vi ser eksempler på at fastleger på sine nettsider finner det 
 nødvendig å minne om at hos dem tar det 2 – 3 uker å få time, og helse-
sekretærer som sier at hovedregelen om å få time innen fem dager er «umulig» 

Kommunene bør i dialog med fastlegene om blant annet deres tilgjengelighet. 
Skyldes ventetidene for lange lister, eller dårlig organisering? I dag ser det ut 
som om fastlegeforskriften – Stortingets forventninger til fastlegeordningen 
- lever sitt eget liv, og at manglende etterlevelse er totalt uten konsekvenser. 

Kunnskap om pasientrettigheter blant helsepersonell er en forutsetning for at 
pasientene skal få innfridd sine rettigheter. I noen saker ser vi at det ikke er slik. 
At pasienten får en kopi av egen journal når han eller hun ber om det bør være 
en selvfølge:

En mann tok kontakt med pasient- og brukerombudet fordi legekontoret 
ikke ville gi ham kopi av pasientjournalen. Han hadde forsøkt både skriftlig 
og muntlig henvendelse. Han hadde fått til svar av legesekretæren på 
fastlegekontoret at hun ikke hadde tid til å kopiere og gi ham journalen. 
Ombudet henvendte seg skriftlig til legekontoret på vegne av mannen. 
Mannen mottok da umiddelbart kopi av sin journal.  

Det samme gjelder retten til fornyet vurdering:

Pasienten kontaktet sin fastlege for å be om en fornyet vurdering hos 
annen fastlege. Ved legekontoret fikk pasienten beskjed om at det ikke 
eksisterte en slik ordning. Ombudet tok opp forholdet med legekontoret 
og praksis ved kontoret er nå endret i tråd med lovverket.

En annen problemstilling oppsto i forbindelse med føring av opplysninger 
i kjernejournalen:

Pasienten kontaktet sin fastlege og ba legen om å føre inn i kjernejournalen 
at hun hadde penicillinallergi. Fastlegen svarte at hun ikke kunne gjøre 
dette. Ombudet kontaktet legesenteret for å høre om de hadde tatt 
 kjernejournalen i bruk. Etter en intern rundt på legekontoret fikk ombudet 
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tilbakemelding om at kjernejournal nå var tatt i bruk, og pasienten fikk 
opplysningene inn i kjernejournalen ved neste konsultasjon. 

Fastlegen er i mange tilfeller den som, foruten pasienten selv, kjenner pasientens 
helse best. At fastlegen på forespørsel fra pasienten bistår i forbindelse med en 
gjennomgang og/eller korrigering av kjernejournalen synes naturlig.  

Enkelte fastlegekontor er ikke universelt utformet, slik at pasienter med for-
flytningsutfordringer kommer seg inn i bygget. Andre har ikke lokaler som er 
tilrettelagt med tanke på personvern:

Pasienten opplevde stort ubehag ved besøk på sitt fastlegekontor. Det var 
ingen skjerming mellom helsesekretær/sentralbord og ventesonen.  All 
informasjon som ble utvekslet med de ansatte i skranken, ble overhørt av 
de som ventet på konsultasjon. Flere pasienter hadde tatt dette opp med 
legene på kontoret uten å få gjennomslag eller aksept for at dette ikke var 
akseptabelt. Ombudet tok skriftlig kontakt med fastlegekontoret og 
 informerte om plikten til å hindre at andre får tilgang til taushetsbelagt 
informasjon.  Legekontoret tok da umiddelbart kontakt med huseier, og det 
ble bygget egen avlukke foran luken slik at pasientinformasjon kunne 
utveksles uten at andre pasienter overhørte dette.

Dersom kommunene inngår avtaler med fastleger som ikke har nødvendige 
 fasiliteter, må kommunen følge opp at dette utbedres.

Fastlegene etterlyser tettere oppfølging fra kommunene når vi treffer de ute i 
kommunene. Også ombudene etterlyser større engasjement og oppfølging fra 
kommunenes side. Det må etableres rutiner for oppfølgingen av kvalitet i den 
daglige driften og oppfølging av klagesaker og tilbakemeldinger fra tilsyns-
myndigheter. 

Pasienter etterlyser svar på alle prøvesvar, og ikke som i dag; «Du får beskjed om 
noe er galt». En del alvorlige klagesaker skyldes nettopp mangelfull oppfølging 
av prøvesvar: 
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En pasient var til undersøkelse på sykehus etter at fastlegen hadde påvist 
unormale blodverdier. I epikrise fra sykehuset til fastlegen sto det at pasien-
teten jevnlig måtte følges opp med nye blodprøver. Pasienten ble ikke 
informert om dette, og fastlegen fulgte ikke opp.  Etter noen måneder 
kontaktet pasienten fastlegekontoret med økende plager. Nye blodprøver 
ble tatt, og disse viste store avvik. Fastlegen henviste ikke videre, men satte 
opp en ny kontroll flere uker senere. Etter dette ble pasienten akuttinnlagt 
på sykehus, der han fikk påvist kreftsykdom. Pasientens ektefelle tok 
 kontakt med ombudet med klage på mangelfull informasjon og 
 oppfølging. De mener at pasienten ikke har mottatt forsvarlig behandling 
og saken er oversendt til fylkesmannen.

Kopi av alle prøvesvar bør være et tilbud til pasientene.  

Kommunene må ha større fokus på avtaleinngåelse og oppfølging av avtaler, 
det må arbeides aktivt for å unngå vikarstafetter og det må sikres at deres fast-
leger snakker godt nok norsk til å gi forsvarlig helsehjelp. 

I en stadig mer multikulturell befolkning stilles økende krav til kulturforståelse 
og bruk av tolk: 

En pasient kontaktet ombudet og opplyste at hun syntes det var vanskelig 
å formidle sine behov til fastlegen, og at hun derfor ikke hadde utbytte av 
legetimene. Pasienten hadde bedt om tolk under legekonsultasjoner, men 
dette ble ikke etterkommet. På henvendelse fra ombudet svarte legen 
følgende: «Jeg ser ingen grunn til å tilkalle tolk, da dette ikke vil gi noen 
tilleggsopplysninger  -  for meg». Ombudet kontaktet kommuneoverlegen, 
som sørget for at den påklagede fastlegen fikk økt forståelse for sine plikter 
og sørget for at pasienten fikk tolk. 

Det å bruke tolk er en plikt i de tilfellene det er nødvendig for at pasienten skal 
forstå innholdet i den informasjonen som gis. Kulturforståelse gjelder både 
sykdomsforståelse og formidling av symptomer, samt forståelse av vår helse-
tjeneste. Dette gir økt tidsbruk pr. konsultasjon. Helsetjenestens plikt og ansvar 
for å bestille tolk ved behov må etterleves.
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Henvisninger til spesialisthelsetjenesten må gi tilstrekkelig informasjon, for å gi 
mottakeren muligheten til raskt å avklare pasientens behov for spesialisthelse-
tjenester. Mangelfulle henvisninger ble nylig omtalt i Riksrevisjonens Dokument 
3:4 (2017-2018): «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å 
sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten»:  

«Fastleger og sykehusleger samarbeider ikke godt nok om henvisningene, som 
ofte mangler nødvendig informasjon. Undersøkelsen viser at fastlegene og 
sykehuslegene i mange tilfeller har ulik forståelse av hva som er nødvendig 
informasjon i en henvisning. Halvparten av sykehuslegene i utvalget opplever 
jevnlig at det ikke kommer klart fram av henvisningen hvorfor pasienten har 
behov for spesialistbehandling, og 9 av 10 sykehusleger opplever at det er stor 
variasjon i kvaliteten på henvisningene.» 

Ombudene mener at et av flere tiltak for å bedre dette vil være å gi pasientene 
en kopi av henvisningen. Det vil gjøre det enklere å oppklare eventuelle 
 misforståelser og kan sikre bedre kvalitet.  

Fastleger som har eller mottar informasjon om at personer på deres liste har 
behov for helsehjelp, men som selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller 
hjemmebesøk. Dette gjelder i følge fastlegeforskriften bare i tilfeller hvor 
 pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk vurdering er et åpenbart 
behov for behandling eller oppfølging. Hva med situasjoner der en nabo eller 
lignende melder bekymring om en person som ikke har en påvist lidelse. Hvem 
har da ansvaret? 

Pasient- og brukerombudene etterspurte i fjorårets årsmelding en endring av 
egenandelsreglene for unge mellom 16 og 18 år for å sikre at den helserettslige 
myndighetsalderen faktisk er 16 år. Vi gjentar denne utfordringen. Unge mellom 
16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel ved legebesøk.
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«Borte bra -  men hjemme best»

Det er en uttalt politisk målsetting at folk skal bo i eget hjem, også ved store og 
sammensatte behov for tjenester. Ombudene møter pasienter og brukere med 
forskjellige utfordringer og erfaringer i forhold til kvalitet på tjenester som gis 
i hjemmet. Nedenfor vil vi sette søkelys på manglende individuell tilpasning av 
tjenester, ivaretakelse av de pårørende og situasjonen for eldre. 

Ja, det gjelder livet
I oktober 2017 publiserte Helsetilsynet sin rapport «Det gjelder livet» som gjaldt 
tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklings-
hemming. Rapporten påviste omfattende og til dels alvorlig svikt. Tjenestene var 
mange steder utilstrekkelige og lite individuelt tilpasset. Det ble pekt på mangel-
full brukermedvirkning og informasjon. Ombudene deler erfaringene til Helse-
tilsynet på dette området. 

Det er i all hovedsak pårørende som kontakter ombudet i slike saker. Pårørende 
melder om manglende eller ikke fungerende koordinator, mangelfull plan for 
tiltak, stor bruk av vikarer og ufaglært personell og lite informasjon og 
 medvirkning. I mange saker er tjenestene gitt som kollektive tjenester til en hel 
brukergruppe, uten mulighet for individuell tilpassing. I slike saker bistår 
 ombudene gjerne i møter mellom bruker/ pårørende og tjenesteleder for å få 
sikret bedre informasjon, samhandling og individuelt tilpassede tjenester. 

Vi møter brukere og pårørende som må kjempe en kamp for å få på plass 
 dagligdagse ting som de fleste av oss tar for gitt:

En kommune hadde kun tilbud om felles aktiviteter for brukerne i et bo-
felleskap. En av brukerne ønsket ikke å delta på slike fellesaktiviteter, men 
hadde stor glede av å gå en tur på den lokale puben og ta et glass rødvin 
en gang i blant. Dette ble det ikke noe av pga. kapasitetsmangel i tjenesten. 
Ombudet deltok i møte med pårørende og tjenesten blant annet for å få på 
plass individuell bistand til fritidsaktiviteter. 
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Avlastning 
 Opphold på sykehus blir kortere, pasienter skrives ut til hjemmet raskere. Med 
denne samfunnsutviklingen er pårørendes innsats ofte avgjørende. Avlastnings-
tiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 
Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og 
ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter. Det er viktig at de 
pårørendes behov for avlastning blir ivaretatt, også i et forebyggende perspektiv. 
Pårørendes innsats er en stor ressurs.

Det er få som klager på vedtak om avlastning, men de pårørende som gjør det 
vinner ofte frem. Tall fra årsrapportene til Helsetilsynet viser at det for årene 2014, 
2015 og 2016 ble gitt helt eller delvis medhold i pårørendes klager til fylkes-
mennene om avlastning i nesten halvparten av sakene. Fylkesmennene behand-
let gjennomsnittlig 207 klagesaker om avlastning årlig i denne treårsperioden. 
Det er urovekkende når kommunenes avgjørelser på dette området ikke står seg 
i nesten halvparten av klagesakene. Også ombudene erfarer mangelfull 
 kunnskap og regelforståelse hos kommunene på dette området. Ombudene 
mottok 128 henvendelser om avlastning i 2017. I henvendelsene utgjorde 
spørsmål om rettigheter en vesentlig større del enn i saksmengden for øvrig. 
65 % av henvendelsene om avlastning gjaldt spørsmål om rettigheter, som 
oftest manglende oppfyllelse av disse. 

En aleneforsørger for et lite barn opplevde plutselig at kommunen reduserte, 
flyttet og endret et velfungerende avlastningstiltak. Barnet hadde behov for 
stabile og trygge rammer, og de store endringene kunne få negative 
konsekvenser for barnets utvikling. Mor fikk kun muntlig beskjed og ikke 
anledning til å uttale seg om endringene i forkant. Kommunen gav ingen 
begrunnelse for hvorfor de endret tilbudet, utover å vise til at de mente det 
nye tilbudet var forsvarlig. Ombudet bisto mor i møter med kommunen. 
Kommunen sto på sitt, men erkjente at det måtte fattes et skriftlig vedtak 
om endring og reduksjon. Ombudet bisto med å klage på vedtaket. 
 Ledelsen i kommunen kontaktet da ombudet og hevdet det ikke var 
klagerett på et slikt vedtak. Senere hevdet kommunen de hadde fått 
muntlig klarsignal fra fylkesmannen for håndteringen. Det viste seg at 
saksbehandler hos fylkesmannen ikke kjente seg igjen i denne beskrivelsen. 
Saken fikk først sin avklaring etter at fylkesmannen opphevet kommunens 
vedtak som ugyldig og slo fast at det opprinnelige avlastningstilbudet 
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skulle gjelde. Den lille familien hadde da stått uten avlastningstilbud i flere 
måneder i påvente av sakens utfall. 

Saken avdekket manglende kunnskap om helt grunnleggende rettsregler hos 
ledelse og nøkkelpersonell i kommunen. Spørsmålet er hvor mange andre i 
denne kommunen som har fått samme beskjed om at det ikke er klagerett.  

