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Saksbehandler/dir.tlf.: 
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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. september 2018– innkalling  

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

torsdag, den 20. september 2018 - fra kl. 10.15 
på Radisson BLU Hotel, Tromsø 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
90690425 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 62-2018 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 20. september 2018: 
 

Sak 62-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 63-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 7. juni 2018 
Side 3 

Sak 64-2018 Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som 
naturlig sogner til Finnmarkssykehuset klinikk Alta, 
mandat 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 12 

Sak 65-2018 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - revisjon Side 13 
Sak 66-2018 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB), utkast 
Side 86 

Sak 67-2018 Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi 
- oppnevning av brukerrepresentant 

Side 123 

Sak 68-2018 Helsetjenester for eldre – plan for samhandling mellom 
Helse Nord og kommunehelsetjenesten, utkast 

Side 129 

Sak 69-2018 Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten – informasjon 

Side 168 

Sak 70-2018 Pasientnær helsetjenesteforskning - regionalt 
forskningsprosjektet Likeverdige helsetjenester – uansett 
hvor du bor?, oppnevning av brukerrepresentant til 
prosjektgruppe 

Side 186 

Sak 71-2018 Tertialrapport nr. 1-2018 - informasjon Side 190 
Sak 72-2018 Orienteringssaker Side 193 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

 Interregional styringsgruppe for CRC-screening, 
oppnevning av brukerrepresentant fra Helse Nord 

 Felles møte for ledere av brukerutvalgene i Helse 
Nord og Regionalt brukerutvalg 8. november 2018 - 
saker/temaer av felles interesse for hele regionen? 

  

 4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 
planlagte styresaker 

 
 
 
 

Side 194 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 1

HELSE NORD



 

Sak 73-2018 Referatsaker Side 196 
 1. E-post av 4. juni 2018 med vedlegg fra Mariann H. 

Sundstrøm ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(koordinator for ungdomsrådene i Helse Nord) ad. 
Søknad om støtte til samling av ungdomsrådene ved 
helseforetakene i Nord-Norge og brev av 9. juli 2018 
med tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg  

  

 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Finnmarkssykehuset HF 6. juni 2018 

  

 3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 12. og 13. juni 
2018 

  

 4. Årsmelding 2017 - Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 

  

 5. Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet ved 
Nordlandssykehuset HF 

  

 6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved 
Helgelandssykehuset HF 13. juni 2018 

  

 7. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 30. - 31. mai 2018 

  

 8. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 21. august 2018  

  

 9. Regional brukerkonferanse 11. - 12. oktober 2018 - 
program, utkast 

  

Sak 74-2018 Eventuelt Side 264 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland/75512900  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 63-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 7. juni 2018 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2018 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 7. juni 2018 til 
godkjenning 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 7. juni 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 12. september 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, 7.6.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. juni 2018 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. september 2018 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Olav Aulborg varmedlem - møtte for Marianne P. Brekke 

(deltok fra kl. 09.40) 
FFO 

Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Unn Hamran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF  
Tor-Arne Haug direktør for forretningsutvikling  

- deltok pr. telefon 
Helse Nord RHF 

Erling Bang rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver - deltok pr. telefon Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne P. Brekke medlem - ikke møtt FFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 

 
Det lyktes ikke å innkalle vararepresentanter for RBU-medlemmer Asbjørn Larsen og Hedvig 
Hegna på grunn av for kort varsel om forfall.  
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RBU-sak 49-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 49-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 50-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

16. mai 2018 
Sak 51-2018 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av investeringsplanen 2019-2026 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - supplerende 

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

Sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for 
arbeidet 

Sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2019, orientering 
Sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og erfaringer 
Sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
Sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale brukerutvalg 2018-2020 
Sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
Sak 59-2018 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
Sak 60-2018 Referatsaker 
 1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. 

oppnevning av representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek 
Nord HF 

 2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) 
- jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne 
Ketil Hafstad) 

 3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i 
spesialisthelsetjenesten, møte 24. mai 2018, program 

Sak 61-2018 Eventuelt 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av 

næringsinteresser 
B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 50-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 16. mai 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 16. mai 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 51-2017 Plan 2019-2022 - inkl. rullering av 
investeringsplanen 2019-2026 

    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til plan for 

Helse Nord 2019-2022, inkl. rullering av investeringsplan 2019-2026 til orientering.  
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs prioriteringer i økonomisk langtidsplan. 
 
3. RBU ber om at følgende områder prioriteres i økonomisk langtidsplan, jf. RBU-sak 

36-2018 (RBU-møte 16. mai 2018): 
a. Tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd innen habilitering og rehabilitering 
b. Regional kreftplan: Etablering av et senter for seneffekter etter kreftbehandling 
c. Prioritere det faglige samarbeidet med primærhelsetjeneste for å styrke arbeidet 

med forebygging innen psykisk helsevern 
 
 

RBU-sak 52-2018  Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik 
sykehus - supplerende tilleggsdokument til 
KSK-rapporten og styringsdokument for 
forprosjektet 

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

tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for forprosjektet 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus til orientering. Dokumentene 
danner et godt grunnlag for endelig beslutning om oppstart av forprosjekt for 
Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus.  

 
2. RBU ber adm. direktør påse at universell utforming (herunder skilting på nord- og 

lulesamisk, tilpassete digitale løsninger m. m.) av det nye sykehuset følges opp i 
forprosjektet. 
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RBU-sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern 
ressursgruppe, mandat for arbeidet 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helgelandssykehuset 
2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet til orientering.  
 
 

RBU-sak 54-2018 Anskaffelse av pasientreiser 
landeveistransport 2019, orientering 

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

pasientreiser landeveistransport 2019 til orientering.  
 
2. RBU ber om at følgende krav prioriteres i anskaffelsen av pasientreiser 

landeveistransport (i uprioritert rekkefølge): 
a) Sjåførens norske språkkunnskaper  
b) Kunnskap til samisk språk i de aktuelle områder  
c) Sjåførens ansvar for henting og transport av pasienter (ende-til-ende-transport) 
d) Tilpasning av digitale løsninger som viser hentetid i sanntid 
e) Miljøkrav må ikke gå utover pasientens behov for raskere transport (unngå for 

lang ventetid) 
f) Gode, tilpassete venterom på sykehusene for pasienter som venter på transport 
g) Ved større bruk av elbiler må det være tilrettelagt for lading f. eks. ved 

sykehusene 
h) HMS-krav som sikrer både sjåfør og pasient/pårørende 
i) Audiovisuelt utstyr i bilene for å bedre kommunikasjonen med passasjerene 

 
 

RBU-sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud 
ved Nordlandssykehuset, orientering om 
etablering, drift og erfaringer 

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

Nordlandssykehuset til pasienter med utviklingshemming til orientering.   
 
2. Pasienter med psykisk lidelse og utviklingshemming må sikres lokaler som er 

tilrettelagt for denne pasientgruppen, og hvor de ved behov kan skjermes fra andre 
pasienter.  

 
3. RBU ber om at det settes fortgang i arbeidet med å finne egnede lokaler til 

døgnenheten ved Nordlandssykehuset.  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 7



 

4. RBU forutsetter at enheten også skal bidra til kompetansebygging i øvrige tjenester i 
psykisk helsevern om behandling av psykiske lidelser hos mennesker med 
utviklingshemming. 

 
5. RBU ber om at brukerrepresentant oppnevnes så tidlig som mulig i arbeidet med 

etablering av døgntilbudet ved Nordlandssykehuset for å ivareta brukernes 
interesser.  

 
 

RBU-sak 56-2018 Fødestua i Alta - oppfølging av RBU-sak 31-2018/5 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler at bakvakt brukes slik at 

jordmor ikke står alene under fødsel. Det er en trygghet både for den fødende og for 
jordmor på aktiv vakt. 

 
2. RBU anbefaler at de nyfødte i Alta får samme tilbud om barnelegeundersøkelse som 

andre nyfødte i vår region. 
 
 

RBU-sak 57-2018 Oppnevning av arbeidsutvalg i det Regionale 
brukerutvalg 2018-2020 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner følgende representanter til arbeidsutvalget i det 
Regionale brukerutvalg i perioden 2018-2020: 
 
A. Medlemmer: 

1. Knut Georg Hartviksen 
2. Gunn Strand Hutchinson 
3. Asbjørn Larsen 

 
B. Varamedlem: 

1. Gunnhild Berglen 
2. Ole-Marius Minde Johnsen 
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RBU-sak 58-2018 Møteplan 2019 - Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2019 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

Dato  tidspunkt møtested 
23. januar 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
20. februar 20191 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
13. mars 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
22. mai 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
12. juni 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
11. september 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
16. oktober 2019 08.30 - 14.00 Bodø 
14. november 20192 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 16. - 17. oktober 2019 i Bodø. 
 
 

RBU-sak 59-2018 Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Ulik møtevirksomhet: Informasjon (lærings- og mestringssentre, USAM - 
observatør) 

- Vararepresentant for RBU-leder i USAM: Tidligere vararepresentant Jørgen Dahl 
har fratrådt som vararepresentant. RBU oppnevnte RBU-medlem Gunnhild 
Berglen som ny vararepresentant for RBU-leder Hartviksen i USAM.  

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Else Marie Isaksen 

 Informasjon om flere verv innen Finnmarkssykehuset HF: Valgt som BU-
medlem i HF-et og andre verv.  

- RBU-medlem Olav Aulborg 
 Dialogmøte i Svolvær ad. rehabilitering 5. juni 2018: Informasjon 

- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 
 Ulike aktiviteter: Informasjon 
 Brukermedvirkning innen Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård 

- RBU-medlem Gunnhild Berglen 
 Pasientreisekonferanse 6. juni 2018 i Svolvær: Informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Luftambulansetjenesten, ustabil drift: Informasjon om status pr. dags dato og 

planlagte tiltak på kort og lang sikt.  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 

                                                        
1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2019 avholdes felles møte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
Under RBU-sak 59-2018/3 - første strekpunkt ble Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF orientert om status i luftambulansetjenesten pr. dags dato, herunder at kriteriene for 
å rekvirere luftambulanse er de samme som i en ordinær driftssituasjon. RBU fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om 

Luftambulansetjenesten - ustabil drift til orientering.  
 
2. RBU vil oppfordre alle aktører som uttaler seg i media om å gi saklig og riktig 

informasjon for ikke å skape frykt og utrygghet i befolkningen.  
 