I flere saker ser vi at kommunen ikke klarer å skille mellom pårørendes behov for 
avlastning og pasient eller brukers omsorgsbehov. Vedtak fattes der avlastning 
knyttes opp mot pasient eller bruker i stedet for omsorgsyter. Noen pårørende 
opplever det som en belastning at pasient eller bruker får tilsendt vedtak hvor 
pårørendes behov for avlastning drøftes. Det er også eksempler på at behovet 
for avlastning vurderes utelukkende ut fra pasientens funksjonsnivå, uten at 
omsorgsarbeidet til den som søker avlastning er kartlagt. Flere etterlyser bedre 
kontinuitet og rutiner for gjennomføring av avlastning, slik at fritiden kan plan-
legges.  En del saker gjelder avlysning av avlastning ved sykdom hos ansatte og 
manglende plan for god nok bemanning. 

Foreldrene hadde fått innvilget regelmessig avlastning for sitt utviklings-
hemmede barn.  Familien hadde svært tyngende omsorgsoppgaver og 
også omsorgsansvaret for andre mindreårige barn. Avlastningen var avgjø-
rende for hele familiens fungering.  Flere ganger i året hadde kommunen 
gitt beskjed om at avlastningen måtte avlyses på grunn av sykdom eller 
ferieavvikling i personalgruppen. To ganger måtte familien avbestille 
planlagte ferieturer til utlandet fordi kommunen avlyste avlastningen. 
Ombudet deltok på møter mellom kommunen og foreldrene og kom med 
forslag til beredskapsplan ved sykdom eller ferieavvikling blant kommu-
nens ansatte. 

Omsorgen for våre eldre - trygg hele livet? 
Kommunene har ansvaret for å gi kvalitativt gode tjenester og god og omsorgs-
full hjelp til den enkelte. Mye fungerer bra, og vi vet at det i økende grad arbei-
des med kvalitetsforbedringer og økt fokus på pasientsikkerhet i kommunene. 
Men vi hører også om hjemmetjenesten som ikke kommer til avtalt tid, for korte 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 246



«BORTE BRA -  MEN HJEMME BEST» 
– 21 –  

besøk, stadig nye hjelpere, mangelfull kompetanse, mangelfull klinisk registre-
ring, og feil i medikasjonen. Slike erfaringer skaper utrygghet og engstelse både 
hos brukeren og pårørende. Oppslag i media omhandler gjerne uheldige 
 hendelser. Den tillit vi alle er avhengig av å ha til systemenes fungering utfordres. 

Tjenestene gis den enkelte avhengig av hvilket behov man har. En sykehjem-
splass er kun aktuelt dersom helse- og omsorgshjelpen ikke tilfredsstillende kan 
gis i hjemmet. Sykehjemsplass vil i utgangspunktet først bli aktuelt når den 
enkelte har behov for en slik omfattende bistand. Ombudene erfarer ulik 
 praktisering av når man tilbys eller innvilges sykehjemsplass. En kommune kan 
for eksempel tilby en innbygger sykehjemsplass fordi vedkommende har behov 
for mer enn tre hjembesøk pr døgn, mens andre kommuner er villig til å gi langt 
flere hjemmebesøk av hjemmetjenestene, fordi det vurderes som mer hensikts-
messig enn å tilby en sykehjemsplass. Her synes lokale variasjoner og geografi å 
spille inn.

Når det gjelder tjenester til de eldre er det ofte pårørende som kontakter om-
budene. Vi hører om pasienter som skrives ut fra sykehus og sendes rett hjem til 
egen bolig, til tross for at sykehuspersonalet klart har uttrykt et behov for 
 rehabiliteringsplass. Pårørende spør seg hvorfor kommunen ikke følger de 
faglige råd som sykehuslegen gir om hva pasienten trenger etter utskriving. 
Mange pårørende undrer seg over at tilbudet fra kommunen er mindre enn det 
sykehuslegen på faglig grunnlag har ment er det rette for pasienten. Systemet er 
slik at sykehuset ikke har instruksjonsmyndighet overfor kommunen i forhold til 
hvilke tjenester pasienten skal tilbys. Sykehusets vurderinger skaper imidlertid 
klare forventninger hos pasienten, og mange opplever det som vanskelig å 
forstå at disse ikke forplikter kommunene.

Pårørende forteller også om innvilgede rehabiliteringsopphold, men hvor 
innholdet i rehabiliteringen synes svært sparsomt. En del etterlyser mer aktivitet, 
og gir beskrivelser av oppholdene som «oppbevaring». Behovet for forvent-
ningsavklaring er ofte fremtredende.  

Ombudene blir kontaktet av fortvilte pårørende som ikke får sykehjemsplass for 
sine nærmeste. Sykehjemsplass er fortsatt i mange kommuner et «knapphets-
gode». Fra pårørende til sykehjemspasienter hører vi om varierende kvalitet, med 
variasjoner fra en avdeling til en annen. Det kan være manglende legetilsyn eller 
svikt i hjelpen til basale behov som spising og toalettbesøk. Viktige tiltak som 
individuell tilrettelegging av tjenestene og rehabilitering blir ikke gjennomført. 
Vi hører om fallskader, liggesår, uoppdagede brudd og feilmedisinering, og saker 
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med mangelfull ernæring og dehydrering. Mangler i kvaliteten og kompetansen 
i den helsehjelpen som gis fører til unødvendige innleggelser og reinnleggelser 
på sykehuset, og det oppleves utrygt og belastende for pasienten. Dette 
 bekymrer ombudene.

Vi mottar historier om eldre som er ut og inn av sykehus; svingdørspasienter. 
Skrives de ut fra sykehus for tidlig? Har kommunen gode nok tilbud for de? 

Vi mottar også historier om skrøpelige eldre som i sine sykdomsforløp har svært 
mange forflyttinger, fra hjemmet, via fastlege/legevakt, til sykehus eller til 
 Øyeblikkelig hjelp døgn, hjem igjen, nytt sted ny seng – forflyttet i sin skrøpelige 
tilstand. Mange reagerer på de mange forflytningene. 

Noen ganger kan det være vanskelig å forstå forskjellen på tilbudet i en syke-
hjemsplass og i en bemannet omsorgsbolig. Hvilke tjenester de eldre skal søke 
om forutsetter kunnskap om de ulike tilbudene, og hva som vurderes som best 
for den enkelte. Det er ulikt lovverk for sykehjemsplass og omsorgsbolig. I en 
omsorgsbolig betaler man husleie for boligen og man må søke om helse- og 
omsorgstjenester. Ved behov for lege er det fastlegen som skal benyttes. 
 Pasienter på sykehjem betaler for oppholdet. Betalingen avhenger av om man 
har korttidsplass eller langtidsplass. Som pasient på sykehjem er det sykehjems-
legen som er ansvarlig for det medisinske tilsynet og oppfølgingen. Pasientene 
på et sykehjem har også rett til andre helsetjenester avhengig av behov. Dette 
skal ivaretas av sykehjemmet, og er ikke avhengig av at pasienten må søke 
særskilt om disse tjenestene – slik som pasienter i en omsorgsbolig må. Disse 
ulikhetene kommer ikke alltid like klart frem, og kan være vanskelig å forstå. 
Enkelte ganger er også tilbudene lokalisert samme sted, og hvor betegnelsene 
på tilbudene kan skape forvirring.

Kommunene har gjennomgående mange tilbud til de eldre. En økende andel 
tilbyr forebyggende hjemmebesøk. Ombudene er enig i at dette er et sentralt 
virkemiddel i kommunenes forebyggende arbeid. Slike samtaler kan gi informa-
sjon om muligheter, skape trygghet, forebygge og sikre at rettigheter ivaretas.  
Ombudene mener at forebyggende hjemmebesøk bør være et tilbud til alle eldre 
over 80 år som ikke allerede mottar helse- og omsorgstjenester.

Oppsummert fremhever ombudene viktigheten av at det skapes kvalitativt 
gode tjenester, som skaper den nødvendige tryggheten hos de eldre og deres 
pårørende.
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Rusavhengige må sikres bedre 
 behandlingsforløp 

Rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. Da er det avgjørende 
at tiltakene er koordinert. Opphold i behandlingsforløpet kan være sårbare 
overganger der mange rykker tilbake til start. Slike situasjoner finnes blant annet 
fra tidspunktet pasienten gir utrykk for å ønske behandling og frem til oppstart 
avrusning, eller i perioden mellom gjennomført avrusning og oppstart behand-
ling. Andre overganger er opphold fra behandlingen er gjennomført til bolig er 
på plass, eller til skole, jobb eller andre aktiviteter er på plass. Dette må planleg-
ges, helst bør dette arbeidet starte for oppstart behandling. En mer aktiv bruk av 
individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp. Pasient- og bruke-
rombudene erfarer at mange rusavhengige fortsatt ikke har individuell plan. 

Når pasienten har fått en individuell plan må det sikres at ikke planen fremstilles 
som et mål i seg selv, men som et nødvendig verktøy for å koordinere ulike 
hjelpetiltak og arbeidsoppgaver, noe som blant annet påpekes av Rusmiddel-
brukerens interesseorganisasjon.

I løpet av 2018 innføres pakkeforløp også innen tverrfaglig spesialisert rus-
behandling. Virkningene bør følges nøye og evalueres forløpende. Pakke-
forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer 
for utredning og behandling der disse finnes. Målet er å stadig forbedre 
behandlings tilbudet og redusere uønsket variasjon slik at alle får så god 
og  effektiv behandling som mulig. De skal ikke redusere den individuelle 
 tilpasningen. Det er få fasitsvar om hvilken behandling som faktisk sikrer ønsket 
resultat, og det utfordrer standardiserte forløp mer enn på mange andre 
 områder.

I tillegg til sømløse forløp etterlyses mer medvirkning ved valg av medikamenter 
og ulike forhold rundt henteordninger og bruk av urinprøver. Fortsatt mottar vi 
klager fra pasienter som har legemiddelassistert rehabilitering, og som forteller 
om mangel på brukermedvirkning ved valg av medisiner. De forteller at deres 
erfaringer ikke blir lyttet til og at LAR- veilederen følges for slavisk, spesielt i 
forhold til valg av substitusjonsmedikament. Det må være en forutsetning at 
pasienter også i denne delen av helsetjenesten får en individuell vurdering av 
sin tilstand.
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En pasient ble skrevet ut av en institusjon for avrusning og utredning fordi 
han ruset seg etter å ha fått tilgang til et medisinskap. Han påklaget 
 umiddelbart og ba skriftlig om oppsettende virkning. Dette ble avslått og 
beslutningen ble opprettholdt. Pasienten fikk så beskjed om at han selv 
kunne påklage dette til Fylkesmannen. Han tok deretter kontakt med 
ombudet som fikk historien bekreftet ved en henvendelse til institusjonen. 
På vegne av pasienten sendte ombudet en klage til fylkesmannen, samt en 
anmodning om å vurdere institusjonens rutiner for saks- og klage-
behandling. Fylkesmannen konkluderte med at utskrivelsen innebar at 
pasientens rett til nødvendig helsehjelp ikke var oppfylt. Fylkesmannen 
påpekte videre at institusjonen hadde mangelfulle prosedyrer for behand-
ling av klager og ba helseforetaket endre sine prosedyrer i henhold til 
aktuelt lovverk.

Pasientene og pasient- og ombudene etterlyser bedre begrunnede avgjørelser, 
som muliggjør økt forståelse for beslutningene, eventuelt gir bedre grunnlag for 
en klage.
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Prioritering av barn og unge 
–  mindre snakk og mer handling

Det fokuseres i stadig større grad på forebygging, ikke minst når vi snakker om 
barn og unge. Det er positivt. Pasient- og brukerombudene erfarer likevel at 
helsetjenester til barn og unge ikke i tilstrekkelig grad møter de reelle behov.

Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder 
helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste. 

En forutsetning for å nå foreldre og ikke minst barn og ungdom, er at de kjenner 
til tilbudene og at de oppleves som lett tilgjengelige. I dag er det store forskjeller 
i barn og unges tilgang til helsestasjon og skolehelsetjeneste, jfr. Rapport IS-2543 
Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

En mor til tvillinger på snart 3 år kontaktet pasient- og brukerombudet og 
fortalte at de ikke hadde fått innkalling til 2-års kontroll.  Hun hadde 
 kontaktet helsestasjonen flere ganger, og fått til svar at de ikke hadde lege 
tilgjengelig og at 2-årskontrollene derfor var satt på vent. Andre steder i 
kommunen hadde helsestasjonene et tilbud til 2-åringer. Etter henvendelse 
fra ombudet fikk tvillingene kontroll måneden etter. Kommunelegen 
forklarte at årsaken til opphopningen av 2-års kontroller skyldes problemer 
med å rekruttere ny lege, men at det nå var ansatt en ekstra lege og at de 
styrket legeressursene i en periode slik at de kom ajour med 2-åringene. 

Helsedirektoratet vil ha en veiledende bemanningsnorm for helsesøstre i helse-
stasjon og skolehelsetjeneste, men vil ikke at den skal være juridisk bindende 
og redegjør for dette i rapporten: Utredning av bindende bemanningsnorm i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  En tilsvarende norm ble forsøkt i 2010, 
uten at ønsket effekt ble oppnådd. Hvorvidt det er øremerkede midler eller 
andre løsninger som er svaret, er usikkert.

Det uttrykkes også bekymring for tilbudet til barn- og unge med psykiske 
lidelser. Fra foreldre, ungdom og ansatte i tjenestene etterspørres en økning 
i kapasiteten ved poliklinikkene og døgnavdelingene, men også at samarbeidet 
mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten styrkes, for bedre å utnytte 
hverandres kompetanse og ressurser.
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En ung jente med en alvorlig spiseforstyrrelse opplevde å bli kasteball i 
helsetjenesten. I følge behandler i barne- og ungdomspsykiatrien skulle 
hun hatt et døgntilbud, men dette var ikke tilgjengelig grunnet liten 
 kapasitet på døgnplasser. Foreldrene fikk opplyst at det flere ganger var 
meldt avvik om kapasitetssvikt, uten at situasjonen var endret. Foreldrene 
fikk ikke informasjon om klagemuligheter. Først ved henvendelse til 
 pasient- og brukerombudet ble foreldrene orientert rett til å klage og fikk 
bistand til dette. Saken behandles nå hos tilsynsmyndighetene.