 

RBU-sak 60-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post av 9. mai 2018 fra Sykehusapotek Nord HF (med vedlegg) ad. oppnevning av 

representanter til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 
2. BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) - 

jubileumsseminar 23. mai 2018, program (deltaker fra RBU: Arne Ketil Hafstad) 
3. Nasjonalt nettverk for barn som pårørende-arbeidet i spesialisthelsetjenesten, møte 

24. mai 2018, program 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 61-2018  Eventuelt 
 
A. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF - kartlegging av næringsinteresser 
 
RBU-leder Knut Georg Hartviksen informerte Regionalt brukerutvalg om innspill fra 
RBU-medlem Gunnhild Berglen ad. kartlegging av RBU-medlemmers næringsinteresser. 
 
RHF-administrasjonen har iverksatt en slik kartlegging etter malen for styret i Helse 
Nord RHF. Det planlegges å gjennomføre en slik kartlegging hvert år i mai/juni. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om kartlegging av RBU-
medlemmers næringsinteresser til orientering 
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B. Pasientreiser fra Tromsø til Alta 
 
RBU-medlem Leif Birger Mækinen stilte spørsmål ad. pasientreiser mellom Tromsø og 
Alta. Han viste til flere henvendelser fra pasienter og pårørende som opplever å måtte 
vente uforholdsmessig lenge, spesielt ved flyforsinkelser. Alle pasienter må få reise 
hjem med første mulige fly etter endt behandling.  
 
RHF-ledelsen orienterte om prosedyrer som er utarbeidet for rekvirenter og 
oppfølgingen av disse for å sikre at pasienter får den transporten de har krav på.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.   
 
 
C. Pasientreiser og manglende bruk av felles referansenummer 
 
RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson stilte spørsmål ad. problematikken rundt felles 
referansenummer på flyreiser for pasienter og deres ledsager. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil påpeke at pasient og ledsager fortsatt 

gis forskjellige referansenummer ved pasientreiser og at dette kan føre til at pasient 
og ledsager ikke får sittet sammen på fly og noen ganger heller ikke får reise med 
samme fly.  

 
2. RBU ber på generelt grunnlag om bedre informasjon til pasienter og pårørende ved 

ulike former for pasienttransport, f. eks. ventetid m. m. 
 
 
Bodø, den 7. juni 2018 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07JUN2018 – kl. 13.30 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 64-2018 Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i 

kommunene som naturlig sogner til 

Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 20. september2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:   Sted/Dato:  
     Erik Hansen/75 51 29 00 Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 65-2018 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - 

revisjon 

 
 
Innledning 
Denne saken har til hensikt å informere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
adm. direktørs forslag til revidert inntektsmodell somatikk.    
  
Bakgrunnen for revisjonen av regional inntektsfordelingsmodell i Helse Nord var at 
både Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) 
mente at dagens inntektsfordelingsmodell er feil.  
 
På oppdrag fra adm. direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe 
utarbeidet forslag til revidert inntektsmodell for somatikk. Forslag til modell er sendt 
på høring til helseforetakene med høringsfrist 31. oktober 2018.  
 
Forslag til revidert inntektsfordelingsmodell somatikk for Helse Nord legges herved 
frem til behandling i Regionalt brukerutvalg for ev. innspill.  
 
Bakgrunn 
I styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering (styremøte 
26. april 2017) vedtok styret i Helse Nord RHF følgende i punkt 4: Styret godkjenner at 
arbeidet med å utvikle regional inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester 
utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny regional inntektsfordelingsmodell 
for somatisk virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge for at kvalitetsaspektet i 
utdanningen vektes som i universitets- og høgskolesektoren og at vektingen tas hensyn til i 
arbeidet med ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. 
 
Dagens inntektsmodell for somatisk virksomhet har siden 2013 vært oppdatert årlig 
med nye kriterieverdier, samt at det er foretatt innfasing av ulike forhold fra særskilt 
finansiering. 
 
Hovedformålet med inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord er å fordele inntekter 
mellom helseforetakene på en måte som legger til rette for et likeverdig helsetilbud for 
alle innbyggerne i regionen. Grunnleggende prinsipper for dagens inntektsmodell er:  
1. Modellen skal legge til rette for likeverdige helsetilbud for alle innbyggerne i 

regionen.  
2. Hele helsetilbudet i regionen skal i prinsippet være tilgjengelig for alle pasienter.  
3. Befolkningen i Nord-Norge skal ha et likeverdig tilbud med befolkningen i resten av 

landet.  
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4. Modellen skal ivareta oppgjør for pasientbehandling mellom helseforetak i Helse 
Nord.  

5. Modellen skal legge til rette for at pasienten får tilbud så nært sitt hjemsted som 
mulig.  

6. Modellen skal støtte opp under gjeldende funksjonsdeling.  
7. Modellen skal bidra til effektivitet og omstilling i sektoren.  
 
Prosjektets organisering, mål og mindretallsmerknader  
Arbeidet har vært organisert med en prosjektgruppe og en styringsgruppe med 
deltakere fra helseforetakene, Helse Nord RHF og foretakstillitsvalgt. Prosjektleder har 
vært partner i Helseøkonomisk Analyse AS, og prosjekteier har vært eierdirektør i Helse 
Nord RHF. 
 
Arbeidets hovedmål har vært å få vurdert om det har skjedd utvikling i helseforetakene 
som tilsier endring i fordeling av inntekter i regionen, og å gi inntektsfordelingsmodell 
for somatikk legitimitet i foretaksgruppen.  
 
UNN mener prosjektets arbeid ikke oppfyller styringsdokumentets intensjoner, og en 
ny modell basert på det foreliggende arbeid kan ikke oppfylle arbeidets mål. UNN stiller 
seg derfor ikke bak rapporten. Det vises til rapportens vedlegg 1 (avsnitt 9.1).  
 
Nordlandssykehuset har eget vedlegg med kommentarer til utredningen. Det vises til 
rapportens vedlegg 2 (avsnitt 9.2). 
 
Avgrensninger  
I prosjektets mandat er det spesifisert at alle delene ved inntektsfordelingsmodellen 
skal vurderes, utenom behovskomponenten. Prosjektet har videre avgrenset sitt arbeid 
til ikke å vurdere modell for utdanning og til ikke å utvikle en ny modell for 
laboratorieoppgjør.  
 
I styresak 46-2017 ble utdanningsaktiviteten i helseforetakene kartlagt, og det ble 
vedtatt en oppdatert modell for fordeling av inntekter til all utdanning. Innfasing av 
denne «undermodellen» ble besluttet innfaset over tre år fra og med 2018.  
 
Nasjonal inntektsmodell 
I statsbudsjettet for 2018 og som Stortingets oppfølging av Kvinslandsutvalgets rapport, 
er det besluttet å starte et arbeid med ny nasjonal inntektsmodell. Dette arbeidet er 
startet, og arbeidet er forventet avsluttet høsten 2019.  
 
Foreslått modell  
Prosjektet foreslår i rapporten en revidert modell.  Modellen legger som tidligere opp til 
at ”pengene følger pasienten”, og at fokus for helseforetakene derfor må være å levere 
pasientbehandling av god kvalitet for å bli foretrukket av pasientene.  
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Både Helse Nords nåværende inntektsmodell for somatikk og prosjektets foreslåtte 
modell baserer seg på tre komponenter: 
 Behov: Fordeling av ressurser mellom helseforetakene basert på befolkningens 

behov for helsetjenester. 
 Kostnad: Finansiering av høyspesialiserte funksjoner og kostnadsulemper i 

helseforetakene.  
 Mobilitet: Sikrer at ressursene følger med når pasientene mottar behandling fra 

andre enn bostedsforetaket.  
 
Behovskomponent 
Behovskomponenten gir uttrykk for behovet for helsetjenester til befolkningen i et 
helseforetaks opptaksområde. I tråd med mandatet har dagens behovskomponent ikke 
vært vurdert i arbeidet. Det innebærer at dagens behovskomponent videreføres 
(nasjonal behovskomponent med mindre tilpasninger som følge av manglende data).  
 
Kostnadskomponent 
Kostnadskomponenten kompenserer sykehusene for kostnadsulemper. Disse 
kostnadsulempene er av to typer. Den første er kostnadsulemper i pasientbehandlingen 
som helseforetakene i liten grad selv kan påvirke, den andre er finansiering av 
høyspesialiserte funksjoner, herunder utdanning.  
 
I dagens modell er det beregnet kostnadsindekser som gir utrykk for et forventet 
kostnadsnivå i det enkelte helseforetak. Indeksene ivaretar kostnadsulemper i 
pasientbehandlingen som helseforetakene i liten grad kan påvirke selv, og som det 
derfor er ønskelig å kompensere.  
Forskningsaktivitet og reisetid til nærmeste akuttsykehus er eksempler på variabler 
som påvirker kostnadsnivået i helseforetak (kostnadsindeksen i modellen). De andre 
variablene er andel langtidsliggere og antall akuttsykehus.  
 
Mobilitetskomponenten 
Mobilitetskomponenten sørger for at ressursene til slutt tilfaller helseforetaket som 
utfører aktiviteten. I dagens modell er betalingsordninger knyttet til intern mobilitet for 
inneliggende pasienter, for laboratorie- og røntgenprøver, samt en korrigering av 
inntektsfordelingen basert på bruk av private tilbud som er direkte finansiert av Helse 
Nord RHF. Sistnevnte forhold gjøres for å sikre korrekt «betaling» til helseforetakene 
for aktiviteten som leveres, samtidig som prinsippet om likeverdighet ivaretas.   
 
Endringer fra dagens modell  
Endringer fra dagens modell er knyttet til kostnadskomponenten og 
mobilitetskomponenten, overordnet vurdering knyttet til hva og hvordan ulike forhold 
skal fordeles gjennom modellen, samt forslag om økt bruk av skjønn:  
 
- Kostnadsindeksen og forskningsaktivitet  
I den årlige oppdateringen av inntektsfordelingsmodellen har forskningsaktiviteten til 
helseforetakene i Helse Nord blitt oppdatert. Dette har ført til at kostnadsindeksen er 
endret i perioden 2013-2018. Prosjektgruppen mener at denne endringen av 
kostnadsindeksen ikke er metodisk korrekt, og dermed må tilbakestilles.  
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- Kostnadsindeksen og reisetid til nærmeste akuttsykehus 
Prosjektet har vurdert at grunnlagsdata for beregning av reisetid til nærmeste 
akuttsykehus trolig inneholder feil. Som for forskning er det imidlertid metodisk 
problematisk å oppdatere grunnlagsdata i kostnads-indeksanalysen, men ikke 
gjennomføre nye analyser. Det er derfor foreslått at en korrigering av feil i 
grunnlagsdata må baseres på skjønn.  
 