Som ellers i helsetjenesten etterspørres bedre kjennskap til og etterlevelse av 
pasient- og brukerrettighetene blant ledere og ansatte. Flere bør SI I FRA når 
hjelpetilbudet ikke samsvarer med behovet. Vi erfarer at ansatte i helsetjenesten 
i for liten grad veileder pasienter og pårørende om deres klageadgang.

Ungdomsråd på sykehusene
Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og 
bli hørt.

I Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2016-2019 ba regjeringen om at 
det som en del av arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste ble opprettet 
ungdomsråd i alle helseforetak. Fra flere hold, blant annet Barneombudet, roses 
Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus for sin viktige innsats og 
pådriverrolle for å få til dette. Fortsatt har ikke alle helseforetakene lykkes med å 
etablere et slikt råd. De går glipp av mye kunnskap om hvordan tilbudet til barn 
og unge på sykehus kan bedres. Dette gjelder for eksempel i forhold til over-
gangen fra å være barne- og ungdomspasient til voksenpasient, men også om 
det å være pårørende som barn og ungdom.

Gjennom henvendelser til ombudene og i kontakt med ungdomsråd på syke-
hus, er vi gjort oppmerksom på at overgangene mellom barne- og voksen-
avdelinger kan by på store utfordringer for pasientene. I overgangene settes 
samhandling på prøve og dette går ut over pasientene. De opplever mangelfull 
informasjon, manglende flyt i behandlingsforløpet og de forteller at det skaper 
utrygghet. 

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2018 tydeliggjøres 
en forventning om at de nå må sørge for at helseforetakene utvikler rutiner for 
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god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste. Rutinene skal være 
basert på beste tilgjengelige kunnskap. Ifølge dokumentene skal rutinene 
omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og primærhelse-
tjenesten. Pasient- og brukerombudene forutsetter at ungdomsrådene blir en 
tett samarbeidspartner i dette viktige arbeidet, og at de sykehusene som ikke 
har et ungdomsråd etablerer dette.
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Pasientforløpene – Utfordringer 

Pasienter ønsker seg trygge, forutsigbare behandlingsforløp av god kvalitet. 
Behandlingsforløpene starter gjerne med kontakt med fastlege, og eventuell 
henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller ved akutt innleggelse i sykehus. 
Mange forteller om møter med dyktige og engasjerte helsepersonell, men 
mange har også erfaringer med pasientforløp som ikke oppleves som sømløst. 

Vi vet at det arbeides kontinuerlig med forbedringer, både i forhold til kvalitet 
og effektivitet. Ombudene vil likevel trekke frem noen punkter som utfordrer de 
gode pasientforløpene, slik som:

 h Dårlige henvisninger og varierende vurderinger av disse

 h Manglende internhenvisning i utredningsfasen, slik at pasienten eventuelt 
må tilbake til fastlegen for å få ny henvisning

 h Mangelfull planlegging av neste behandlingstiltak, for eksempel konkret 
operasjonstidspunkt eller neste kontroll  

 h Mangelfullt samarbeid internt og mellom ulike behandlingsteder

 h Mangelfull informasjon til pasient og pårørende, både underveis i forløpet 
og i forbindelse med utskriving

 h Mangelfull samhandling mellom tjenestenivåene, særlig ved utskriving 

 h For tidlig utskriving og risiko for reinnleggelse; svingdørsproblematikk

 h Systemer/IKT løsninger som ikke understøtter oppgavene, og ulike systemer 
som ikke «snakker sammen»

Fritt behandlingsvalg 
Når pasienter har behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, har pasienter 
som hovedregel en rett til fritt å velge hvor en henvising skal sendes for 
 vurdering, og hvilket behandlingssted man vil benytte. Dette er i utgangs-
punktet bra. Ombudene har imidlertid erfaringer som viser svært varierende 
kjennskap til denne rettigheten - både hos pasienter og helsepersonell. Videre 
erfares varierende vilje til å informere om annet behandlingsted når kapasiteten 
er begrenset og hvor pasienten kan være tjent med å bli overført til annet 
behandlingssted. Dersom ikke tjenestene selv informerer om og hjelper 
 pasientene med bruk av fritt behandlingsvalg, vil rettigheten kun være et gode 
for de som har kjennskap til rettigheten og har ressurser til å benytte den. Er 
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dette i samsvar med formålsparagrafen i pasient- og brukerrettighetsloven som 
viser til at befolkningen skal ha «lik tilgang på tjenester»?  

Pasient hadde blitt vurdert og undersøkt på lokalsykehus med uavklart 
tilstand angående hudforandring. Pasienten ønsket at den videre behand-
lingen skulle skje på et annet sykehus i samme helseregion, og ba om å bli 
henvist dit. Pasienten fikk først avslag fra dette sykehuset med begrunnelse 
om at de måtte prioritere pasienter som bodde innenfor helseforetakets 
grenser. Pasienten klaget på avslaget og saken ble behandlet av Fylkes-
mannen. Fylkesmannen konkluderte i saken at sykehuset hadde feil tolk-
ning av hvordan retten til fritt behandlingsvalg skulle praktiseres. Etter 
Fylkesmannens gjennomgang har sykehuset tatt denne problemstilling 
opp med alle sine enheter som mottar henvisninger og vist til at de har 
utarbeidet felles retningslinjer på dette området.

Vi erfarer også at virkeområdet for fritt behandlingsvalg er for lite kjent og 
praktiseres ulikt i tjenestene. Utfordringer i praktiseringen av denne rettigheten 
gjør seg gjeldende både før oppstart av helsehjelpen og underveis i forløpet. 
I den akutte fasen kan man ikke benytte fritt behandlingsvalg.  

Noen pasienter eller pårørende ønsker av praktiske årsaker å bytte sykehus 
under et behandlingsforløp.  Årsaken til dette kan også være tillitsbrudd etter 
uheldige opplevelser eller hendelser ved det sykehuset de er innlagt.  Ombude-
ne erfarer at sykehusene i noen tilfeller nekter dette fordi de mener denne retten 
bare gjelder før innleggelse i sykehus og ikke når utredningen eller behandlin-
gen er igangsatt. I en sak erkjente sykehuset at pasienten hadde en slik rett, men 
nektet likevel å overføre pasienten. Ombudet bistod pasienten med å sende 
klage til Fylkesmannen.  

Systemet er lagt opp til at folk selv kan velge behandlingsted ved bruk av nett-
sidene på Helsenorge.no eller ved å ringe 800 HELSE (800 43 573). Ombudene er 
kjent med at svært mange av disse henvendelsene  blir overført til pasient-
rådgivere i helseregionene som har spesialkompetanse på tjenesten velg 
behandlings sted. Ombudene erfarer at pasientene mottar veldig god veiledning 
hos disse pasientrådgiverne. Der møter man fagfolk, erfarne sykepleiere, med 
stor oppdatert kunnskap. 
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Underveis
Ombudene mottar henvendelser som viser at pasientenes forventninger til 
behandlingsforløpene ikke innfris og at pasientrettighetene ikke etterleves. 

I årsmeldingen i fjor uttrykte ombudene bekymring for at virksomhetens fokus 
for å unngå fristbrudd går ut over kvaliteten på det totale pasientforløpet. Denne 
bekymringen har ombudene fortsatt. Det kan synes som om styringsdokumen-
tene, med regler om hvilke økonomiske følger fristbrudd kan få for virksomhe-
ten, blir viktigere å følge enn pasientenes rett til et forsvarlig pasientforløp. 

Ombudene erfarer at foretakene har fokus på å unngå fristbrudd for å unngå 
økonomiske følger, og mindre fokus på å hjelpe pasienten til å vurdere bruk av 
annet behandlingssted med kortere ventetid. Nytt behandlingssted blir i hoved-
sak presentert som et alternativ for pasienten når sykehuset ser de ikke har 
kapasitet til å gi helsehjelpen innen fristen, med risiko for økonomiske følger.    

En kvinne ble henvist til sykehuset. Ved poliklinisk undersøkelse fikk hun 
opplyst at det var behov for operasjon med fjerning av to cyster. Da 
 kvinnen ikke hadde hørt noe cirka 2 måneder etter konsultasjonen, tok hun 
kontakt for å etterspørre tidspunktet for operasjon. Sykehuset opplyste at 
man ikke «fant henne» satt opp for operasjon. Hun ble imidlertid satt opp 
for preoperativ time få dager senere. Under konsultasjonen ba hun om et 
tidspunkt for den planlagte operasjonen. Sykehuset kunne ikke gi et slikt 
eksakt tidspunkt, men beskjed om at hun ville få et innkallingsbrev. Hun 
fikk ikke noe slikt brev, og ringte på ny etter cirka to måneder for å høre om 
operasjonsdato. Hun fikk beskjed om at hun var satt opp til operasjon om 
kort tid. Et par dager senere fikk hun kontrabeskjed, operasjonen måtte 
utsettes ytterligere. Kvinnen tok da kontakt med pasientombudet, som 
skrev til sykehuset. Det ble formidlet at pasienten reagerte på den mangel-
fulle behandlingen/oppfølgingen, samt fravær av informasjon underveis.  
Det ble også formidlet at kvinnen hadde tapt tillit til sykehuset gjennom 
den dårlige håndteringen av henne, og at hun vurderte å benytte et annet 
sykehus, jfr. fritt behandlingsvalg. Kort tid etter ble kvinnen kontaktet av 
sykehuset og fikk tilbud om operasjon et par dager senere. Operasjonen var 
vellykket og cystene viste seg å være godartede. Sykehuset opplyste at de 
hadde vurdert lav risiko for at cysten var ondartet, og dette vår årsak til at 
hun ikke ble prioritert tidligere. Denne informasjonen hadde ikke blitt 
kommunisert til kvinnen. Hun hadde gått i flere måneder med en 
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 ubegrunnet frykt for ondartet sykdom, i tillegg til å forholde seg til et 
sykehus der hun selv måtte følge opp for å få gjennomført en planlagt 
operasjon. 

Kontaktlege 
Pasienten i spesialisthelsetjenesten ønsker seg en fast lege å forholde seg til. 
Dette har vært forsøkt løst på forskjellige måter tidligere. Fra september 2016 ble 
pasienter med alvorlig sykdom, skade og lidelse og med behov for behandling 
eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, gitt en rett til å få 
oppnevnt en kontaktlege. Dette er en rettighet aktuelle pasienter skal orienteres 
om, og spesialisthelsetjenesten plikter å gi informasjon om hvem som er pasien-
tens kontaktlege. Ombudene erfarer imidlertid at denne pasientrettigheten ikke 
følges opp på tilfredsstillende måte. Ved en del sykehus ser det ut som at 
 ordningen kun fungerer som en rett på papiret. 

Med disse erfaringene fremholder ombudene viktigheten av at man etablerer 
ordninger som lar seg gjennomføre i praksis. 

Eksemplene nedenfor er tatt fra hele landet:

En pasient ble fulgt opp for uhelbredelig kreft. Pasienten fortalte om flere 
episoder som ga inntrykk av mye rot, uorganisert system og generelt svært 
mangelfull informasjon. Pasienten hadde vært i kontakt med sykehuset og 
etterlyst kontaktlege. Sykehuset besvarte henvendelsen med at det er noe 
avdelingen ikke hadde mulighet til å få til. Ombudet sendte klage til syke-
huset. Pasienten fikk en kontaktlege, men formidlet til ombudet at 
 ordningen ikke fungerte. Ombudet har tatt det opp med sykehuset at 
ordningen med kontaktlege ikke er på plass. 

Ombudet har fått opplyst at enkelte leger vegrer seg mot å ta på seg denne 
type oppgaver/funksjoner, fordi de ikke kjenner til innholdet i kontaktlege-
ordningen. 
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Datter tok kontakt med ombudet vedrørende moren som var under 
 palliativ behandling på et sykehus. Pasienten opplevde stadig å få nye leger 
for hver konsultasjon, med dårlig kommunikasjon og samarbeid mellom 
avdelingene. Legene på vakt kunne ikke besvare spørsmål. Ingen kunne 
svare på hvem som var kontaktlege. Ombudet deltok sammen med 
 pårørende i et møte med sykehuset. Dialogmøtet ble en god opplevelse og 
nyttig for begge parter. Datteren fikk gitt sin tilbakemelding. Avdelings-
overlegen uttrykte forståelse for mye av det som ble tatt opp.  

Selv om det er etablert rutiner for kontaktlege, viser det seg at disse ikke alltid er 
kjent blant de ansatte:

Pårørende tok kontakt med ombudet fordi de opplevde at det var mange 
leger involvert i utredningen og behandlingen av pasienten. Legene sa 
ulike ting, svarte ulikt på pårørendes spørsmål, og etterlot et inntrykk av å 
være uenige med hverandre og samarbeidet ikke. Pårørende ble urolige, 
utrygge og slitne av kommunikasjonen som var både utmattende og 
irriterende. Ombudet informerte om retten til kontaktlege og ba pårørende 
anmode om dette.  Da pårørende kontaktet sykehuset om dette viste det 
seg at legene ikke kjente til ordningen. De mente at kontaktlege i deres 
avdeling uansett måtte være den som «til en hver tid er på vakt».  Ombudet 
tok saken opp i møter både med foretakets brukerutvalg, foretaksledelsen, 
klinikksjefer og avdelingssjefer. Det kom da frem at det var etablert rutiner 
for kontaktlegeordningen, men at verken pasientrettigheten eller rutinene 
var tilstrekkelig kjent hos helsepersonellet.

Ordningen med kontaktlege er viktig for barn og unge, som over tid må kombi-
nere behandling, familieliv og skole på en best mulig måte. Det er ikke alltid det 
legges til rette, noe denne saken viser:

En mindreårig pasient var i et lengre utredning- og behandlingsforløp på 
sykehus på grunn av en kronisk lidelse. Utredningene tok tid og fremsto 
som dårlig planlagt. Blant annet ble en nødvendig henvisning til mer 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 258



PASIENTFORLØPENE – UTFORDRINGER  
– 33 –  

spesialiserte tjenester liggende ubehandlet uforholdsmessig lenge. 
 Kommunikasjonen mellom sykehus og foreldre, skole og fastlege var tidvis 
ikke god. Følgene av dette var usikkerhet omkring legemiddelbruk og 
dårlig fremdrift i arbeidet med å tilrettelegge skoletilbudet til barnet. Det 
var én lege som hadde hovedansvar for utredningen og som foreldrene 
hadde forholdt seg til. Vedkommende var kun tilgjengelig hver femte uke, 
noe som var problematisk med tanke på informasjonsbehovet og arbeidet 
med et helhetlig og tilrettelagt tilbud for barnet. Ombudet tok dette opp 
med sykehuset, som erkjente sakens faktiske sider og sørget for at pasienten 
fikk en kontaktlege som i større grad var tilgjengelig. 

Pasientene har rett til informasjon og medvirkning, og de forventer koordinerte 
tjenester. Ombudene erfarer at ordningen med kontaktlege pr i dag ikke synes 
å fungere som forutsatt. Målet med kontaktlegeordningen er at oppfølgingen av 
hver enkelt pasient skal bli bedre, tryggere og mer effektiv. Mye arbeid gjenstår 
før dette er på plass. 

Hjem igjen med kunnskap i kofferten?  
Behandlinger ved norske sykehus utføres enten som planlagte tjenester eller 
som øyeblikkelig hjelp. De planlagte aktivitetene representerer hovedvekten; 
cirka 80 %. Den gjennomsnittlige liggetiden i norske sykehus er stadig kortere, 
og i 2016 var den i snitt på 4,2 døgn (jfr. 7,5 døgn i 1989). Pasientene har i dag 
kort liggetid på sykehus, og de opplever at helsepersonellet har det travelt. 

Gjennom årene har pasienter blitt gitt rett til informasjon og innsyn i egen 
journal. Noen får med seg epikrisen ved hjemreise. Vi erfarer likevel at både 
kommune og pasienter etterlyser informasjon om den mottatte behandlingen, 
om hvordan de skal forholde seg etter utskriving, og hva som skal følges opp. 
Mangelfull informasjon går igjen som et tema i de fleste av sakene hos 
 ombudene. 

Kvinne ble operert for brudd i hoften. Etter utskriving var hun i villrede om 
hva hun kunne gjøre og ikke burde gjøre, som nyoperert. Hun hadde en 
erindring om at det ble gitt noe informasjon fra en lege mens hun fortsatt 
var preget av narkose, men husket ikke noe fra samtalen. Hun hadde heller 
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ikke fått noe skriftlig informasjon. Helsepersonellet hadde ikke sikret seg at 
informasjonen var mottatt  og forstått av pasienten. Det var heller ikke 
journalført at informasjonen var gitt. 

Ombudene har trukket frem viktigheten av utskrivningssamtale. Vi erfarer at 
dette gjennomføres i for liten grad. Dette gjør pasienter og deres pårørende 
usikre, og det har uheldige konsekvenser.

En pasient hadde fått gjennomført omfattende og komplisert behandling 
i spesialisthelsetjenesten. Etter utskriving fra sykehuset satt pasienten igjen 
med en del ubesvarte spørsmål om behandling og prognose som gjorde 
henne usikker. Hun tok derfor kontakt med aktuelle avdeling på sykehuset 
for å få informasjon om dette. Avdelingen på sykehuset opplyste at de ikke 
hadde kapasitet til å svare. Pasienten fikk beskjed om at hun måtte be 
fastlegen henvise henne inn til avdelingen på ny dersom de skulle sette av 
tid til å gi aktuell informasjon om behandlingen. Ombudet orienterte 
pasienten om retten til å få informasjon, og retten til å få nødvendig innsikt 
i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten kontaktet 
 avdelingen på ny og orienterte om dette, og fikk den informasjonen hun 
trengte.    

PasOpp undersøkelsene hvor pasienter i somatiske avdelinger svarer på en del 
spørsmål, viser at sykehusene har dårligst score på informasjon ved utskriving fra 
sykehus. Resultatene i disse årlige undersøkelsene viser liten bedring på dette 
punktet. «Trygg utskrivning» inngår som et av tiltakene i det nasjonale pasient-
sikkerhetsprogrammet. Ombudene forventer at slike utskrivingssamtaler blir en 
selvfølgelig avslutning på et hvert sykehusopphold. 
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MØTEREFERAT 

 

Møtetype: Møte i fagrådet for habilitering 

Møtedato: 6. mars 2018, kl. 10:00 - 14:00  

Møtested: Helse Nord RHF, Bodø 

Neste møte: 
 

5.juni 2018, 11:45 – 13:45 (VK) 
 
Til stede:  Gunn Strand Hutchinson (Regionalt Brukerutvalg), Ragnhild Gundersen (Valnesfjord), 

Silje Tessem (UNN), Knut Tjeldnes (Helse Nord), Oddmar Ole Steinsvik (UNN - VK), 
Hilde Lund (Finnmarkssykehuset - VK). Anikken Olsen Aaseng (Helgelandssykehuset), 
Per Wilhelmsen (UNN), Ulla-Maija Ahokas (UNN), Anne Marit Bydgnes (Kvæfjord 
kommune), Frank Nohr (Helse Nord), Tone Johnsen (Nordlandssykehuset og Grete 
Bergerud (Nordlandssykehuset). 
 

Fravær:  Grete Willumsen (Bodø kommune) og Hilde M. Kristiansen (Finnmarkssykehuset). 
 

Referent:  Hans Kr. Høgås (UNN). 
 

Saksnr. Sak 

8/18 Godkjenning av saksliste og saker til Eventuelt. 
 
Saksliste godkjent u.a. 
 
Saker til Eventuelt: 
Intensiv habilitering (Oddmar Ole) 
Ventetid og fristbrudd i habilitering (Gunn) 
Tilbud småbarn med autisme (Oddmar Ole) 
Bemanning i Helgelandssykehuset (Knut/Anikken) 
Møte i referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (Per) 
Koding (Anikken) 

9/18 Godkjenning av referat fra forrige møte, 22. januar 2018 
 
Sak 3/18: denne saken blir ikke tatt opp i dette møtet som skrevet i referat. Siden 
planarbeidet ikke tas opp igjen før senhøstes 2018 (forarbeid)/januar 2019, er det for tidlig 
nå. Forrige regionale handlingsplan gjelder. Det er dog mulig å fremme 
enkeltsaker/prosjekter til fagsjefmøter. 
 
Ingen andre anmerkninger, og referat er godkjent. 

10/18 Notat med bakgrunn i rapport fra landsomfattende tilsyn i 2016 – om tjenestetilbudet 
(kommunalt) til mennesker med utviklingshemming 
 
Fagrådet ønsket sammendrag fra rapport, jfr. forrige møte – hva er mest sentralt å se på? 
Notat med hovedpunkter laget av Silje. Utfordring for spes.helsetjenesten (SPH) å bistå 
kommuner, med begrensede ressurser (kommunetilsyn) 
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Kommentarer til notat: 
 
 - utdanningsinstitusjoner; hvordan «kommer vi inn» der?   
 - utfordring at SPH ofte kjenner pasienter bedre enn kommunal primærkontakt 
 - journaler føres ikke riktig/mangelfullt. Journalføring er vel en del av utdanningen? 
 - hvis forrige punkt er riktig, er det jo graverende. Journaler skal være korrekte. 
 - selv om kommuner har dette feltet som satsingsområde er det sterkt ønskelig å få 
universitet/høgskole med.  
 - må bli mer konkret i kommunene; hva skal gjøres og hvordan (standardiserte prosedyrer) 
 - lik behandling – en «papirrettighet»? 
 - lavt prioritert gruppe 
 - struktur + organisering + kompetanse + kultur er stikkord som spiller inn her. Utvikling i 
motsatt retning; det bygges store bomiljøer, individuelle tjenester blir borte/slås sammen 
med andre. Notatet er for uklart/generelt – må konkretiseres. 
 - SPH har noen bidrag sammen med utdanningsinstitusjoner (UiT): vernepleierstudenter er i 
praksis, men har sjelden praksiserfaring. Med.stud. på 6.året har praksis, 12 stk hver gang, 
kasus.  
 - Brukermedvirkning? 
 - Manglende kommunikasjon kommune/SPH 
 - Manglende opplæring på alternativ kommunikasjon (ASK) i kommunene (få inn i 
profesjonsutdanningene?)  
 - manglende forståelse 
 - manglende kommunikasjon, både ift. den enkelte pasient og EPJ. (Prosjekt i Troms på 
dette; se på overganger (barnehage/skole). Utfordringer på systemnivå. 
 - konkretiser notatet enda mer; utdanning/kommunikasjon/samarbeidsavtaler og 
journalskriving  
 - større notat bør lages, sammen med rapporten i sak 12/18, rapporter henger sammen 
 - målgruppe for notatet og bruken av det? Referatene er hvor habiliteringsfeltet skisserer 
sine utfordringer for videre behandling i linja i Helse Nord (og i RBU).  

11/18 Rapporter fra de regionale fagnettverkene – sammendrag 
 
Regionale fagnettverk rapporterer til regionalt ledernettverk i habilitering (RNH) hvert år (om 
året før og kommende år, samt får innspill/retning fra RNH). Forskjell i nettverk mht 
størrelse, sammensetning og aktivitet. Se vedlagte matrise, og kommentarer under. 
 
Utviklingshemmede og rettssikkerhet: Flerfaglig og stort nettverk (45 medlemmer), viktig å 
belyse saker fra flere vinkler. Begrensede midler, samt en hemsko at disse ikke kan benyttes 
til å reise (møtes fysisk). Hovedprosjekt 2018: Skrive bok 
Legenettverk: Har system på møter i genetikk, jevnlig. Caser behandles i møtene. Viktig å 
bygge gjenkjenningskompetanse i HAB i nord. Gå igjennom ulike medikamentlister. Tilby 
bredere utredninger enn fastlegen, evaluere og gi råd til fastleger. Definere legerollen i 
habilitering, likheter og forskjeller mellom barn og voksen?  
Funksjonsnedsettelse og seksualitet: Hvordan spre kompetansen derfra til resten av 
regionen. Besitter god kompetanse, bl.a. flere med sexologkompetanse. Kjørt flere kurs for 
unge med utviklingshemming. Solid base for kunnskap og rådgivning. Med i arbeidet med 
bøker, prosedyrearbeid, undervisning. 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 264



 
Utviklingshemming, aldring og demens: Lite og sårbart nettverk. Mangler psykolog, noe som 
er en utfordring når de ønsker å arbeide med prosedyrer, innføring/tilpasning av 
retningslinjer og planer i regionen (eks. regional fagplan i geriatri, nasjonal demensveileder). 
Ønsker enda nærmere samarbeid med Aldring og Helse. 
ASK: se matrise. Opplysning i møtet; Statped ruster opp ganske kraftig på dette områder, 
tilsetter 12 nye medarbeidere. 
Kontornettverk: vært med på arbeidet med koding og praksis i habilitering (nasjonalt). Det 
har ikke vært aktivitet i nettverket det siste året. 
 
To nettverk har ikke levert rapport, men fikk anledning til å gi kommentar:  
 
Aktivitet og deltakelse: Vanskelig å opprettholde aktivitet, når folk slutter går de også ut av 
nettverket. Varierende interesse for å være med. Slå sammen med Intensiv Habilitering?  
Intensiv habilitering: ingen aktivitet i 2017, leder syk i lengre periode. Behandlingsform 
legges ned i UNN – da følger nettverket etter.  
 
Utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse og psykisk lidelse skal legge frem årsrapport på 
neste RNH-møte. Nettverket er relativt nytt, og består av representanter fra habilitering og 
psykiatri. Nettverket sliter med å få med deltakere fra psykiatri. 

Nettverk for psykologer i habilitering ble oppstartet i 2016, men fikk ikke opp aktiviteten og 
etter at koordinator for nettverket sluttet i sin stilling i mai -17 har nettverket ligget i dvale 

Tilbakemeldinger i møtet gikk på: 

 - en må se på hva som ligger til grunn for gode nettverk; ildsjeler eller brukerens behov? 
 - det ble etterspurt mulighet for nettverk innen utfordrende atferd/kap.9 
 - er barn godt nok representert i nettverksarbeidet? 
 - er utfordrende å dekke HELE feltet med ulike nettverk 
 - en del små tjenester, vanskelig å avgi medlemmer til alle nettverkene 
 - ulik gruppering av nettverkene; i enten fag, metode eller tilstand 
 
Sammenfattet: se på fagnettverkene på nytt; helhet – hva er de til for? Ting endrer seg hele 
tiden, ingen «lever evig». Modellen fremheves dog som god, noe sluttrapporten i neste sak 
også fremhevet. 

12/18 Sluttrapport fra prosjektet «Nasjonal kartlegging av habilitering i spesialisthelsetjenesten» 
 
Høsten 2015/våren 2016 ble det gjennomført en kartlegging av voksen-
habiliteringstjenestene i Norge. Med støtte fra Helsedirektoratet ble kartleggingen utført av 
en prosjektgruppe bestående av en representant fra voksenhabiliteringstjenesten i hver 
helseregion, samt representanter fra forskningsmiljøer. Alle voksenhabiliteringstjenester i 
Norge ble invitert til å delta i kartleggingen. Resultatet er en rapport på 205 sider med 
vedlegg.  Sidene 26 – 33 gir en god pekepinn på følgende: 
 
 - På hvilke områder er det behov for forbedring av tjenestene? 
 - Hva er sentrale suksessfaktorer for videre utvikling av tjenestene? 
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 - Forslag til tiltak for å fremme videre utvikling av voksenhabilitering (9 av 13 punkter 
handler om samarbeid)  
 
Ellers kommer det frem at HAB er et lite felt, med små tjenester som til dels er organisert og 
arbeider ganske ulikt. Kommuner ønsker mer og langvarig tilstedeværelse fra SPH. Forholdet 
mellom HAB og psykiatri er ofte uklart. Kommuner ønsker tilgang til medisinsk kompetanse i 
SPH. 
 