- Økt vekting av medisinstudenter fra vedtatte modell som er under innfasing  
Prosjektet har avgrenset arbeidet til ikke å omfatte en ny vurdering av finansiering av 
utdanningsaktiviteten i foretaksgruppen, jf. RHF-styrets vedtak i sak 46-2017, hvor ny 
modell ble besluttet innført. I tråd med vedtakspunkt 4 i styresak 46-2017 er det likevel 
foreslått en mindre justering av modellen hvor medisinerstudenter vektes tyngre.  
 
- Rydding mellom «overgangsordninger» og kostnadskomponent 
Prosjektet har gjennomgått listen med regionale funksjoner med særskilt bevilgning, og 
foreslår at flere fordeles etter ordinær inntektsfordeling. Det er også ryddet i listen over 
funksjoner og oppgaver som skal gis en midlertidig kompensasjon 
(overgangsordninger). Prosjektet har anbefalt at det angis tidsfrist for hvor lenge 
kompensasjonen bør gis. Utløpsdato for poster i denne kategorien er foreslått. 
 
- Økt bruk av skjønn som følge av gamle data 
Prosjektet har jobbet ut fra at konklusjoner skal være mest mulig objektive, og 
skjønnsmessige vurderinger i størst mulig grad overlates til riktig beslutningsnivå. Det 
er derfor kun indikert faktorer og argumenter som kan åpne opp for skjønnsmessige 
vurderinger, samt indikert hvor stor økonomisk effekt bruken av skjønn skal ha.  
 
- Mobilitetskomponenten og justering for mva.-kompensasjonsordning og økte 

pensjonskostnader 
Kompensasjon for merverdiavgift ble innført fra 2017. Kostnader ble redusert 
(bokføres uten merverdiavgift), mens ISF-satsen ble oppretthold. ISF-refusjonen 
finansierte dermed en større andel av kostnadene fra 2017, og det ble korrigert for 
dette gjennom å redusere mobilitetsbetalingen i inntektsmodellen. Samtidig er 
mobilitetsprisen ikke blitt korrigert for at økte pensjonskostnader fra 2006 ikke er 
reflektert i ISF-prisen. Prosjektet foreslår at det også korrigeres for sistnevnte forhold. 
Det kan derfor legges til grunn at ISF-prisen dekker om lag 50 %, og at mobilitetsprisen 
settes slik at samlet betaling for gjestepasientaktiviteten blir 100 % (50 % ISF + 50 % 
mobilitetskomponent).  
 
- Fordeling knyttet til medisin (utenfor sykehus) etter behovsfordeling, evt. aktivitet, og 

ikke total modell.  
Modellen er i dag brukt til å fordele flere forhold som isolert sett kan gi «feil» fordeling. 
Prosjektets forslag er at en i framtiden fordeler midler etter enten bare behovs- eller 
kostnadskomponenten, eller totalmodell med eller uten justering for netto 
pasientstrømmer, alt etter den faglige begrunnelsen finansieringsstrømmen er gitt. 
Fordeling av ressurser til medisiner som gis utenfor sykehus (om lag 260 mill. kroner) 
skiller seg ut som et forhold som bør fordeles etter befolkningens behov, og ikke en 
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totalmodell som tar hensyn til kostnadsnivå i sykehus. Prosjektet foreslår derfor at 
ressurser til medisinbruk utenfor sykehus fordeles etter behov og ikke totalmodellen.  
 
Omfordelingseffekter 
Effekten av revisjonen presenteres i kapittel 8. Hovedbildet er at 
omfordelingsvirkningene (endring i basisramme) er relativt små. Kriterier skal 
oppdateres med nyere statistikk, og noen data kvalitetssikres. Oppdatering av 
kriterieverdier og pasientstrømmer vil endre fordelingen sammenlignet med 
simuleringene i rapporten. For eksempel viser oppdatering av forskningsaktivitet og 
pasientmobilitet at omfordelingen mellom helseforetak reduseres sammenlignet med 
presentasjonen i rapporten.  
 
Oppdatering av kriterieverdier og pasientmobilitet enkelte år gir større utslag enn selve 
revideringen av modellen. Pasientmobilitet baseres på siste tilgjengelige årsdata.  Det 
betyr at for budsjett 2019 ligger pasientdata for 2017 til grunn. Det bør derfor vurderes 
om det er hensiktsmessig å i større grad legge et rullerende gjennomsnitt til grunn for 
både pasientstrømmer (aktivitet) og behovskriterier. Dette gjelder både for 
inntektsmodellen for somatikk, men i vel så stor grad inntektsmodellen for psykisk 
helsevern og rusbehandling. Bruk av et rullerende gjennomsnitt vil dempe de årlige 
omfordelingseffektene ved oppdatering av modellene.  
 
Innfasing av modellen 
Administrerende direktør vil tilråde at effektene av modellen fases gradvis inn, og 
vurderes i årlig budsjettprosess. Styret i Helse Nord RHF har vedtatt i sak 82-2018 en 
økning på 9 mill. kroner til helseforetakene i forbindelse ved implementering av 
modellen. 
 
I planrammer for 2019 er det gjort en skjønnsmessig justering basert på rapportens 
retning. Det legges opp til innfasing fra 2020 til 2022.  
 
Nærmere om høringen 
Det er bedt om tilbakemelding på følgende forhold: 
 En vurdering av om modellen støtter opp om: 

o Likeverdig tilbud til pasientene i Helse Nord  
o Samhandling mellom helseforetakene  
o Effektiv ressursbruk 
o Gjeldene funksjonsfordeling og tilbud så nært pasientens bosted som mulig 
o Pasienttilbud av god kvalitet 

 Innfasing av modellen 
o Bruk av rullerende flerårige gjennomsnitt ved oppdatering av pasientmobilitet 

og kriterieverdier i modeller 
o Andre forhold i modellen som ønskes belyst av helseforetaket 

 
Det er oppfordret til involvering av tillitsvalgte og de lokale brukerutvalgene i arbeidet.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om forslag til regional 

inntektsfordelingsmodell somatikk til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til høringsforslaget: 

a) … 
b) … 
c) … 

 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
  
Vedlegg: 
1. Styringsdokument for oppfølging regionale prosjekt. Revisjon 

inntekstfordelingsmodell somatikk 
2. Revidering av inntektsfordelingsmodellen somatikk. Innstilling fra regional 

prosjektgruppe i Helse Nord av 8. mai 2018 
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STYRINGSDOKUMENT FOR
OPPFØLGING REGIONALE PROSJEKT

REVISJON INNTEKTSFORDELINGSMODELL SOMATIKK

Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon:
1.0

Behandlet dato:
13. november 2017

Behandlet av / Prosjekteier:
Direktørmøte Helse Nord

Utarbeidet av:
H. Rolandsen

Beslutning:
Styresak 74-2017 Helse Nord RHF, vedtakspunkt 4: Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional
inntektsfordelingsmodell for prehospitale tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny regional
inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. (...)

Øk.sjefsmøte 29. august 2017 - Innspill

Direktørm øte: Sak 104-2017 (6. sept.): Forslag til innhold, organisering av og deltakelse i arbeidet ble gjennomgått.
Endelig mandat for arbeidet behandles på neste direktørmøtet.

Direktørm øte: Sak 114-2017 (11. okt.): Innhold og gjennomføring av arbeidet med innt.f.mod. ble oppsummert.
Tilslutning til opplegget slik det er skissert. Problemstillinger om finansiering av utdanningsvirksomhet ble
diskutert. I mandatet skal tas inn en formulering om at befolkningen i Nord-Norge skal ha et likeverdig tilbud med
befolkningen i resten av landet.

Til drøfting med KTV/KVO 12. desember

Bemanning av neste fase
Prosjektleder: Prof. i helseøknonomi Oddvar Kaarbø, Helseøk. Analyse - UiO

Prosjekt ferdig:
1. juni 2018, se egen
faseinndelingAndre: Prof. i helsepolitikk, Terje P. Hagen, Helseøk. Analyse - UiO

Signatur (prosjekteier) y(k
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Styringsdokument «Inntektsmodell somatikk -Oppdatering»

1. LOGG

1.1. Endringslogg
[Ved støne endringer i styringsdokumentasjonen som krever godkjenning fra prosjekteier, skal prosjektlederen oppdatere endringsloggen. Her skal det angis
hvilke endringer som er gjoit. hvem som har gjort endringen, og hvem som har godkjent at endringen blir foretatt. Som et minimum skal
styringsdokumentasjonen oppdateres i forbindelse med hver faseovergang i prosjektet.]

Versjon EndringDato Utført av Godkjent av
0.5 27.09.17 Rolandsen/Falck
0.9 Kommentarer fra dir.møte03.10.17 Rolandsen
0.99 14.11.17 Kommentarer fra dir.møte, ref.

pkt 2.4.3.
Oppdatert milepælsplan
Oppdatert prosjektdeltakere

Rolandsen

0.991 27.11.17 Milepælplan oppdatert etter
første møte i arb.gruppen

Rolandsen

Saksfremlegg til Direktørmøte
12. oktober tatt ut av listen
over vedlegg.
Til AD’s signatur, ingen
endringer etter samarbeidsmøte

1.0 15.01.18 Rolandsen

1.2. Distribusjonslogg
[For å sikre forankring slik at alle relevante interessenter har mottatt siste versjon av styringsdokumentasjonen, må distribusjonsloggcn oppdateres i trad medversjonshåndteringen. Eksempel pa interessenter: styret, direktørmøte, drøftingsmøte, samarbeidsmøte, fagforum.

Versjon MottakerDato
Direktørmøte Helse Nord0.9 03.10.17
Til første møte i arbeidsgruppen0.99 14.11.17
Til drøftingsmøte med KTV/KVO0.991 24.11.17

1.00 Til godkjennelse hos adm. dir. HN RHF

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01 www.helse-nord.no

postmottak@heIse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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Styringsdokument «Inntektsmodell somatikk -Oppdatering»

2. PROSJEKTBEGRUNNELSE

2.1. Bakgrunn
Helse Nord utviklet i 2013 ny inntektsfordelingsmodell for somatisk behandling. Styret for Helse
Nord RHF vedtok modellen i sak 58/2013. Modellen er tatt i bruk og innfaset i regional
inntektsfordeling og oppdateres årlig.