Rapporten må sees i sammenheng med rapporten omtalt i sak 10/18. «Det vi vet» bekreftes 
nå i to offentlige dokumenter. 
 

13/18 Hvilke prioriteringer er det behov for innen habiliteringsfeltet? 
 

 Utvikle standardiserte pakker ift. habiliteringstilbud fra SPH til kommune. Det finnes 
pakker for utredning, men det er viktig også gi mer standardisert veiledning. 

 Tilby opplæring ved saker som går på utfordrende atferd.  

 Mer «hands-on» i bolig/arbeidssted; gå sammen med personalet. Ønsker mer 
veiledning og evalueringshjelp fra SPH.  

 Valnesfjord vil at samarbeid med Helse Nord og kommuner videreføres. Finne sin 
plass i de ulike pasientforløpene. Ønsker ledsagere med på behandlingsopphold = 
overføringsverdi. Familieopphold: Pasientreiser dekker ikke reiser for søsken. Ønsker 
seg bedre samhandling med primærhelsetjenesten.  

 Synliggjør utfordringene i samhandling (kommune/SPH), vær mer konkret fremover.  

 Behov i habilitering (kommune og SPH) er synliggjort i offentlige rapporter=se på 
ressurser i tjenestene 

 Fokus på ungdomshelse fremover 

 Spesialisttilgang for alle 

 Mer bruk av e-helse/teknologi 

 For store ulikheter mellom tjenester; hva er/har habiliteringstjenester?  

 Dokumentere behov 

 Mer fokus på at pasienten skal: 
 - delta i samfunnet – hele livet 
 - være en medborger 

 Mer satsning på alternativ kommunikasjon 

 Begynne å tenke forløp i habilitering 

 Arbeide videre med økonomi/personal/tid = ressurser med knapphet 

 Innføre kvalitetsindikatorer; hva tilsier at en habiliteringstjeneste er bra? 

 Innføre samarbeidsavtaler – hvem gjør hva? 

 Lik behandling, uavhengig av bosted. 

 Definere habilitering 

 Satse på fagutvikling 

 Øke ressurser 

 Få bedre kunnskapsgrunnlag for behandlinger 

 ASK; hvem skal drifte det? 

 Gode på utredninger – hva med resten? 

 Behandlingsforløp/fritt behandlingsvalg (gode beskrivelser av tjenester) 

 Jobbe frem habilitering som eget kompetanseområde 

 Til neste handlingsplan; skriv om konkrete og presise mål i samhandlingfeltet 
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14/18 Eventuelt 

 
Intensiv habilitering (Oddmar Ole): Tilbud i regionen – PETØ, Kurbadet og Valnesfjord. Ikke 
endring i tilbud og ikke flere pasienter som har søkt seg til det i UNN. Kostnad per pasient lav 
i UNN.  
 
Fått midler til å prøve ut nytt behandlingsopplegg for barn. Pasienter fornøyd så langt. 
Krevende prosjekt med beskjeden støtte. Støtte til utenlandske behandlinger legges ned i 
løpet av fem år, overgangsperiode mens norske tilbud utvikles. Barnehab UNN ønsker å tilby 
dette opplegget fremover, men ikke rammer for drift i UNN.  
Behov: +/- 3 mill. per år, to grupper + oppfølgingsgrupper (15-20 pasienter). Samarbeid med 
hjemkommune mellom samlinger (overføringsverdi). Nåværende bemanning er for lav, antall 
pasienter aktuell for tilbudet øker. Dette er for øvrig ikke meldt styret i Helse Nord og/eller  
RBU i forbindelse med budsjettarbeidet. 
 
Fagrådet etterspurte rapport fra dette prosjektet. Skisse til rapport er klar, fagrådet får den 
tilsendt når den er klar. 
 
Ventetid og fristbrudd i habilitering (Gunn): Hva er status i tjenestene? Knut fremskaffet 
enkel oversikt over ventetid/fristbrudd. Enkelte stygge tall fremkom der. Forklaring på disse 
er at henvisninger øker og bemanning reduseres. Tjenestene er nødt til å bruke 
prioriteringsveilederen knallhardt på grunn av begrensede ressurser. Ulik praksis; noen kaller 
inn på frist for å unngå fristbrudd, men da blir neste konsultasjon satt lenger frem = lengre 
forløp. Andre lar fristbrudd være fristbrudd og satser på kortere forløp. 
 
Tilbud småbarn med autisme (Oddmar Ole): Det er fremhevet i oppdragsbrev at dette skal 
gis prioritet. Følges ikke opp av økning av rammer Økning av henvisninger i flere tjenester, 
spesielt små barn. Hvordan skal dette oppdraget løses da? 
 
Bemanning i Helgelandssykehuset (Knut/Anikken): Vært oppgave etter omorganiseringen å 
øke kompetansen og tilsettinger. Vært stor interesse rundt utlyste stillinger, lege tilsatt i 50%, 
nevropsykolog i full stilling. En psykolog til ønsker seg inn i tjenesten. 
 
Møte i referansegruppen for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (Per): 
Notat derfra vedlagt referatet. 
 
Koding (Anikken): For omfattende sak for eventuelt. Denne tas opp som egen sak i neste 
møte. 

 

2018 – 03 – 08 Hans Kristian S. Høgås 
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Nød-SMS
I en nødsituasjon kan døve,  

hørselshemmede og talehemmede   
sende SMS direkte til  

nødnumrene 110, 112 og 113.
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Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste som gir døve, hørsels-

hemmede og talehemmede mulighet til å kontakte 

nødmeldesentralene direkte via SMS i en nødsituasjon.  

For å kunne sende SMS til 110 (brann), 112 (politi) eller   

113 (medisinsk nødnummer) må mobilnummeret være 

registrert på www.nodsms.no. 

Nød-SMS skal ikke erstatte dagens 1412-tjeneste for  

nødsamtaler via teksttelefon, men vil fungere parallelt  

i pilotperioden. 

Send SMS til nødnummer  
110, 112 og 113
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I en nødsituasjon kan de som har registrert mobilnummeret sitt 

sende en SMS til nødnummer 110, 112 eller 113 med informasjon 

om HVOR man er, HVA det gjelder og HVEM og hvor mange 

som trenger hjelp. På nødmeldesentralen vil operatøren sende 

en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Deretter sendes 

oppfølgingsspørsmål via SMS slik at operatøren får nok 

informasjon til å vurdere situasjonen og sende riktig hjelp til 

rett plass. 

Den raskeste måten å få hjelp på i en nødsituasjon er fortsatt 

å ringe taleanrop til nødnumrene. Nød-SMS er en tjeneste for 

døve, hørselshemmede og talehemmede i situasjoner der dette 

ikke er mulig. 

 

 

Tips: 
Dersom du har mulighet, kan det være lurt å lagre en forhåndsdefinert 
SMS på mobiltelefonen med nøkkelinformasjon som raskt kan til-
passes den aktuelle situasjonen. Nødmeldesentralene benytter ofte 
fødsels- og personnummer på den eller de som er involvert for å kunne 
gjøre raskere vurderinger knyttet til hendelsen. Har man mulighet til 
å oversende dette så kan det spare tid og føre til at hjelpen kommer 
raskere frem. 

  

 

Slik fungerer Nød-SMS
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Registrering for bruk av Nød-SMS skjer via nettsiden  

www.nodsms.no, der navn, adresse og telefonnummer  

legges inn. Når tjenesten er aktivert og klar til bruk, sendes det 

en bekreftelse på SMS til mobilnummeret som er registrert. 

Ved bytte av mobilnummer må det gamle nummeret slettes 

på www.nodsms.no. Deretter må det gjennomføres en ny 

registrering med det nye mobilnummeret.  Det er mulig å 

registrere flere nummer på samme navn, men numrene må 

registreres hver for seg. 

Informasjonen i forhåndsregistreringen vil ikke være 

tilgjengelig for operatøren på nødmeldingssentralen. Det 

er derfor viktig at meldingene som sendes til 110, 112 og 113 

inneholder informasjon om hvor, hva og hvem. 

Registrering for bruk  
av Nød-SMS
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I tillegg til å være registrert må brukerne av Nød-SMS ha et 

gyldig norsk SIM-kort i mobilen. Dersom SIM-kortet er sperret 

eller låst, eller det ikke er penger på kontantkortet, vil ikke nød-

meldingssentralene motta meldingen om hjelp. Mobiltelefonen 

må heller ikke være innstilt til å blokkere utgående SMSer.

Mobiloperatøren må også ha dekning i det området meldingen 

sendes fra. I likhet med annen SMS-trafikk kan SMS til  

nødnumrene forsinkes eller ikke nå frem på grunn av dårlig 

dekning. Det er derfor viktig å følge med på at man får bekreftelse 

på at meldingen er mottatt av nødmeldesentralen. 

Spørsmål og svar om forhåndsregistrering for Nød-SMS 

finnes på nettsiden www.nodsms.no.

Dekning og gyldig SIM

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 272



Nød-SMS er et pilotprosjekt for  
mottak av nødmeldinger via SMS  
i nødmeldesentralene. Piloten vil gi  
erfaring med hvordan løsningen faktisk 
brukes og ivaretas operativt, og skal  
evalueres underveis. Dette gir grunnlag 
for å vurdere hvordan en løsning for  
tekstlig kommunikasjon til nødnumrene 
skal innrettes i fremtiden. 

 
 

Nød-SMS
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Vilkår for bruk av Nød-SMS 
 Nød-SMS er et pilotprosjekt for mottak av nødmeldinger via SMS i nødmeldesentralene. 

Pilotprosjektet gjennomføres i perioden 2017-2019.

 Pilotprosjektet avsluttes oktober 2019.

 Det er bare døve, hørselshemmede og talehemmede som kan registrere seg for å 

benytte Nød-SMS.

 Det er kun tillatt å sende Nød-SMS i en nødsituasjon hvor det er behov for akutt hjelp fra 

nødetatene.

 Pilotprosjektet forbeholder seg retten til å endre vilkårene. Brukerne vil i slike tilfeller bli 

informert om endringene.

Misbruk av tjenesten kan i verste fall føre til at personer i reell nød ikke får hjelp. Dersom 

du sender Nød-SMS uten at du har grunn til å tro at det foreligger en nødsituasjon, kan 

du etter omstendighetene straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, jf. 

straffeloven § 187.

Misbruk av tjenesten vil kunne medføre utestengelse fra tjenesten i 48 timer før bruker 

gis anledning til å registrere seg på nytt. Forholdet kan bli politianmeldt. Dersom bruker 

av tjenesten forsetter misbruket etter karantenetiden, vil vedkommende bli permanent 

utestengt.

Forutsetninger for å kunne varsle via SMS

Nød-SMS virker bare dersom du:

 er registrert bruker av tjenesten

 har mobiltelefon med norsk SIM-kort

 har penger igjen på eventuelt kontantkort

 har dekning i mobilnettet

 ikke har sperret mobiltelefonen din for utgående meldinger

 ikke har satt mobiltelefonen i flymodus

 ikke bruker ikoner/‘smilefjes’ (også kalt EMOJIS)

Dersom du har tvilling SIM-kort aktivert i ulike enheter, så kan du risikere at 

svarmeldingene fra nødetatene kommer til en annen enhet enn den du sender 

meldingen din fra.

Lange SMS tar både tid å skrive, og det kan gjøre at den endres til MMS som tjenesten 

normalt ikke støtter.  Unngå derfor at SMS-meldingen du sender blir for lang, Meldingen 

konverteres til MMS vanligvis mellom 760-1520 tegn, avhengig av telefonens 

innstillinger.
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Dersom du ikke er registrert som bruker av Nød-SMS og sender en melding til ett av 

nødnumrene vil du få beskjed om at meldingen din ikke kommer frem og at du må 

kontakte nødmeldesentralen på en annen måte. Tjenesten kan imidlertid ikke garantere 

at du vil få feilmelding dersom meldingen av annen grunn ikke kommer frem til 

nødmeldesentralene.
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I trygge hender 24-7 

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram 

 

Helsedirektoratet 

Adresse: Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Telefon:  (+47) 46 419 575 

E-post: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Nettside: pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Arbeidsgruppen for brukermedvirkning i 

pasientsikkerhetsprogrammet  

 

Møtereferat  

Hvor:  Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2, Oslo 

Når:  28.2.2018. Kl.: 11:00-15:00  

 

Til stede: Mildrid Pedersen (Regionalt brukerutvalg Helse Nord), Liv Sannum (FFO Vestfold), 

Tonelise Holm (Mental Helse), Steinar Waksvik (Regionalt brukerutvalg Helse Midt), Nina 

Adolfsen (Kreftforeningen), Lotte Lise Folge (Norsk pasientforening), Hilde Skredtveit Moen 

og Tonje Houg, pasientsikkerhetsprogrammet.  

 

Meldt forfall: Grete Müller (Regionalt brukerutvalg Helse Vest, Anne-Sophie Redisch 

(Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse), Line Eikenes Langsholt 

(Rusmisbrukernes interesserorganisasjon) og Rune Kløvertveit (Regionalt brukerutvalg 

Helse Sør-Øst).  

 

 

Sak 1/17. Velkommen, agenda og referat fra 27.10.17  

Det ble informert om at Øistein Winje i styremøte i HSØ RHF i februar ble valgt til 

styremedlem i sykehusapotekene HF. Han har sagt fra seg vervet i arbeidsgruppen og Rune 

Kløvertveit, ny leder i brukerutvalget i HSØ, erstatter Winje. 

 

Sak 2/18. Pårørendeveileder v/ Therese Opsahl Holte, Helsedirektoratet.  

Veilederen skiller mellom kan, skal og må-krav. Hovedbudskapet er kort sagt forutsigbar 

dialog mellom helse- og omsorgspersonell og pasienter og pårørende. 