Helse Nord har konkludert med at det er behov for å utvikle en ny inntektsfordelingsmodell for
somatikk.

Styret for Helse Nord RHF behandlet i sak 46/2017 oppdatering av regional inntektsfordelings-
modell for somatikk og vedtok i denne forbindelse:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kvalitetssikring av den regionale
inntektsfordelingsmodell for somatikk til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørgefor at undermodell for utdanning oppdateres i tråd med
saksfremlegget ogfases gradvis inn ved at 8 mill. kroner omfordelesfra Universitetssykehuset Nord-

Norge HF til de øvrige helseforetakenefra og med budsjett 2018.

3. Styret ber adm. direktør videre om å justere kapitalelementet i den regionale
inntektsfordelingsmodellen slik at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HFfår økt sitt

tilskudd med 10 mill. kroner fra og med budsjett 2018.

4. Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional inntektsfordelingsmodell for prehospitale

tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny regional inntektsfordelingsmodell

for somatisk virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørgefor at kvalitetsaspektet i utdanningen

vektes som i universitets- og høgskolesektoren og at vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny

regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet.

Nåværende situasjon2.2.
Det er ulikt syn på hvorvidt dagens modell gir riktig fordeling av ressursene. Innspill fra helseforetakene
på dagens modell kan grupperes slik (se vedl.1- saksnotat til dir.møte 6. sept. 2017:

a) Feil i datagrunnlag
b) Feil vekting av kostnadsindekser i modellen
c) Feil i DRG vektene og dermed ISF finansieringen
d) «Regionfunksjoner» kommer dårlig ut imodellen
e) Modellen «kompenserer ikke» for effektiviseringskrav fra HOD
f) Når «frie midler» fordeles, får UNN for lite av veksten
g) Kostnadsnivået i sykehusene øker. Spesielt Nordlandssykehuset har en sterk

kostnadsvekst i somatikken
h) Feil i finansiering av utdanning
i) Sats for interne gjestepasienter er for høy
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2.3. Vurdering av alternative løsninger
I prosessen etter styrets vedtak i sak 46-2017, er det tatt stilling til om en skal:

A. Etablere en helt ny inntektsfordelingsmodell, eller:
B. Gjennomgå prinsippene i nåværende modell på nytt, evt. med justeringer.

Det er også diskutert hvorvidt det skal være en desentralisert eller sentralisert beslutningsmodell;

1 . Desentral beslutningsmodell
Beslutninger knyttet til pasientbehandlingen, valg av metode, valg av behandlingssted mv.

skjer i helseforetakene og at beslutningene kjennetegnes ved at:

• Pasientbehandlingen utføres av fagfolk i helseforetakene som fokuserer på god og riktig
pasientbehandling for den enkelte.

• Helseforetakene har ansvar for å utrede pasientens behov, velge behandlingsmetode og
sende pasienten til relevant behandler avhengig av nivå og kapasitet.

• Tilbudet til pasienten springer ut fra et overordnet ansvar for pasientene i de
respektive lokalsykehus, en besluttet rollefordeling mellom lokalsykehus og sentral-
/regionssykehus, felles forståelse for uønsket variasjon i forbruk av
spesialisthelsetjenester.

• Helseforetakene setter pasientens rett til fritt behandlingsvalg og rett til å delta i
beslutninger om metode, i sentrum.

2. Sentralisert beslutningsmodell
Beslutninger knyttet til pasientbehandlingen, valg av metode, valg av behandlingssted mv.
skjer i det regionale helseforetaket som kjennetegnes ved at det regionale foretaket:

• Har kunnskap om pasientpopulasjonen, sykdomsbilde, behov og fordeling.

• Har store staber med helsefaglig og økonomisk kompetanse. Kunnskap om «beste
praksis» i pasientbehandlingen.

• Har god oversikt over aktivitet, kvalitet, resultat mv., og besitter store analysemiljø og
store datamengder.

• Har kunnskap om kapasitet og kompetanse ved ulike behandlingsinstitusjoner
• Foretar klare bestillinger.

• Benytter finansielle virkemidler for å oppnå ønsket adferd.

• Konkurranseutsetter behandling for å oppnå effektivitet.

Konklusjonen er at arbeidet skal skje i tråd med alternativ Bl .

2.4. Fremtidig situasjon
Fremtidig modell skal ivareta viktige forhold som ligger til grunn for dagens modell :

1. Modellen skal legge til rette for likeverdige helsetilbud for alle innbyggerne i regionen.

2. Hele helsetilbudet i regionen skal i prinsippet være tilgjengelig for alle pasienter.
3. Befolkningen i Nord-Norge skal ha et likeverdig tilbud med befolkningen i resten av landet.

4. Modellen skal ivareta oppgjør for pasientbehandling mellom helseforetak i HN.
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5. Modellen skal legge til rette for at pasienten får tilbud så nært sitt hjemsted som mulig.
6. Modellen skal støtte opp under gjeldende funksjonsfordeling.
7. Modellen skal bidra til effektivitet og omstilling i sektoren.

Overordnede føringer til arbeidsgruppen:
1. Grunnleggende hensyn er at modellen skal legge til rette for at befolkningen i Nord-Norge

skal få et likeverdig tilbud. Hensynet til lokale helseforetak skal ha sekundær fokus.
2. Fremtidig modell skal støtte opp under ønsket utvikling:

a. Redusere unødvendige pasientstrømmen
b. Etablere incentiv til å utjevne ulikheter i forbruksrater.

3. Foreslå forenklinger.
4. Øremerkede midler skal ha begrenset plass.
5. Modellen er ikke en kostnadsrefusjonsmodell.
6. Behovskomponenten skal ikke endres, alle øvrige komponenter i modellen skal

gjennomgås.
7. Ny modell for laboratorieoppgjør skal inngå.
8. Vekting av elementer skal gjennomgås og vurderes.
9. Arbeidsgruppen skal bl.a. analysere:

a. Forskjeller i kostnadsnivå (kr/DRG-poeng), og annen relevant informasjon fra
«Analysenotat 16/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16

b. Regionsfunksjoner uten IFS-finansering som er behandlet i kostnadskomponenten.
c. Vesentlige tilbud/tjenester som ytes for andre helseforetak.

10. Finansieringsprinsipper og kriteriebaserte fordelingsordninger skal understøtte vedtatte
strategier og helsepolitiske mål for Helse Nord, og være basert på offentlig tilgjengelig
statistikk slik at modellen er etterprøvbar.

11. For å sikre forutsigbarhet over tid bør indikatorene som velges kunne benyttes over flere
år, og kunne oppdateres årlig med endringer i kriterieverdiene.

2.5. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter
Inntektsmodellen for somatikk ble revidert i 2013 og gjennomgått i 2016/2017. Innholdet i
styresak 46-2017 legges til grunn for videre arbeid.

Erfaringene er at det er en ikke ubetydelig grad av uenighet i regionen om enkeltelementer i
modellen. Søket etter objektive svar og størrelser har i noen tilfeller ikke ført frem. Resultatet
har vært at en har tatt i bruk indirekte metoder, eller funnet parameter som er en
indikator/uttrykk for hvordan ulikheter i regionen tilsier, ulik fordeling av enkeltelementer i
modellen. Se vedlegg1om innspill fra helseforetakene, behandlet i økonomisjefmøte og
direktørmøte.

Første fase i prosjektet må derfor dedikeres til utarbeidelse av felles målbilde, og prinsipper
for samarbeidet om prosjektet. Uten trygghet for at slik plattform er etablert, øker risiko for at
arbeidet ikke vil føre frem til ønsket resultat.
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3. PROSJEKTETS MÅL

Hovedmål
1. Å få vurdert om det har skjedd utvikling i helseforetakene som tilsier endring i fordeling av

inntekter i regionen.
2. Å gi inntektsfordelingsmodell for somatikk legitimitet i tråd med punkt 2.4., herunder en

ny gjennomgang av det skjønn som er lagt til grunn for dagens modell. Der det er relevant
skal utøvelse av skjønn sammenliknes med hvordan de samme forhold er vurdert i andre
regioner.

3.1.

3.2. Delmål
1. Implementering f.o.m. rullering i langsiktig plan 2018, med virkning fra budsjett 2019.
2. Vesentlig reduksjon i tidsbruk til diskusjon om fordeling av inntekter.
3. Mer fokus på hvordan de samlede ressurser kan benyttes bedre.

3.3. Effektmål
1. Større grad av trygghet for at modellen støtter opp om riktig og optimal fordeling av

ressursene i regionen.
2. Incentiver som støtter opp om å avdekke og redusere uønsket variasjon i forbruket av

spesialisthelsetjenester.

4. PROSJEKTETS AVGRENSNINGER OG AVHENGIGHETER
4.1. Avgrensninger
[ Nødvendige presiseringer av hva som ikke er inkludert i prosjektet.]

Beskrivelse og begrunnelse for avgrensningAvgrensning

Funksjonsfordeling mellom HF Arbeidsgruppen skal støtte seg til konklusjoner fra arbeidet
med utviklingsplan og analyse av basis
lokalsykehusfunksjoner.
Arbeidsgruppen skal gjennomgå nåværende
regionsfunksjoner og vurdere om det er særlige hensyn som
tilsier at finansieringen av disse ikke er dekket av kostnads-
eller mobilitetskomponenten i modellen.

Arbeidsgruppen skal ikke endres før det foreligger ny
nasjonal inntektsfordelingsmodell.
Arbeidsgruppen skal vurdere eventuelle konkrete forslag
som kommer i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid
med oppfølging av NOU 2016:25 Organisering og styring av
spesialisthelsetjenesten - hvordan bør statens eierskap

Regionsfunksjoner

Behovskomponent

Nasjonalt arbeid med
inntektsfordelingsmodell

I
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innrettes fremover. Fremdrift skal ikke begrenses av
nasjonale prosesser.

Arbeidsgruppen skal gjøre bruk av relevante analyser som
utarbeides nasjonalt, heller enn å starte tungt analysearbeid
regionalt.

4.2. Avhengigheter
[Oppsummer kort prosjektets viktigste interne og eksterne avhengigheter (for eksempel til prosesser,prosjekter, strategier, it-systemer,

felleskomponenter med videre). Angi som avhengighet, hvis prosjektet er en del av et program. Sett inn eventuell figur eller tegning som viser

avhengighetene.Henvis gjerne til interessentanalyse for nærmere beskrivelse av hvordan avhengigheter skal håndteres.]

Håndtering av
avhengighet

Eier av avhengighet
[eks annen prosjekteier

Kort beskrivelseAvhengighet

Analyse av lokalsykehus-

funksjoner og vesentlige
tjenester/tilbud som ytes
for andre helseforetak

Sikre prioritet
nov!7 - feb!8

ProsjekteierUtviklingsplan

5. INTERESSENTANALYSE OG KOMMUNIKASJONSPLAN
[Interessentanalysen er viktig som grunnlag for flere aktiviteter i prosjektet, for eksempel avgrensinger, avhengigheter og å planlegge

organiseringen av prosjektet (bruke interessentanalysen til å finne deltakere til prosjektgruppe, referansegruppe,styringsgruppe).] [Det

gjennomføres interessentanalyse og utarbeides kommunikasjonsplan. Mal ligger i prosjekthåndboken. I styringsdokumentet er det tilstrekkelig å

skrive at det er utført interessentanalyse,hvordan den er brukt i planleggingen av prosjektet og at det utarbeides og gjennomføres

kommunikasjonsplan. Henvis til eget dokument.]

Tiltak OKInteressenter Kommentar

Resultat har potensielt stor
innvirkning på økonomiske
rammebetingelser

Referat fra møter i
styringsgruppen.
Beh. i porteføljestyret.

Helseforetakene
v/direktørene

1

KTV inngår i SG og
arbeidsgruppe. Må
sikre kommunikasjon
til foretakstillitsv.

Endringer kan få betydning for
tilbud/aktivitet, og deretter
konsekvens for ansatte

Tillitsvalgte2

Endringer kan få betydning for
tilbud/aktivitet, og deretter
konsekvens for ansatte

Brukerrepresentanter3

Månedlig oppdatering
i ledermøter

Viktig at innt.ford.modell har
legitimitet og bidrar til ønsket
utvikling

Helse Nord RHF4
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6. PROSJEKTRISIKO
[ Prosjektet følger Helse Nords rutiner for risikohåndtering, jf RL 1602. Det skal gjennomfø res jevnlig risikoanalyse for å håndtere usikkerhet. Deviktigste risikoer beskrives her, eventuelt kan risikomatrisen kopieres inn. Usikkerhetsvurderingene vil endre seg fortlø pende.)

Gjsn risiko for målet: 3 5Kl
sik Kritiske Risiko for manglende
o suksessfaktorer måloppnåelse

Eksisterende tiltak/
merknad til risikoen

Risiko-
nivå Risikoeier:S

Ulik forståelse og fokus for hva
modellen skal ivareta

Felles mål 3 5
Rl

Styr.gruppeHov
Ikke tilstrekkelig
tid/kompetanse i arbeidsgr

Prioritet i RHFog HF Forpliktelse gjennom mandat 3
R2

5 Styr.gruppeHov
Arbeidsgruppen lykkes ikke å
forankre valg internt i egen
organisasjon
Prosjektleder og -deltakere har
ikke riktig kompetanse

Beskrevet i mandat. Signeres ved
oppstart.

RolleforståelseR3
3 5 Styr.gruppe

Hov

3 5KompetanseR4
Styr.gruppeHoy

Konkurranse med
andre prosjekt

Konkurranse med andre
prosjekt 3 3Tas med i porteføljeoppfølging Styr.gruppeMiddels

R5
R6

R7

7. PROSJEKTPLAN
[ Lag en overordnet prosjektplan for prosjektet. Dersom prosjektplanen er omfattende kan det være hensiktsmessig å skille denne ut som etseparat underliggende dokument som det her henvises til. Uansett skal prosjektplanen omfatte punktene nedenfor.]

Prosjektets leveranser
[Nevn de hovedleveransene som konkret kommer ut av prosjektet i skjemaet under. Leveransene kan for eksempel være organisatoriske(beskrivelse av endret arbeidsprosess, ny organisasjonsstruktur, ny fagplan) eller tekniske (nytt elektronisk saksbehandlingssystem, e-læringsplattform).]

7.1.

BeskrivelseID Leveranse

Dokument som beskriver "Plattform for
samarbeid”

Skal redusere risiko for ulik målforståelse1

Milepælsplan (MP-plan) detaljeres i fase1 Skal sikre at riktige ressurser allokeres
gjennom hele prosjektperioden

2

Delrapporter i hht MP-plan3
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Milepælsplan - Overordnet fremdriftsplan for prosjektet
[En milepæl beskriver hva vi skal oppnå når, ikke hvordan. Det skal være en beskrivelse av en tilstand prosjektet bø r være i på et visst stadium av
prosjektarbeidet. Framdriftsplanen kan lages i tabellen som i eksempelet under, eventuelt i Excel eller annen programvare og et oversiktsbilde
limes inn her.]

7.2.

Tidsfrist Gj.førtMilepæl Ansv.
Enighet om prinsipper for modellen 06.09.17 HR OKMl
Utlysning bistand 10.09.17 OKM2 HR
Mandat for arbeidet behandlet i dir.møte 11.10.17 OKM3 HR
Mandat drøftet med KTV/KVO 12.12.17 HRM4
Mandat for arbeidet godkjent av ADM5 13.12.17 HR
Første møte i arbeidsgruppen 21.11.17 HRM6
Detaljert milepælsplan ferdig 19.12.17 OKaaM7
Fase1- forankring og samarb.plattform godkj. OKaaM8
Rapportering til portef.styre/Direktørmøte 06.12.17 HRM9
Andre møte i arbeidsgruppen OKaaM10
Tredje møte i arbeidsgruppen OKaaMil

25.01.18Rapportering til portef.styre/Direktørmøte HRM12
08.03.18 OKaaM13 Første møte i styringsgruppen

Orientering i HR-sjefsmøte OKaaM14
Orientering i fagsjefsmøteM15 OKaa
Rapportering til portef.styre/Direktørmøte 16.03.18 HRM16
Orientering i styret i HN RHF HRM17
Fjerde møte i arbeidsgruppen OKaaM18
Femte møte i arbeidsgruppen

Ferdig rapport presenteres
- Teknisk gjennomgang av modell

OKaaM19

Alle HF har styrebehandlet innspill til rapport 27.04.18 HRM20
Behandling i direktørmøte 07.05.18 HRM 21
Styrebehandling Helse Nord RHF 23.05.18 HRM 22
Innarbeidet i langsiktig plan 20.06.18 HRM 23

8. PROSJEKTORGANISERING

Prosjektorganisering8.1 .
Prosjektet etableres med ekstern prosjektleder, arbeidsgruppe bestående av klinisk- og
økonomisk kompetanse fra alle sykehusforetakene. Det etableres referansegruppe ved behov. Det
etableres egen styringsgruppe hvor konserntillitsvalgte inviteres inn. Regionalt Brukerutvalg
orienteres underveis i prosjektet. Prosjektet legges til oppfølging i porteføljestyret.
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Adm.din RHF

Portef. styre

Styringsgruppe

ReferansegruppeProsjektgruppe

Arbeidsformen vil variere med fysiske møter, utvidede arbeidsseminarer, redegjørelser for
styringsgruppe og porteføljestyre, samt telefonmøter.

8.2. Rollebeskrivelse
[Beskriv de ulike rollene som skal inngå i prosjektet, og deres ansvar. Se prosjekthå ndboken til Helse Nord RHF for forslag til ansvarsbeskrivelse
for rollene.] Husk å ta med alle roller som er formelt knyttet til prosjektorganisasjonen, også for eksempel intern og ekstern referansegruppe eller
ekstern konsulent eller kvalitetssikrer.]

Prosjekteier:
Skal lede styringsgruppen.
Koordinere innkalling til styringsgruppemøter i samarbeid med prosjektleder.
Har særskilt ansvar for at styringsgruppen har felles mål, og at beslutninger tas på
omforent og objektivt grunnlag.
Skal påse at prosjektgruppen har nødvendig informasjon.

Styringsgruppe
Skal godkjenne plan for prosjektgjennomføring.
Skal følge opp at prosjektgruppens arbeid går i hht styringsdokument.
Skal se til at prosjektgruppen har nødvendige rammebetingelser og har riktig
sammensetning av kompetanse.
Skal utfordre prosjektgruppen.
Skal godkjenne prosjektets leveranser.
Er eier av risikomatrisen der ikke annet er uttalt.

- Har ansvar for å foreta korrigerende tiltak dersom risikobildet tilsier det, eller andre
forhold tilsier det.

Prosjektleder:
Skal legge stor vekt på forankring av prosesser og utvikling av en best mulig felles
forståelse for modellens formål.
Skal i neste fase bidra til forståelse av modellens elementer, logikk og virkemåte.

- Skal planlegge og lede gjennomføringen, og sikre at alle prosjektdeltakere får komme frem
med sine synspunkter.
Skal informere styringsgruppen om eventuelle utfordringer, og foreslå risikoreduserende
tiltak.
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Prosjektdeltaker:
Har ansvar for å bidra til et godt samarbeid i prosjektet.

- Skal sette seg inn i detaljene i nåværende inntektsfordelingsmodell, og ha oversikt over
hovedtrekkene i tilsvarende modell i andre regioner.
Har ansvar for å bringe frem kostnads- og aktivitetsdata fra sine egne helseforetak til bruk i
analysene.
Har ansvar for å bringe frem egne synspunkter og lytte til andres meninger.
Har særskilt ansvar for å bringe helhetlig informasjon om arbeidet tilbake til egne
helseforetak.
Har ansvar for at arbeid og forberedelser i eget foretak finner sted i tråd med behov og
avtaler.

8.3. Deltakere
Styringsgruppe

VirksomhetTittelRolle Navn

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

UNN HF

Finnmarkssykehuset HF

Helse Nord

EierdirektørHilde RolandsenLeder

Adm. DirektørDeltaker Fred Murer

Adm. DirektørPaul M. StrandDeltaker

Adm. Direktør

Adm. Direktør

Konserntillitsvalgt

Tor Ingebrigtsen

Eva Håheim Pedersen

Deltaker

Deltaker

(NN)Deltaker

Prosjektgruppe
VirksomhetTittelRolle Navn

Helseøk. Analyse AS

Helseøk. Analyse AS

Nord Universitet

Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

UNN HF

Professor i Helseøkonomi

Professor i Helsepolitikk

Stipendiat

Controller (Økonomisjef )

(Klinisk kompetanse)

Administrasjonssjef

Med. Direktør

Økonomisjef

Kvaliets- og utviklingssjef

Øk. Sjef.
Overlege, Klin. Hammerfest

Konst Øk. Direktør

Rådgiver

Oddvar Kaarbøe

Terje P. Hagen

Oliver Henk

Geir M. Jensen (T. Lyngved)

Anne 1. Pedersen (S. Forbergskog)

Gro A. Ankil

Beate Sørslett

Tommy Schølberg

Einar Bugge

Lill Gunn Kivijervi

Ivan Pal Valter

Prosjektleder

Prosj.medarb.
Prosj.sekretær

Prosj.medarb.