 

Arbeidsgruppa foreslo at budskapet og innhold fra veilederen må inn i helse- og 

omsorgsutdanningene. Ansatte må få opplæring, på de pårørendes premisser. Det ble 

foreslått at kommunene må tilby kurs til pårørende på generelt grunnlag, som eksempelvis 

skole for pårørende til personer med Alzheimer. Kompetansebroen.no ble nevnt som en 

viktig nettportal, i tillegg til helsenorge.no. Det ble også foreslått å stille krav og måle om krav 

til involvering og dialog med pårørende innfris.  
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Sak 3/18. «Kravspesifikasjon» for verdens tryggeste helse- og 

omsorgstjeneste.  Hva bør vi kreve av helse- og omsorgstjenesten for å kunne 

kalle seg pasient- og brukersikker?   

 

Det ble gjennomført et gruppeopplegg på elementer som bør være på plass for at 

helse- og omsorgstjenesten skal si seg pasient- og brukersikker. Innspillet vil søkes 

videreutviklet og brukes i forbindelse med oppdraget fra HOD (se sak 4/18). 

 

 

Opplæring Kravspesifikasjon inn i opplæring/utdanningene  

Sørge for opplæring av nyansatte, ledere, brukere og de som har 

jobbet en stund 

Lære av andre/de som er best (eks Sverige og Danmark)  

Bruke konkrete eksempler i utdanningen (eks rollespill) 

Gjennomføre kurs i regi av LMS i både kommuner og 

helseforetak  

Kompetanse på ivaretakelse av såkalt brysomme pasienter og 

pårørende 

Informasjon God informasjon i alle kanaler og til ulike målgrupper, også 

pasienter og pårørende 

Utvikling og bruk av sjekklister (eks for kontakt og 

kommunikasjon med pårørende)  

Lytte til pasienter og pårørende  

Tydelig informasjon om mål og involvering av brukere på 

helseforetak/institusjons nettsider  

Tilpasset info til alle målgrupper, ansatte og brukere 

Synlige oppslag; plakater med sjekklister  

 

Personale Ansatte med erfaringskompetanse 

Erfaringskonsultenter 

Arbeidsmiljø som er åpent, endringsvillig og positivt  

 

Kultur «Hva er viktig for deg»-kultur 

Åpenhetskultur 

Holdninger  

Endringskultur/ Ufarliggjøre endring 

Fokus på hva er vi gode på og hvordan bli bedre (positive tiltak) 

Sørge for rolleavklaring (makt) mellom helsearbeider og pasient 

Pasienter har også ansvar for trygge tjenester (si i fra) 

 

Ledelse Ledere som etterspør resultater og er genuint interesserte 

Tydelig og tilstedeværende ledelse  

Brukere inn i styrende organer 

Åpne prosesser 

 

Verdigrunnlag Inn i planverk, som eks handlings- og økonomiplaner 

Omtales i strategier, tiltaksplaner osv. 
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Bevissthet i organisasjonen om hva det innebærer å være 

pasient- og brukersikker hos oss 

 

Organisering Brukerrepresentasjon på system/enhetsnivå 

Ansatte med ansvar for brukermedvirkning/oppfølging av 

pasient-rapportering 

Møter med brukermedvirkning som fast post, eks morgenmøter 

om pasienter og pårørende 

Transparente/åpne prosesser 

Sikre at lover og forskrifter implementeres, eks 

pårørendeveilederen 

Rutiner for når feil har skjedd 

Systematisk tilbakemelding til pasienter 

Pasienter og pårørende som endringsagenter 

Plan for implementering og spredning av tiltakspakker fra 

pasientsikkerhetsprogrammet 

Tilgjengelighet for pårørende – vanskelig å komme gjennom 

Informasjonsutveksling 

Systematisert brukermedvirkning på alle nivå  

 

Forbedringsarbeid Brukere som deltar i utforming av spørreundersøkelser  

Gjennomføre brukerundersøkelser systematisk og fortrinnsvis i 

sanntid  

Bruk av sanntid pårørendeundersøkelser som får konsekvenser 

for organisering/system 

Avviksregistrering med påfølgende forbedringsarbeid 

Systematisert forbedringsarbeid 

System for å nyttiggjøre tilbakemeldinger fra brukere/pasienter 

og pårørende 

Hvilke konsekvenser får det når pålagte oppgaver ikke blir 

gjennomført? 

Brukere med i forbedringsarbeid og -team 

Pårørende og pasienter som endringsagenter 

Synlige oppslagstavler med presentasjon av forbedringsområder 

og arbeid 

Systematisk bruk av brukerpanel 

Resultater fra brukerundersøkelser i forbedringsarbeid 

Postkasse med innspill (manuell el elektronisk) 

Brukermedvirkning på alle nivå 
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Sak 4/18 Orientering fra Læringsnettverk Trygg utskriving- med pasienten som 

likeverdig part v /Hilde Skredtveit Moen  

Det er gjennomført to av tre samlinger i Læringsnettverket. I tillegg er det 

gjennomført to separate møter med brukerrepresentantene. Erfaringer 

brukerrepresentantene har så langt er delte. I noen team fungerer det bra og i andre 

er det utfordrende å være brukerrepresentant. Vi jobber dermed videre med 

problemstillinger som hvem, når og hvordan helse- og omsorgstjenesten bør 

involvere brukere i forbedringsarbeid. Samt hvordan Helsedirektoratet kan legge 

bedre til rette for brukerinvolvering i helse- og omsorgstjenesten.  

 

Sak 5/18 Plan for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet etter 2018 v/ Anne-

Grete Skjellanger. Til diskusjon  

Anne Grete Skjellanger informerte om oppdraget fra HOD, prosessen og hvem som 

skal høres i prosessen. Planen, som skal overleveres HOD 15. juni 2018, skal 

konsentrerer seg om pasientsikkerhet (og ikke kvalitet): 

 Sikre at sentrale områder i pasientsikkerhetsprogrammet videreføres etter at 

2018, samt anbefale aktiviteter som bør vurderes å avsluttes.  

 Beskrive og samordne initiativ, aktiviteter og prosjekter som har som hensikt å 

redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerhet.     

 Tydeliggjøre ansvarsfordeling og roller innen pasientsikkerhetsområdet i tråd 

med etablerte ansvarslinjer.  

 

Arbeidsgruppen var samstemte i at programmets aktiviteter må videreføres. Arbeidet 

med læringsnettverk i kommunene bør fortsette og pilotene på pasient- og 

brukersikre kommuner bør få ansvar for å spre til fem nye kommuner hver seg. 

Pasientforeninger kan også få ansvar for å forankre pasientsikkerhetsprogrammets 

på politisk nivå i nye kommuner.  Det ble foreslått å lage en egen tiltakspakke på 

kommunikasjon med pasienter, bruker og pårørende. Pasientsikkerhetsprogrammet 

bør fortsatt aktivt bruke Facebook og sosiale medier.  

 

6/18 Eventuelt 

Øystein Winje har sittet i programmets styringsgruppe og deltatt som bindeledd og 

observatør i arbeidsgruppen. Det ble foreslått at han blir sittende i styringsgruppa og fortsatt 

møter som bindeledd og observatør i arbeidsgruppen.  

 

Adm. har fulgt opp forespørselen om at Øistein Winje som har sittet i styringsgruppa, 

fortsatt kan møte som bindeledd og observatør i arbeidsgruppen (Jf innspill under 

eventuelt). Han har opplyst at han ikke kan representere brukere lenger og dermed 

heller ikke være bindeledd mellom styringsgruppa og arbeidsgruppa. 
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ALTA VENSTRE

Styret v/ Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget v/Finnmarks sykehuset

Styret v/ Helse Nord

Brukerutvalget Helse Nord

AMBULANSEFLY I VEST FINNMARK

Alta Venstre ser med stor bekymring på at ambulanseflyene i Vest Finnmark ikke fungerer 

optimalt. 

Pasienter med livstruende sykdom og skade er ikke lengere garantert at ambulanseflyet er til 

stede, eller i nærheten, for å frakte pasienter til UNN. Pasienter som sendes til UNN er de 

som krever snarlig medisinsk og ofte krevende behandling. 

Problemet med ambulanseflyet har sin bakgrunn i at ambulanseflytjenester legges ut på 

anbud. Luftambulansen tapte anbudet og mange piloter har derfor søkt seg til andre jobber, 

noe som medfører at ambulansetjenesten er blitt skadelidende. Dette er en ren skandale. At 

ambulansetjenesten legges ut på anbud medfører en usikker hverdag for ansatte i 

luftambulansen. 

I dag har vi et ambulansepersonell som er erfaren på det å fly i utfordrerne vær og forhold,

som det ofte er i Finnmark. Alta Venstre er derfor usikker for hvor lang til det nye selskapet 

som vant anbudet vil behøve for å mestre de samme utfordringene. 

Alta venstre krever derfor at ansatte videreføres til nytt selskap, slik at ansatte sikres mot å 

miste jobben, om anbudet medfører at selskapet de er ansatt i mister anbudet.

Alta Venstre krever at ansatte i luftambulansen ansettes på samme måte som 

ambulansepersonell. Dette vil sikre de ansatte og ikke minst pasienter som er avhengig av 

ambulanseflyets tjeneste, slik at vi ikke lengere er vil oppleve at 25-30000 mennesker ikke 

har mulighet å komme seg til UNN ved sykdom og skade. 

Alta Venstre krever at anbudsrunder om ambulansetjenestene stoppes.

Alta venstre

Johanne Sundmann på vegne av styret.
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Fra: Linda Markham[linda.markham@diabetes.no]
Dato: 08.03.2018 14:27:38
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Tittel: Anmodning om et møte

Vedlagt er en anmodning fra Diabetesforbundet om et møte med ledelsen i Helse Nord RHF. Jeg ber om 
at henvendelsen videreformidles til rette vedkommende og til det regionale brukerutvalget.

Med vennlig hilsen

Linda Markham
politisk rådgiver

Mobil: 994 17 704
Sentralbord: 23 05 18 00
www.diabetes.no

Trykk her og bli medlem i Diabetesforbundet du også!

 tenk miljø før du skriver ut denne e-posten
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 Postboks 6442 Etterstad, 0605 Oslo.  
Telefon: 23 05 18 00. www.diabetes.no  

Helse Nord RHF v/fagdirektør  

postmottak@helse-nord.no 

 

            Vår ref. LM                 Oslo, 8. mars 2018 

 

 

 

Anmodning om et møte 
 

Diabetesforbundet viser til tidligere møter med ledelsen i Helse Nord RHF, vedrørende 

diabetesomsorgen i regionen. Vi mener tiden er inne for et nytt møte for å diskutere status og 

samarbeid innenfor diabetesområdet.   

 

Forslag til agenda for møtet:  

 

• Oppfølging av Nasjonal diabetesplan (2017- 2021) jf. oppdragsdokumentet 2018 

• Videre samarbeid og dialog 

 

Vi håper at ledelsen i Helse Nord RHF har anledning til å møte oss, og vi imøteser deres 

tilbakemelding.   

 

Vennligst ta kontakt med rådgiver Linda Markham på tlf.: 994 17 704 eller epost 

linda.markham@diabetes.no for å avtale møtetidspunkt.  

   

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

                               
      

Nina Skille                                                                                      Bjørnar Allgot 

forbundsleder                                                                                 generalsekretær 

 

 

Kopi: Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
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Fra: Else Lindvig[else.lindvig@hotmail.com]
Dato: 26.02.2018 14:42:15
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: Ninny Jensen
Tittel: Oppfølging av sak 75-2017 fra Brukerutvalget

Til Helse Nord v/Fagdirektør.

NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage-og tarmkreft sendte en sak til brukerutvalget i 
Helse Nord i 2017. 

Saken ble sendt fra  NORILCO i Finnmark, Troms og Nordland ble behandlet i regionalt brukerutvalg på møte 
9. november 2017, med følgende vedtak:

RBU-sak 75-2017 Referatsaker 

Vedtak: 
I RBU-sak 76-2017 Referatsaker nr. 3 ad. Brev fra Norilco av 21. oktober 2017 til Brukerutvalget 
i Helse Nord RHF ad. Sak til brukerutvalget i Helse Nord: Anmodning om å ansette flere 
stomisykepleiere som kan ivareta oppfølging og opplæring av stomiopererte vedtok RBU 
følgende: 

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

På vegne av NORILCO i Nordland, Troms og Finnmark ber jeg om tilbakemelding på hvordan 
saken følges opp av fagdirektøren. Vedlagt følger vårt brev som ble sendt brukerutvalget. Dersom 
dere trenger å snakke med oss så ta gjerne kontakt med Else Lindvig, Norilco Nordland. 
kontaktopplysninger står i brevet.

Ber om tilbakemelding på mottatt brev.