Prosj.medarb.

Prosj.medarb.

Prosj.medarb.
Prosj.medarb.
Prosj.medarb.
Prosj.medarb.
Prosj.medarb.

Prosj.medarb.

Prosj.medarb.

i

UNN HF

Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF

Helse Nord RHFErik Arne Hansen

Helse Nord RHFErling Bang
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Styringsdokument «Inntektsmodell somatikk - Oppdatering»

Referansegruppe

Vurderes ved behov.

9. STRATEGIER FOR PROSJEKTGJENNOMFØRING
Det vises til milepælsplan, som detaljeres i fase 1.

10. BUDSJETT OG RESSURSRAMMER

10.1. Finansieringsansvar
Helse Nord RHF finanserier ekstern prosjektledelse og evt. behov for analyser eller tjenester fra
eksterne.

Helseforetakene betaler egne reiser og er ansvarlig for egne ressurser i prosjektet.

10.2. Planlagte prosjektkostnader

Rolle Beskrivelse Kostnad Kommentar
Prosjektleder Honorar 500.000

Reiser/opphold 50.000
Andre kostnader 50.000

11. TOLERANSER FOR AVVIK
[For noen prosjekter er det aktuelt å styre etter toleranser. Dersom det er innfø rt toleranser i prosjektstyringen beskrives disse her.Toleranser erdet tillatte avvik i positiv og negativ retning fø r avviket må eskaleres til neste ledelsesnivå. Toleranser for avvik kan fastsettes for ø konomi, tid,kvalitet eller andre oppfølgingspunkt. Styringsgruppen eventuelt prosjekteier beslutter hvilket nivå disse toleransene skal ligge på. For eksempelmå det besluttes hvilket budsjettansvar og myndighet prosjektleder innehar.]

Ikke vurdert.

12. PROSJEKTSTYRING OG RAPPORTERINGSRUTINER
Månedlig statusrapport i tråd med HN sine maler.
Referat fra møter legges under egen katalog sak/arkivsystem, og sendes pr e-post til
deltakere og styringsgruppe.
Rapportering til porteføljestyret i stråd med vedtatte maler og retningslinjer.

13. VEDLEGG
[Avhengig av prosjektets størrelse, vil noen av punktene ligge som vedlegg, og hovedkonklusjoner tas eventuelt med i dokumentet.]

1 . Plan for gjennomføring v/Helseøkonomisk Analyse AS.

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01 www.helse-nord.no

postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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Styringsdokument «Inntektsmodell somatikk - Oppdatering»

14. VEILEDNING MAL FOR STYRINGSDOKUMENT

Malen er et forslag til utforming av et styringsdokument for et prosjekt. Prosjektleder har et ansvar for å
tilpasse innholdet til sitt prosjekt. Det betyr at det er noen punkter i malen som ikke er aktuelle for et
prosjekt og at andre punkter som ikke er med i malen kan tas inn i styringsdokumentet. Innholdet i
styringsdokumentet vil for eksempel variere med type prosjekt eller oppgave, omfang/størrelse,

deltakere og varighet.

Hva er Styringsdokument?
Styringsdokumentet er et samledokument som beskriver overordnede forventninger og rammer for
prosjektet. Dokumentet er en viktig del av grunnlaget for å beslutte om prosjektet skal igangsettes. Det
definerer prosjektet og danner grunnlaget for ledelse og styring av prosjektet, og danner til slutt grunnlaget
for vurderingen av hvorvidt prosjektet har vært en suksess.

Formål med Styringsdokumentet
Fonnålet med Styringsdokumentet er å definere prosjektet, danne grunnlaget for riktig prosjektledelse og
vurdere om prosjektet totalt sett blir vellykket.

Hvem utarbeider Styringsdokumentet?
Styringsdokumentet utarbeides av prosjektlederen.

Hvem mottar Styringsdokumentet?
Styringsdokumentet oversendes til Prosjekteieren og Styringsgruppen for prosjektet. Prosjekteier signerer
Styringsdokumentet, som en endelig bekreftelse på at innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen.

Når utarbeides Styringsdokumentet?
Styringsdokumentet utarbeides i planleggingsfasen, men er et levende produkt i og med at det til enhver
tid skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Styringsdokumentet skal
som minimum oppdateres ved hver faseovergang etter at det har blitt etablert.

Den versjonen av Styringsdokumentet som ble brukt for å få besluttet prosjektgjennomføring, beholdes
som et grunnlag som prosjektet senere vil bli vurdert opp mot.

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

Besøksadresse:
Sjøgata I0
8006 BODØ

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

www.helse-nord.no
postmottak@helse- nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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H E L S E NORD

Drøftingsprotokoll

Vår ref.:
2017/69-17/119

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

Sted/dato:
Bodø, 12.12.2017

M øtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF

Møtedato: 12. desember 2017
M øtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:
Ann-Mari Jenssen
Baard Einar Martinsen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Ulrika Larsson
Bengt-Ole Larsen
Karin Paulke
Kristian 1. Fanghol
Hilde Rolandsen

YS Helse
SAN
LO Stat
UN10
Akademikerne
konsernverneombud
stabsdirektør
direktør
eierdirektør

Forfall:

Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet.

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, revisjon - mandat
Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble
sendt ut, den 28. november 2017.

Saken ble tatt opp til drøfting.
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Partene er enige om følgende:

1. Partene gir sin tilslutning til mandat, organisering og arbeidsform, slik det er lagt
frem i utkast til styringsdokument for Revisjon inntektsfordelingsmodell somatikk,
(versjon 0.991).

2. KTV/KVO oppnevner KTVAnn Mari Jenssen til styringsgruppen for prosjekt
Revisjon inntektsfordelingsmodell somatikk.

Bodø, den 12. desember 2017

Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet.

Hilde Rolandsen
Helse Nord RHF

Kristian I. Fanghol
Helse Nord RHF

Karin Paulke
Helse Nord RHF

Kari B. Sandnes
LO Stat

Baard Einar Martinsen
SAN

Ann-Mari Jenssen
YS Helse

Bengt-Ole Larsen
Konsernverneombud

Ulrika Larsson
Akademikerne

Sissel Alterskjær
UN10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revidering av Inntektsfordelingsmodellen somatikk 

 
 

Innstilling fra regional prosjektgruppe i Helse Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utgitt av:  Helse Nord RHF  
Dato:   08.05.18 
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Forkortelser 
 

HF     Helseforetak 

HSYK     Helgelandssykehuset 

NLSH     Nordlandssykehuset 

UNN     Universitetssykehuset Nord-Norge 

FIN     Finnmarkssykehuset 

RHF     Regionalt helseforetak 

SKDE      Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

NPR      Norsk pasientregister 

SSB     Statistisk sentralbyrå 

DRG     Diagnoserelaterte Grupper 

KvaFor     Kvalitets- og Forskningsavdelingen i Helse Nord 
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Sammendrag 
Helse Nord utviklet i 2008 en inntektsfordelingsmodell for somatisk behandling. Modellen ble 

revidert i 2013, se styresak 58/2013. Modellen er oppdateres årlig. 

 

Administrerende direktør i Helse Nord har konkludert med at det er behov for å videreutvikle 

nåværende inntektsfordelingsmodell for somatikk. Denne rapporten oppsummerer arbeidet til 

prosjektgruppen. UNN mener prosjektgruppens arbeid ikke oppfyller styringsdokumentets 

intensjoner, og en ny modell basert på det foreliggende arbeid kan ikke oppfylle arbeidets mål. 

UNN stiller seg derfor ikke bak rapporten. Dette begrunnes i vedlegg til rapporten. 

 

I arbeidet har følgende fire problemstillinger vært sentrale:  

 Utfordringer knyttet til kostnadsindeksanalysene;  

 Utfordringer knyttet til regionale funksjoner som gis særskilt finansiering samt 

overgangsordninger;  

 Utfordringer knyttet til forbruksvariasjoner mellom helseforetaksområdene;  

 Begrunnelse for bruk av skjønn.  

 

Flertallet av prosjektgruppen foreslår følgende (med de kommentarene som framgår av 

vedleggene): 

 Forskningskomponenten tilbakestilles,  

 Mobilitetskomponenten justeres til 100% ISF-finansiering,  

 Midler fordeles etter begrunnelse og ikke totalmodell 

 Undervisningskomponenten følger vektingen i universitets- og høyskolesektoren.  

 Ny inndeling av særskilt kompensasjon for regionale funksjoner og overgangsordninger, 

herunder at mindre beløp tas ut og fordeles gjennom behovskomponenten.  

 At det skal utøves skjønn, og momenter som skal vektlegges i skjønnsutøvelsen 
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1. Innledning og bakgrunn 
Helse Nord utviklet i 2008 inntektsfordelingsmodell for somatikk. Modellen ble revidert i 2013, 

se styresak 58/2013. Modellen oppdateres årlig. 

 

Helse Nord har konkludert med at det er behov for å utvikle en ny inntektsfordelingsmodell for 

somatikk. En av årsakene til dette er at det er ulikt syn på hvorvidt dagens modell gir riktig 

fordeling av ressursene. Innspill fra helseforetakene på dagens modell kan grupperes slik (jf. 

vedlegg. 1 – saksnotat til direktørmøte 6. september 2017):  

1. Feil i datagrunnlag  

2. Feil vekting av kostnadsindekser i modellen  

3. Feil i DRG vektene og dermed ISF finansieringen  

4. «Regionfunksjoner» kommer dårlig ut i modellen  

5. Modellen «kompenserer ikke» for effektiviseringskrav fra HOD  

6. Når «frie midler» fordeles, får UNN for lite av veksten  

7. Kostnadsnivået i sykehusene øker. Spesielt Nordlandssykehuset har en sterk 

kostnadsvekst i somatikken  

8. Feil i finansiering av utdanning  

9. Sats for interne gjestepasienter er for høy  

 

Styret for Helse Nord RHF behandlet i sak 46/2017 oppdatering av regional 

inntektsfordelingsmodell for somatikk. Vedtaket i saken er i fire punkter:  

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om kvalitetssikring av den regionale 

inntektsfordelingsmodell for somatikk til orientering.   

2.  Styret ber adm. direktør om å sørge for at undermodell for utdanning oppdateres i tråd 

med saksfremlegget og fases gradvis inn ved at 8 mill. kroner omfordeles fra 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF til de øvrige helseforetakene fra og med budsjett 

2018.   

3. Styret ber adm. direktør videre om å justere kapitalelementet i den regionale 

inntektsfordelingsmodellen slik at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF får 

økt sitt tilskudd med 10 mill. kroner fra og med budsjett 2018.   

4. Styret godkjenner at arbeidet med å utvikle regional inntektsfordelingsmodell for 

prehospitale tjenester utsettes, og at det startes opp et arbeid med å utvikle ny regional 

inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. Styret ber adm. direktør om å sørge for 

at kvalitetsaspektet i utdanningen vektes som i universitets- og høgskolesektoren og at 

vektingen tas hensyn til i arbeidet med ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk 

virksomhet.   

 

I prosessen etter styrets vedtak i sak 46-2017, er det tatt stilling til om en skal: 

A. Etablere en helt ny inntektsfordelingsmodell, eller: 
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B. Gjennomgå prinsippene i nåværende modell på nytt, evt. med justeringer. 

 

Det er også diskutert hvorvidt det skal være en desentralisert eller sentralisert 

beslutningsmodell.  

 

Etter forankring i direktørmøtet har administrerende direktør i Helse Nord besluttet at arbeidet 

med å videreutvikle nåværende inntektsfordelingsmodellen skal følge punkt B, og at 

beslutningsmodellen skal være desentral. Dvs. at beslutninger knyttet til pasientbehandlingen, 

valg av metode, valg av behandlingssted mv. skjer i helseforetakene og at beslutningene 

kjennetegnes ved at:  

 Pasientbehandlingen utføres av fagfolk i helseforetakene som fokuserer på god og riktig 

pasientbehandling for den enkelte.  

 Helseforetakene har ansvar for å utrede pasientens behov, velge behandlingsmetode og 

sende pasienten til relevant behandler avhengig av nivå og kapasitet.  

 Tilbudet til pasienten springer ut fra et overordnet ansvar for pasientene i de respektive 

lokalsykehus, en besluttet rollefordeling mellom lokalsykehus og sentral-

/regionssykehus, felles forståelse for uønsket variasjon i forbruk av 

spesialisthelsetjenester.  

 Helseforetakene setter pasientens rett til fritt behandlingsvalg og rett til å delta i 

beslutninger om metode, i sentrum.  

  

Med bakgrunn i prosessen beskrevet over har Helse Nord utviklet et styringsdokument som 

ligger til grunn for prosjektet. Styringsdokumentet fastslår at fremtidig modell skal ivareta 

viktige forhold som ligger til grunn for dagens modell:    

1. Modellen skal legge til rette for likeverdige helsetilbud for alle innbyggerne i regionen.  

2. Hele helsetilbudet i regionen skal i prinsippet være tilgjengelig for alle pasienter.  

3. Befolkningen i Nord-Norge skal ha et likeverdig tilbud med befolkningen i resten av 

landet.  

4. Modellen skal ivareta oppgjør for pasientbehandling mellom helseforetak i HN.  

5. Modellen skal legge til rette for at pasienten får tilbud så nært sitt hjemsted som mulig.  

6. Modellen skal støtte opp under gjeldende funksjonsfordeling.  

7. Modellen skal bidra til effektivitet og omstilling i sektoren.  

  

Styringsdokumentet spesifiserer følgende overordnede føringer for prosjektet:  

1. Grunnleggende hensyn er at modellen skal legge til rette for at befolkningen i Nord-

Norge skal få et likeverdig tilbud. Hensynet til lokale helseforetak skal ha sekundær 

fokus.  

2. Fremtidig modell skal støtte opp under ønsket utvikling:  

a. Redusere unødvendige pasientstrømmer.  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 43



8 
 

b. Etablere incentiv til å utjevne ulikheter i forbruksrater.  

3. Foreslå forenklinger.  

4. Øremerkede midler skal ha begrenset plass.  

5. Modellen er ikke en kostnadsrefusjonsmodell.  

6. Behovskomponenten skal ikke endres, alle øvrige komponenter i modellen skal 

gjennomgås.   

7. Ny modell for laboratorieoppgjør skal inngå.  

8. Vekting av elementer skal gjennomgås og vurderes.  

9. Arbeidsgruppen skal bl.a. analysere:   

a. Forskjeller i kostnadsnivå (kr/DRG-poeng), og annen relevant informasjon fra 

«Analysenotat 16/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16  

b. Regionsfunksjoner uten ISF-finansering som er behandlet i 

kostnadskomponenten.  

c. Vesentlige tilbud/tjenester som ytes for andre helseforetak.  

10. Finansieringsprinsipper og kriteriebaserte fordelingsordninger skal understøtte 

vedtatte strategier og helsepolitiske mål for Helse Nord, og være basert på offentlig 

tilgjengelig statistikk slik at modellen er etterprøvbar.  

11. For å sikre forutsigbarhet over tid bør indikatorene som velges kunne benyttes over 

flere år, og kunne oppdateres årlig med endringer i kriterieverdiene.  

 

Styringsdokumentet henviser også til relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjektet. 

Mer spesifikt påpekes det at  

«Innholdet i styresak 46-2017 legges til grunn for videre arbeid. Erfaringene er 

at det er en ikke ubetydelig grad av uenighet i regionen om enkeltelementer i 

modellen. Søket etter objektive svar og størrelser har i noen tilfeller ikke ført 

frem. Resultatet har vært at en har tatt i bruk indirekte metoder, eller funnet 

parameter som er en indikator/uttrykk for hvordan ulikheter i regionen tilsier, 

ulik fordeling av enkeltelementer i modellen. Se vedlegg 1 om innspill fra 

helseforetakene, behandlet i økonomisjefmøte og direktørmøte. 

Første fase i prosjektet må derfor dedikeres til utarbeidelse av felles målbilde, og 

prinsipper for samarbeidet om prosjektet. Uten trygghet for at slik plattform er 

etablert, øker risiko for at arbeidet ikke vil føre frem til ønsket resultat.» 

1.1 Prosjektets mål 
I følge styringsdokumentet er prosjektets mål følgende: 

1.1.1 Hovedmål  

1. Å få vurdert om det har skjedd utvikling i helseforetakene som tilsier endring i fordeling 

av inntekter i regionen.  
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2. Å gi inntektsfordelingsmodell for somatikk legitimitet i tråd med punkt 2.4., herunder en 

ny gjennomgang av det skjønn som er lagt til grunn for dagens modell. Der det er 

relevant skal utøvelse av skjønn sammenliknes med hvordan de samme forhold er 

vurdert i andre regioner.   

1.1.2 Delmål  

1. Implementering f.o.m. rullering i langsiktig plan 2018, med virkning fra budsjett 2019.  

2. Vesentlig reduksjon i tidsbruk til diskusjon om fordeling av inntekter.  

3. Mer fokus på hvordan de samlede ressurser kan benyttes bedre.  

1.1.3 Effektmål  

1. Større grad av trygghet for at modellen støtter opp om riktig og optimal fordeling av 

ressursene i regionen.   

2. Incentiver som støtter opp om å avdekke og redusere uønsket variasjon i forbruket av 

spesialisthelsetjenester.  

1.2 Organisering av arbeidet 
Arbeidet har vært organisert med en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Prosjektleder har 

vært partner i Helseøkonomisk Analyse AS, og prosjekteier har vært eierdirektør Hilde 

Rolandsen, Helse Nord RHF. 

 

Prosjektgruppen har bestått av følgende medlemmer: 

Oddvar Kaarbøe Helseøk. Analyse 

Oliver Henk Helseøk. Analyse 

Erik Arne Hansen RHF 

Erling Bang RHF 

Geir M. Jensen HSYK 

Sidsel Forbergskog HSYK 

Gro Ankill NLSH 

Beate Sørslett NLSH 

Tommy Schjølberg UNN 

Einar Bugge UNN 

Gøril Bertheussen* UNN 

Lill Gunn Kivijervi FIN 

Pal Valter Ivan FIN 

 

Styringsgruppen har bestått av følgende medlemmer: 

Hilde Rolandsen RHF 
Eva H. Pedersen FIN 
Tor Ingebrigtsen**/Marit Lind UNN 
Paul M. Strand NLSH 
Fred A. Murer HSYK 
Ann-Mari Jenssen KTV 

 

* Erstattet Tommy Schjølberg, og deltok fra møtet 19. februar 2018 

** Deltok på porteføljestyremøtet den 25. januar 2018 
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Prosjektgruppen har hatt syv møter i perioden 21.november 2017 til 12. april 2018. 

Styringsgruppen har hatt to møter i perioden 8. mars 2018 til 7.mai 2018. Prosjektleder har også 

rapportert til porteføljestyret i Helse Nord den 25. januar 2018, samt informert om prosjektet i 

ledergruppen til Helse Nord 3.april 2018 og i direktørmøte 9. april 2018. De fem første møtene 

har vært fysiske møter, men med mulighet til å delta på Skype/telefon/-videokonferanse. De to 

siste møtene var Skype/telefon/videokonferansemøter. 

 

Prosjektleder har organisert prosjektet slik at de enkelte elementene i modellen blir diskutert i 

de tre første prosjektmøtene. Den mer generelle diskusjonen rundt om modellen svarer ut 

hvordan en skal sikre finansiering av et lite universitetssykehus, og om modellen bidrar til å 

utjevne forskjeller i forbruksrater, er diskutert deretter. Organiseringen av prosjektet ble lagt 

fram på første prosjektmøtet, og ble også diskutert i porteføljestyrets møte den 25. januar 2018, 

dvs. etter de tre første prosjektgruppemøtene. Porteføljestyret kommenterte at den oppfatter at 

helheten i bestillingen vil løses i senere leveranser, og har trygghet for at senere rapporter vil gi 

et mer komplett bilde. 

 

I sin innledning på det første prosjektgruppemøte påpekte prosjekteier følgende: 

• Diskusjonen rundt dagens somatikkmodell er krevende. Utvikling av modell for 

prehospitale tjenester er derfor utsatt, og dette prosjektet er igangsatt.  

• Utfordringen og målsetningen er å finne en modell som er rimelig, balansert og gir et 

mest mulig korrekt bilde av ressursbehovet mellom HF-ene.  