Vennlig hilsen

Else Lindvig

Leder NORILCO Nordland 
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1

Paulke Karin Emmy Liska

Emne: Pasientreisekonferansen 2018 - Riktig versjon

 

Fra: Normann Nils Bie  
Sendt: tirsdag 24. april 2018 14:00 
Til: Arne-Ketil Hafstad <arneketil.hafstad@icloud.com> 
Kopi: Paulke Karin Emmy Liska <karin.paulke@helse-nord.no>; Haukland Hanne Husom 
<Hanne.Husom.Haukland@helse-nord.no>; Jacobsen Brite <Brite.Jacobsen@helse-nord.no> 
Emne: Pasientreisekonferansen 2018 
 

Hei Arne Kjetil og takk for sist 

 

Pasientreiser i Helse Nord, skal i år avholde den nasjonale pasientreisekonferansen. Målgruppa er utvalgte ansatte, ledere og de 

regionale representantene, som jobber med pasientreiser. Konferansen vil finne sted i Svolvær og varer fra kl 0900 05.06 til kl 13 

0606. Vedlagt følger hele programmet 

Temaer på konferansen er blant annet: 

- Telemedisin v/Sture Pettersen 
- Digital utvikling  
- Suksesshistorier fra 3 av landets pasientreisekontor 
- Arbeidsmiljø v/Jan Atle Andersen 

 
Vi ønsker å invitere 1 representant fra Regionalt brukerutvalg til å delta på årets konferanse. Frist for påmelding er 03.05  

Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål 

 

mvh 

Nils Bie Normann | rådgiver 

Helse Nord RHF | Eieravdelingen 

Mobiltlf.: +47 402 26 560 

Kontortlf.: 77 75 77 19 

web | twitter | facebook  | skype4b 
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Pasientreisekonferansen 2018
Svolvær, Lofoten

4.juni - 6.juni
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Program

Mandag 4.juni

Tirsdag 5.juni

Onsdag 6.juni

16:00 - 22:00

20:00 - 23:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:15

13:20 - 13:40

13:40 - 14:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:40

14:45 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 17:00

19:00 

09:00 - 09:15

09:15 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:45

11:45 - 12:00

12:00 - 13:00

Innsjekk og ankomstregistrering

”Get together” i Styrhuset pub, Thon hotel

Åpning og velkommen til Lofoten – Lars Vorland, adm.dir. Helse Nord RHF

Telemedisin - Sture Pettersen

Kaffepause

Digital utvikling - Bjørn Nilsen

Fremtidens Luftfart - Jan Otto Reimers

Lunsj

Brukertilfredshet - Margareth Blikra Sørensen

Rekvirentoppfølging - Kjetil Aas

Eget transportselskap - Roger Holmen

Pasientekspress i fast rute - Trond Solem

Folkeskikk og uskikk på jobben - Jan Atle Andersen

Kaffe / pause

Jan Atle Andersen fortsetter

Fellesmiddag

Oppsummering av dag 1 / info om dag 2

Pasientreiser HF: Strategi 

Kaffe / pause

Pasientreiser HF: Status RuR

       Personvern

Avslutning

Lunsj

Hjemreise
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Foredragsholderne

Sture Pettersen - Fra transport til behandling
Digitale tjenester skaper mulighet for virtuelle organisasjoner. Hvordan kan e-helse bidra til redusert 
pasienttransport? E-helseleder i Finnmarkssykehuset HF, Sture Pettersen gir oss et innblikk i fremtiden.

Bjørn Nilsen – Digital utvikling
Bjørn Nilsen er IT-sjef i Helse Nord RHF og har vært sentral i utformingen av digitale pasienttjenester i Helse 
Nord.  I dette arbeidet har man fokus på det helhetlige pasientforløpet og brukernes behov. Han forteller 
om arbeidet og pasientreisers rolle i dette

Jan Otto Reimers – Fremtidens luftfart
Jan Otto Reimers har bakgrunn fra ledelse av flere teknologiselskaper og utviklingsprosjekter, bl.a. har han 
ledet han utviklingen av den norske elbilen Think og senere utviklingen av den elektriske bybilen Buddy. 
Gjennom sitt rådgivingsselskap, Green Future AS,  har han hatt to oppdrag for AVINOR med vurdering av 
utvikling av elektrisk luftfart og hvilke fremtidige muligheter dette innebærer og hvordan Norge kan tilrette-
legge for og dra nytte av denne nye teknologien. 

Margareth Blikra Sørensen – Brukertilfredshet
Pasientene i Helse Fonna gir toppscore til Pasientreiser. Hva er det Helse Fonna gjør som gir dette gode 
resultatet? Seksjonsleder i Pasientreiser Helse Fonna HF Margareth Blikra Sørensen gir oss et innblikk.

Kjetil Aas – Rekvirentoppfølging
Oppfølging av rekvirenter, har det noen hensikt? Pasientreiser i Helse Nord-Trøndelag HF ved avdelingsle-
der for Pasientreiser Kjetil Aas forteller om sine erfaringer.

Roger Holmen - Eget transportselskap
Vestre Viken etablerer eget transportselskap og starter pasienttransport i egen regi. Er dette veien å gå? 
Roger Holmen er avdelingssjef for Pasientreiser Vestre Viken HF. 

Trond Solem - Pasientekspress i fast rute
Nordlandssykehuset etablerer Pasientekspresser med minibusser i fast rute til og fra sykehusene i Lofoten 
og Vesterålen. Hva er erfaringene etter 4 måneders drift? Seksjonsleder for Pasientreiser Nordlandssyke-
huset HF, Trond Solem letter på sløret.

Jan Atle Andersen – Folkeskikk og uskikk på jobben
Jan Atle Andersen er psykolog og har arbeidet med konfliktbehandling siden 1984. Med humor og alvor 
deler han sine erfaringer med oss. Det vil bli gitt rikelig tid til diskusjon og spørsmål. Vær forberedt på noen 
tankevekkere! 
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Deltageravgift

Pasientreisekonferansen:  Kr. 5.500,- per deltager  
Ledermøtet:   kr. 3.500,- per deltager

Påmelding

https://finnmarkssykehuset.pameldingssystem.no/pasientreisekonferansen-2018

Program

Onsdag 6.juni

Torsdag 7.juni

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:30

19:00

09:00 - 12:00

12:00 - 13:00

12:30

Samferdselsdepartementet

HINAS

Kaffepause

Zero Emission Resource Organisation - Miljøkrav ved innkjøp

Fellesmiddag

Innmeldte saker til ledernettverket

Lunsj

Hjemreise ledere

Ledernettverksmøtet
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Fra: Høyem Audhild[Audhild.Hoyem@unn.no] 
Dato: 23.04.2018 09:15:08 
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no) 
Tittel: Invitasjon til nasjonalt møte for sykehus om koordinerte forløp og koordinatorrolle for pasienter med 
komplekse tjenestebehov 

 

Vi ber om at denne invitasjonen videresendes til 

Det regionale brukerrådet 

Ledere og koordinerende enheter i helseforetakene, samt representanter fra RHF-ene og 
brukerrepresentanter inviteres til nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring 
pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester. Se vedlagt invitasjon med foreløpig program, 
påmeldingsinformasjon og bakgrunnen for møtet. 

 
Det blir presentasjoner av nye satsinger og gjeldende føringer ved nasjonale myndigheter, presentasjoner 
av status, suksesskriterier og utfordringer relatert til implementering av ordningene og koordinering i 
praksis ved representanter for helseforetak, kommuner og brukere, samt rundebordsdiskusjon for 
utveksling av erfaringer mellom helseforetakene. Det legges opp til 4-6 deltakere fra hvert HF der både 
ledernivået, koordinerende enhet og kliniker(e) med koordineringserfaring er representert, samt 
representanter fra hvert RHF og brukerrepresentanter. 

 

 
Møtet arrangeres tirsdag 28.august 2018 kl 9.30-16.00 i Oslo i Helsedirektoratets lokaler, 
Universitetsgata 2. 

Påmelding er åpnet. Se vedlagt invitasjon med mer om program og bakgrunn, samt lenke til elektronisk 
påmelding. 

 

 
Vi inviterer inntil to brukerrepresentanter fra regionen. Håper dere har anledning til å delta! 

Møtedeltakelse er gratis. Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter som arrangerer 
erfaringsmøtet har dessverre ikke økonomi til å dekke reise eller opphold for møtedeltakerne. 

 

 

Ta kontakt med meg dersom det er spørsmål 
 

Med vennlig hilsen 
 

På vegne av nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter for habilitering og 
rehabilitering 

Audhild Høyem Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Rådgiver 
Regional koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering 

 

audhild.hoyem@unn.no 

Tlf 905 47 197 
 

Informasjon og rådgiving om 
rehabiliteringstilbud 
Tlf. 800 300 61 kl 9-15, eller e-post 
rehabinfo@unn.no 

Samhandlingsavdelinga 

 

 
 
 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig 
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NASJONALT NETTVERK AV REGIONALE KOORDINERENDE ENHETER FOR HABILITERING OG REHABILITERING 

                      

 
 

 
Helse Nord RHF ved 

Regionalt brukerutvalg 

23.4.2018 

Hvordan lykkes med koordinerte pasientforløp og koordinatorrolle i sykehus?  

Velkommen til nasjonalt erfaringsmøte om sykehusenes koordinering omkring pasienter 
med behov for langvarige og komplekse tjenester 

 

Tirsdag 28.august 2018 kl 9.30-16.00 Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, 0164 Oslo                                                                                                               

Stadig flere pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester har behov for langvarige og koordinerte 

tjenester. Dette gjelder pasienter og brukere med ulike diagnoser og funksjonsnivå som følges opp av både 

primær – og spesialisthelsetjenesten. Dette er beskrevet og utdypet i den nye nasjonale veilederen – 

Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov.  

Vårt mål er at deltakerne skal reise hjem med erfaringer, ideer og verktøy for å lykkes i arbeidet 

med gode pasientforløp for pasienter med langvarige og komplekse tjenestebehov. 

For å bidra til dette vil vi formidle kunnskap og dele erfaringer om utførelsen av funksjonen koordinerende 

enhet og ordningene med koordinator og individuell plan, og bidra til å synliggjøre og fremme arbeidet med 

å få etablert disse ordningene i sykehus og spesialisthelsetjenesten for øvrig.  

Programmet vil inneholde følgende temaer:  

 Brukererfaringer med koordinering – fra en far sitt perspektiv.  

 Koordinerte tjenester for pasienter med komplekse behov sett i sammenheng med nye satsinger og 

pakkeforløp for nye pasientgrupper. Hvordan koordinere et forløp helt hjem? Ved Helse- og 

omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.   

 Behov og muligheter for elektroniske koordineringsverktøy. Ved Direktoratet for e-helse. 

 Suksesskriterier og utfordringer relatert til implementering av ordningene og koordinering i praksis.  

 Koordinering og koordinatorrollen i et internasjonalt perspektiv. Om det europeiske programmet «Joint 

Action on Chronic Diseases». 

 Rundebordsdiskusjon for utveksling av erfaringer.  

Detaljert program kommer medio mai. 
 
For å få gode og nyttige erfaringsutvekslinger, ønsker vi at klinikkledernivået, samhandlingsenhet, 

koordinerende enhet og minst en kliniker med koordineringserfaring er representert fra hvert helseforetak.  

Det er plass for inntil 6 deltakere fra hvert helseforetak, 2 fra hvert RHF og 2 brukerrepresentanter.  

Påmelding: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/koordinering2018  
Påmeldingsfrist: 15. juni. Møtedeltakelse er gratis. Deltakerne dekker reise og oppholdsutgifter 
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Bakgrunn: 

Rehabilitering er et viktig satsningsområde for regjeringen. Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har 

ansvar for å sørge for at pasienter og brukere får nødvendig rehabilitering. En forutsetning for et godt 

rehabiliteringstilbud er god koordinering og samarbeid på tvers av tjenestenivåer. Koordinerende enhet for 

habilitering og rehabilitering (KE) har en sentral rolle og et ansvar for å bidra til koordinering og samhandling. 

KE har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan (IP) og koordinator, og skal være et 

kontaktpunkt for samhandling mellom kommuner, helseforetak og andre tjenestenivåer, bidra til at 

tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, 

samt tilrettelegge for brukermedvirkning. Det er identifisert gjennom både nasjonale undersøkelser og 

forskning at det er store variasjoner i hvordan disse tjenestene fungerer fra helseforetak til helseforetak. Vi 

har derfor valgt en tilnærming for å fremme disse tjenestene bestående av to trinn. Første trinn er dette 

nasjonale møte for spesialisthelsetjenesten. Trinn to er et større oppfølgingsmøte hvor både primær- og 

spesialisthelsetjenesten møtes for å finne frem til praksis for godt koordinerte pasientforløp - også for 

pasienter med sammensatte behov helt hjem. 

Arrangør: 

Møtet arrangeres av Nasjonalt nettverk av regionale koordinerende enheter (Nettverk av RKE). Nettverket 

ble etablert 2007 og består av representanter fra de fire regionale koordinerende enhetene i landet. 

Oppgaver og funksjoner for de regionale koordinerende enhetene er forankret i Forskrift om habilitering og 

rehabilitering, individuell plan og koordinator. Nettverket har faste møter med Helsedirektoratet. 

Nettverkets formål bygger på at samarbeid og utveksling av erfaringer og tjenester mellom de fire 

helseregionene vil tjene utviklingen av habiliterings- og rehabiliterings-feltene og komme pasienter og 

brukere til gode. Nettverk av RKE har særlig fokus på å være pådriver for at funksjonen koordinerende enhet 

og tjenestene individuell plan og koordinator i spesialisthelsetjenesten fungerer i tråd med lovpålagte krav, 

samt de informasjonsoppgavene både KE og RKE har for å ha oversikt over – og formidle – informasjon om 

habiliterings- og rehabiliteringstjenester- og tilbud til pasienter, pårørende og helsepersonell.   

Oppfølgingsmøte med primær- og spesialisthelsetjenesten: 
Som beskrevet under bakgrunn planlegges det et oppfølgingsmøte med deltakelse fra både primær - og 

spesialisthelsetjenesten våren 2019 om koordinerte pasientforløp omkring pasienter med behov for 

langvarige og komplekse tjenester, og om funksjonen koordinerende enhet og tjenestene koordinator og 

individuell plan. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Regional koordinerende enhet i egen helseregion.  

 

På vegne av nasjonalt nettverk av RKE 

Med vennlig hilsen 

Jon Ivar Sørland 

Enhetsleder i regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst 

 

_________________________________________________________________________________ 

Kontaktpersoner i REGIONALE KOORDINERENDE ENHETER: 
Helse Nord: Audhild Høyem audhild.hoyem@unn.no Telefon 905 47 197 

Helse Midt Norge:   Anne Kristine Vevelstad Anne.kristine.vevelstad@hnt.no Telefon 740 98 853 / 977 68 452 

Helse Vest: Merethe H. Boge merethe.harkestad.boge@helse-bergen.no Telefon 559 18 541  

Helse Sør-Øst: Kari Mette Dukefoss Holte karimetted.holte@sunnaas.no Telefon 906 73 548 
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1

MØTEREFERAT

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Møtedato: Onsdag 18.4.2018
Kl 09.10-14.15

  Møtested: Møterom PET-senter – G9 Styrerom

Tilstede: Medlemmer: Cathrin Carlyle (leder), Esben Haldorsen (nestleder), Laila
Edvardsen, Hans-Johan Dahl, Britt-Sofie Illguth, Mildrid Pedersen, Johanne 
Sundmann, Obiajulu Odu, Margrethe Larsen, Martin Moe, Britt-Eva 
Elvejord Jakobsen

Fra adm.: Adm.sjef Leif Hovden, styreassistent Hilde Anne Johannessen (referent)
Forfall

Saksliste

BU-14/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått.

Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med de innspill som fremkom.

               BU-15/18 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 7.2.2018
Referatet ble gjennomgått. 

              Vedtak Brukerutvalget godkjente referatet.

BU 16/18 Orienteringssak: Rapportering fra prosjekter og arbeidsoppdrag
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2

Aktivitiet Ansvarlig 2016-
2018

Status/merknader

1.   Styret ved UNN Cathrin Carlyle Status ble referert. 
2.  Kvalitetsutvalget i UNN Cathrin Carlyle Status ble referert. 
3.  Styringsgruppe A-fløya Cathrin Carlyle Status ble referert. 
4.  Styringsgruppe for PET-

     senter

Cathrin Carlyle Status ble referert. 

5.  HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle Status ble referert. 
6. Prostatasenteret ved

   UNN

Hans Johan Dahl Status ble referert. 

7. Koordinerende utvalg

   (Rehab.avdelingens

    kompetanseseksjon)

LailaEdvardsen Status ble referert. 

8. Vestibyleprosjektet Britt Sofie Illguth Status ble referert. 
9.  OSO (Overordnet

    Samarbeidsorgan)

Britt Sofie Illguth og
Esben Haldorsen

Status ble referert. 

10. Klinisk etikkomité (KEK) MargretheLarsen Status ble referert. 
11. Sykehusapotekets
     brukerutvalg

Martin A. Moe Status ble referert. 

12. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu
Laila Edvardsen vara

Status ble referert. 

13. Pasientsentrert team Obiajulu Odu Status ble referert. 
14.  Samhandlings-
      barometeret
     (referansegruppen)

Obiajulu Odu Status ble referert. 

15. Pasienterfaringer-
    Gastrokirurgisk avd. K3K

Solbritt Karlsson Sigrid
Berntsen

Status ble referert. 

16.Styringsgruppe for nye
     UNN Narvik

Status ble referert. 

17. OU på A-fløya – klinikk
       Glidd over i ny sak
      Selvinnsjekk

Hans-Johan Dahl Status ble referert. 

21. KSU 1/2017 –
Retningslinjer for inn- og
utskrivning av pasienter

Hans-Johan Dahl Status ble referert. 

18. KVAM-utvalg
    Akuttmedisinskklinikk

Johanne Sundmann Klinikksjef Jon Mathisen.

19. KVAM-utvalg Diagnostisk
         klinikk

Klemet Sara Klinikksjef Kate Myreng

20. KVAM-utvalg
Hjerte- og lungeklinikk

Hans-Johan Dahl Klinikksjef Kristian Bartnes

21.KVAM-utvalg
    Nevro,ortopedi- og rehab-
    klinikk

Laila Edvardsen Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg

22.KVAM-utvalg
     Psykiatri- og rusklinikk

Esben Haldorsen Klinikksjef Magnus Hald

23.KVAM-utvalg
    Operasjons- og intensivklin.

Martin Moe Klinikksjef Eva-Hanne Hansen

24. KVAM-utvalg
     Barne- og ungdomsklinikk

Obiajulu Obi Klinikksjef Per-Ivar Kaaresen

25. KVAM-utvalg
      Kirurgi-,kreft- og kvinne-
   Helseklinikk

Britt-Sofie Illguth Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo

26. Utvikling av sykepleier- BU BU er referansegruppe i dette prosjektet

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
16MAI2018 - saksdokumenter

side 296



3

       studentenes  
       praksisstudier

Irene Foss, Marta Grongstad leder av 
arb.gruppen

27. Workshop m/pasienter
       Pårørende og ansatte fra 
      UNN Narvik og Narvik 
      kommune

Mildrid Pedersen  Status ble referert. 

28. Prosjekt Palliasjon ved
      UNN

Odu Obiajulu Status ble referert. 

29. Læringsnettverk Gode
      pasientforløp

Laila Edvardsen
Britt-Eva E Jakobsen

Status ble referert. 

30. Prosjekt Arealplan UNN
       Harstad

Margrethe Larsen Status ble referert. 

31. Palliasjon Obi Obiajulu Status ble referert. 
32. KSU- Mildrid Pedersen Status ble referert. 
33. OSO – KSU 4 Barsel Laila Edvardsen Status ble referert. 
34. Pasient-app saken
      Helse Nord Fresk

Martin Moe Status ble referert. 

35. Ungdomsrådet Cahtrin Carlyle Status ble referert. 

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 17/18 Presentasjon: Utskrivningsklare pasienter
Avdelingsleder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i KvalUT, Magne 
Nicolaisen, informerte om utskrivningsklare pasienter ved UNN. Situasjonen truer pasientenes 
rettigheter og sikkerhet, og det er utført flere tiltak for å forbedre situasjonen. Blant annet er 
det utarbeidet prosedyrer for overflytting av pasienter ved avdelingene, og det er ansatt 
pasientflytkoordinatorer. 

Nicolaisen viste til en presentasjon KvalUt har gjort til Fylkesmannen i Troms den 6.4.2018. 
Presentasjonen ligger vedlagt dette referatet.

Drift av spesialisthelsetjenesten på Sonjatun
Nicolaisen orienterte kort om status og viste til styresaken der forslaget går ut på å omstille 
driften ved Områdegeriatrisk team på Sonjatun fra døgnsenger til dag/poliklinisk virksomhet.
Dette følges opp gjennom etablering av Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) for Nord-
Troms.  

Endringen vil ha stor innvirkning på driften på Sonjatun.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

   BU 18/18 Presentasjon: Skilting og teleslynge i hele UNN
Prosjektleder Tor-Arne Hanssen ved Drifts- og eiendomssenteret orienterte om skiltingen i 
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UNN. Det er blant annet planlagt en informasjonssøyle på forplassen til UNN, og et 
orienteringskart inne i hovedinngangen. Det blir nytt elektronisk/automatisk innsjekksystem.
Teleslynge vil bli lagt inn i de nye møterommene i G9.
Prosjektlederen kunne ikke svare på hvorfor Brukerutvalgets tidligere innspill i saken, både når 
det gjelder skilting og merking for øvrig, ikke har blitt hensyntatt.

Brukerutvalget kom med nye innspill til skilting og merking, blant annet bedre ledelinje til/fra 
venterom, oversiktsplan i hver avdeling, ulike farger på de ulike avdelinger/plan og merking av 
etasje på gulv utenfor heisene med farger.

Innspillene vil også være aktuelle ved nytt bygg i Narvik og Harstad.

Brukerutvalget vil bli invitert med til blant annet polikinikk og fellesarealer for å se om skilting 
og merking er tilfredsstillende.

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser invitasjon til 
omvisning i nybyggene og at innspillene blir ivaretatt.

             BU-19/18 Direktørens time
Brukerutvalget problematiserte prosessforløpet i sakene om Strategisk utviklingsplan UNN og 
Arealplan for UNN Breivika. Brukerutvalget kunne ikke gjenfinne innspillene i sakene 
vedrørende følgende forhold:

-Vardesenteret – plassering og areal
-Reetablering av Møteplassen/pasient- og pårørendetorg
-Stillerom (venterom) Venterom med hvilestoler
-Plass for frivillighetskoordinator
-Pusterommet 
-Areal tilpasset barn og ungdom i UNN

Brukerutvalget ber om å bli tatt med i de prosessene som ikke er avsluttet, slik at pasient- og 
pårørendeperspektivet blir tatt med i Fase 2. 

Skilting ved UNN
Det er to forhold BU er opptatt av. Det ene er de innspillene BU hadde til 
Utbyggingsavdelingen i tilknytning til skiltplanen ved UNN og hvordan de er blitt videreført. 
Dette gjelder både grafisk og elektronisk utforming samt plassering av fysiske skilt.

Det andre er at det også under ombygging og innflytting må være skilting og god informasjon 
til pasientene, gjerne i form av pasientverter.

Direktøren orienterte om prosjektene frivillighetskoordinatoren i UNN har iverksatt. 

Direktøren foreslår at Brukerutvalget får komme med innspill til Årlig melding på et tidligere 
tidspunkt enn hittil.

Brukerutvalget hadde ellers ingen innspill til styresakene. Noen av styresakene ble svart ut
under presentasjonen til prosjektleder Tor Arne Hanssen og avdelingsleder Magne Nicolaisen.
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Konstituert viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte om møte mellom ledergruppen 
UNN og ledergruppen i Helse Nord RHF. Det ble besluttet en gjennomgang av alle fagråd ved 
UNN for å sjekke om de er aktive. Brukerutvalgets leder opplever at planen som ble laget for 
kreftkirurgi ikke fungerer. Saken er meldt inn til RHFet og Lind regner med at RHFet vil bli ta tak 
i dette.

             Informasjon til pasienter i flersengsrom
Brukerutvalget kom med innspill til bruk av øretelefoner til bruk for pasienter i flersengsrom.
Brukerutvalget oppfordrer til at pasientene får dette før de ansatte som plassert i landskap.

Konstituert administrerende direktør tar forslaget om øretelefoner til pasienter i flersengsrom 
med videre i prosessen.

RHFet skal evaluere hendelsesforløpet vedrørende lederskiftet i februar. Oppdraget er sendt ut 
til tilbydere, og resultatet legges frem tidlig i juni 2018.

Når det gjelder ambulansefly som står på bakken pga manglende bemanning/cru, er saken 
sendt videre for oppfølging.

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser tilbakemelding på 

innspillene.

BU-20/18          Presentasjon: Standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon
Brukerrepresentant Martin Moe informerte om prosjektet samstemming av 
legemiddellister i Helse Nord. Etter innføringen skal alle leger og enheter bruke 
legemiddelmodulen i DIPS, registrere CAVE/legemiddelreaksjoner riktig og 
registrere om samstemming er utført.
Presentasjonen ligger vedlagt dette referatet.

    Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

             BU 21/18 Presentasjon: Taushetsbelagt informasjon til pasienter på flersengsrom mm.
Saken er utsatt.

            Vedtak Saken tas opp i  neste møte i Brukerutvalget.

            BU-22/18         Presentasjon:  Kommunikasjonsplan for UNN 
Saken er utsatt.  Cathrin orienterte kort. 

Vedtak             Saken tas opp i neste møte i Brukerutvalget.
  

            BU-23/18          Referatsaker
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Det ble referert følgende referatsaker:

1. Referat fra Ungdomsrådet, datert 25.1.2018
2. Referat fra møte i OSO, datert 22.2.2018 – saken gjelder også Rus 

Merknad til Oso-sak. Tar det med videre.
3. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget datert 27.2.2018
4. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 5.3.2018
5. Brev til NAAF vedrørende Matoverfølsomme ved UNN 13.3.2018
6. E-post til medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv vedrørende bedre

rutiner for oppfølging av pasienter etter alvorlige hendelser 13.3.2018
7. Referat fra møte i BAU 9.4.2018. 

            Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering.

BU-24/18 Eventuelt
1. Valg av nye representanter til Brukerutvalget og Regionalt Brukerutvalg

Administrasjonssjefen orienterte om status i saken. 

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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Fra: Torgunn Larsen[torgunns@gmail.com] Dato: 30.04.2018 19:59:18 Til: Postmottak 
Finnmarkssykehuset (postmottak@finnmarkssykehuset.no); Postmottak-RHF (postmottak@helse-
nord.no) Tittel: sak til styret og brukerutvalget 
Sender denne saken for behandling. Forventer svar.

-- 
Med hilsen
Johanne Sundmann

tlf. 94891110
e-post: torgunns@gmail.com

9517 Alta
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Alta Venstre

Alta 16.03.2018

Helse Nord

Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset

Styret ved Finnmarkssykehuset

Alta venstre har i møte 07.03.2018 diskutert reiser for pasienter til Hammerfest sykehus. For oss 

virker reisene både tung og unødvendig vanskelig. Tilbudet til offentlige kommunikasjonsmidler er 

stort sett ikke tilstede. 

For pasientene fra Alta som benytter seg båten er det satt opp buss fra byen og til sykehuset. 

Pasientene er tvungen til å benytte rutegående transport, da pasientreiser ikke dekker drosje. 

Problemet med denne transporten er pr. dato, at bussen ikke går opp til sykehuset. Pasienter må gå 

av bussen på hovedveien og spasere de 200-300 meterne opp en bratt bakke til sykehuset. For 

mennesker med ulik nedsatt funksjonsevne kan denne bakken være uoverkommelig. 

Det skal settes innen buss med 20 seter som skal frakte pasientene som kommer med båten til 

sykehuset. Når denne blir satt i drift er usikkert. 

Pasienter fra Kautokeino har eneste mulighet å benytte buss. Denne bussen går fra Kautokeino 04.10 

om morgenen. For disse er det ingen buss om kjører til sykehuset. De har heller ikke mulighet til å 

benytte den lille bussen som skal settes inn.

Vi i Alta venstre er blitt kjent med at folk som venter på buss eller båt er henvist til å tilbringe 

ventetiden utendørs. Noen har ventet både 2 og 3 timer ute i all slags vær. Dette er en meget uverdig 

behandling av tilreisende pasienter. 

Alta Venstre krever derfor at pasientene som skal til Finnmarks sykehuset har mulighet til å benytte 

drosje slik at alle har mulighet til å komme til sykehuset på en verdig måte.

Alta Venstre krever at det legges til rette for reisende med et oppvarmet oppholdsrom i umiddelbar 

nærhet til rutegående kommunikasjonsmiddel. Her bør det være ulike fasiliteter som toalett, gode 

stoler og aller helst noen steder reisende har mulighet til å legge seg ned. Ulike automater med 

drikke og mat er en nødvendighet.

Alta Venstre 

Johanne Sundmann på vegne av styret.

Nestleder
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