• Prosjektet ligger i rød sone i risikoanalysen før tiltak.  

• I fase 1 av prosjektet fokuseres det på at prosjektdeltakerne forstår hverandres 

synspunkter 

 

I oppfølgingen av dette har representantene fra de ulike helseforetakene underskrevet en 

samarbeidserklæring. Den første del av samarbeidserklæringen omhandler det overordnede 

målbildet i prosjektet, mens den andre delen av erklæringen omhandler samarbeidet mellom 

helseforetak i prosjektgruppen. Samarbeidserklæringen er vedlagt i vedlegg 1.  

1.3 Avgrensninger av prosjektgruppens arbeid 
I prosjektgruppens mandat er det spesifisert at alle delene ved inntektsfordelingsmodellen skal 

vurderes utenom behovskomponenten. Prosjektgruppen har likevel avgrenset sitt arbeid til ikke 

å vurdere modell for utdanning og til ikke å utvikle en ny modell for laboratorieoppgjør. 

Prosjektgruppen har også forelagt en sak for porteføljestyret rundt bruk av skjønn.  

1.3.1 Modell for utdanning 

Modell for utdanning er behandlet av styret i Helse Nord våren 2017 (Styresak 46/17). Det ble 

besluttet overgang til ny modell basert på Utvikling av undermodell for utdanning – 

inntektsmodellen, innstilling fra regional prosjektgruppe i Helse Nord (28.mars 2017). 

Prosjektleder har derfor avgrenset behandlingen av utdanningskomponenten til å beregne de 

økonomiske konsekvensene av vedtakspunkt 2 og 4.  

 

UNNs representanter i prosjektgruppen har påpekt at styringsdokumentet ber prosjektgruppen 

gjennomgå alle komponenter utover behovskomponenten, og har anført at den reviderte 

utdanningskomponenten har åpenbare og vesentlige mangler som må hensyntas i arbeidet. 

Dette er nærmere beskrevet under punkt 2.2.2 og 7.2. Prosjektleder har forelagt prosjekteier 
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denne problemstillingen. Prosjekteier har konsultert administrerende direktør som igjen 

orienterte styret i Helse Nord om dette i sak 45/2018. Administrerende direktør vil ved 

oppdatering av regional inntektsmodell for somatikk legge prinsippene for finansiering av 

utdanning i helseforetakene slik vedtatt i styresak 46/2017 til grunn.  

1.3.2 Modell for laboratorieoppgjør 

Prosjektgruppen har gått gjennom dagens modell og blitt informert om hvordan 

prosjektgruppen som foreslo modell for laboratorieoppgjør tenkte når modellen ble foreslått i 

2011.  

 

Statens nye finansieringsmodell, med nytt laboratoriekodeverk, ble innført 1. januar 2018. Data 

på aktivitet vil bli generert i løpet av 2018.  

 

Prosjektgruppen har diskutert manglende tilgjengelig data. Det er vanskelig å kalibrere ny 

modell før aktivitetsdata foreligger. Prosjektgruppen foreslår derfor å utsette eventuelle 

endringer av dagens laboratoriemodell før aktivitetsdata foreligger.  

1.3.3 Bruk av skjønn  

Det er ulike meninger i prosjektgruppen om fortolkningen av prosjektmandatet med hensyn til 

skjønnsmessige vurderinger. Prosjektgruppen diskuterte hvordan skjønnsvurderinger bør 

håndteres. Prosjektleder poengterte risiko for mangel på transparens dersom prosjektgruppen 

skal utøve skjønn samt at prosjektgruppen ikke utøvde skjønn da modellen ble utviklet i 2011.  

 

Prosjektgruppen ønsket å få porteføljestyrets syn på i hvilken grad prosjektgruppen skal gjøre 

skjønnsmessige vurderinger. Porteføljestyret diskuterte dette på sitt møte den 25 januar 2018. 

Det ble referatført følgende: «Prosjektets konklusjoner må være mest mulig objektive, og 

skjønnsmessige vurderinger i størst mulig grad overlates til beslutningsnivået.» 

1.3.4 Prinsipper for kompensasjon av kapitalkostnader 

Prosjektgruppen har ikke diskutert prinsipper for kompensasjon av kapitalkostnader, selv om 

vedtakspunkt 3 i styresak 46/2017 omhandler kapital. Kompensasjon av kapitalkostnader er i 

dag håndtert utenfor somatikkmodellen.  

2. Kostnadskomponenten 
Kostnadskomponenten fanger opp uforskyldte kostnadsulemper i pasientbehandlingen. I dagens 

modell består kostnadskomponenten av to deler. Det er  

1. Kostandskompensasjon for aktivitet som er ISF-finansiert. Denne ivaretas av en 

indeks, se punkt 2.1. 

2. Regionsfunksjoner, inklusiv undervisning og utdanning, som ikke er ISF-

finansiert. Disse håndteres særskilt, se punkt 2.2. 

I tillegg gis det tidsavgrenset kompensasjon for visse tjenester. Dette kan for eksempel være 

knytte til funksjoner som er under oppbygning.  
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2.1 Kostnadsindeksanalyser 
Kostnadsindeksanalysene skal ivareta kostnadsulemper som det enkelte foretak ikke selv har 

kontroll over. Strukturelle forhold som antall sykehus i et HF-område og befolkningens 

bosettingsmønster er eksempel på slike forhold.  

 

Kostnadsindeksanalysene bygger på analyser utført på data fra alle landets sykehus i perioden 

2006-09. Analysene ble gjennomført i forbindelse med inntektsmodellarbeidet i 2011 (se 

styresak 58/2013). Størrelsen og fordeling av kostnadskomponenten bestemmes av det relative 

kostnadsnivået mellom helseforetakene, som beregnes i analysene. 

 

Tabellen under viser resultatet fra kostnadsindeksanalysene.  

Tabell 1: Resultatene fra kostnadsindeksanalysene fra 2011 

 

Tolkningen av resultatene er følgende:  

 Reisetid: For hvert minutt reisetid til nærmeste akuttsykehus vil kostnadene pr DRG-

poeng øke med 70 kr.  

 Forskning: For hvert forskningspoeng som genereres pr 1 000 DRG-poeng så øker 

kostnadene pr DRG-poeng med 2 041 kr  

 Langtidsliggedager: Hver prosentandel langtidspasienter øker kostnadene pr DRG-poeng 

med 2 743 kr  

 Akuttsykehus: Et nytt akuttsykehus pr. 10 000 DRG-poeng øker kostnadene pr DRG-

poeng med 4 311 kr  

Prosjektgruppen som utviklet inntektsmodellen i 2011 konkluderte med at de variablene som er 

statistisk signifikant tas inn i modellen (100 %), mens de variablene som ikke er statistisk 

signifikant ikke tas med i modellen. Argumentet var at punktestimatet (regresjonskoeffisienten) 

gir den beste indikasjonen på hva kostnadsulempen er.  
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Tabell 4. Kostnadsanalyser
Reisetid Utdanning Forskning Langtids- Akutt- Kapital

Liggedager sykehus
1,597 8,4154,7 39,8 0,4 2,2Finnmark

40,5 0,503 6,8UNN 73,8 3,4 2,8

45,7Nordland 39,3 0,7 2,9 0,887 7,7

45,4 33,5Helgeland 0,1 1,8 1,878 7,1

2,15Gj.snitt landet 32,32 39,94 1,34 0,64 7,06

Regresjonskoefflsient 0,07*
( i 1000 kr.)
Vekt

0,021 2,041* 2,743* 4,311* 0,73

0 01 1 1 1

* Indikerer statistisk signifikans.
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Prosjektgruppen var kjent med at Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF også brukte 

kostnadsindeksanalysene i sin inntektsmodell. Gruppen var også klar over at den valgte en 

annen løsning rundt vektingen av variablene sammenlignet med hva Helse Vest og Helse Midt-

Norge gjorde. Argumentet til prosjektgruppen var at eventuelle skjønnsmessige vurderinger 

måtte gjøres av styret i Helse Nord, og ikke av prosjektgruppen. 

2.1.1 Utfordringer med kostandsindeksanalysene 

Prosjektgruppen har i hovedsak diskutert fire forhold: 

1. Analysene er basert på data fra 2006-09 

2. At forskningsaktiviteten i Helse Nord årlig er oppdatert med nye data, mens data for 

forskning i resten av landet, og kompensasjonsbeløpet for forskning, er holdt konstant. 

3. At NLSH har identifisert feil i datagrunnlaget som er brukt til å beregne ulemper med 

reisetid. Mer spesifikt viser NLSH at total reisetid i Finnmarkssykehuset og UNN er 

beregnet for høyt, mens den er beregnet for lavt for NLSH og Helgeland. 

4. Bruk av skjønn knyttet til kostnadsindeksanalysene 

2.1.1.1 Analyser på gamle data og nye analyser som kan si noe om det relative 

kostnadsforholdet 

Kostnadsindeksanalysene er basert på data som per i dag er om lag 10 år gamle. I perioden etter 

2009 har helsesektoren vært gjennom store strukturelle endringer, den medisinske-tekniske 

utviklingen har vært betydelig, og befolkningens forventninger til hva sykehusene kan utrette 

har økt.  

 

Alle disse forholdene vil påvirke det absolutte kostnadsnivået til helseforetakene, samt det 

relative kostnadsnivået mellom dem. Det er derfor usikkert om dagens faktiske 

kostnadsulemper samsvarer med hva kostnadsindeksanalysene predikerer.  

 

Prosjektgruppen er kjent med at det ikke er mulig å få gjennomføre kostnadsindeksanalyser på 

nye data innen dette prosjektets tidshorisont. Prosjektgruppen har derfor sett etter andre 

analyser som kan indikere størrelse og relativ fordeling av kostnadsulemper som det er ønskelig 

å kompensere. 

 

I styringsdokumentet er det spesifisert at prosjektgruppen skal analysere forskjeller i 

kostnadsnivå (kr/DRG-poeng), og annen relevant informasjon fra Analysenotat 16/17 

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2012-16.   

 

I dette notatet er produktivitetsutvikling i Helse Nord fra 2015 til 2016 analysert. Analysen viser 

en produktivitetsnedgang på 0,8 prosent mot et stabilt kostnadsnivå for landet samlet. 

Forklaringer er en større økning i kostnader per DRG-poeng for Helgelandssykehuset HF og 

Finnmarkssykehuset HF enn produktivitetsforbedringen ved NLSF og UNN – en produktivitets-

forbedring som er knyttet til en sterkere aktivitetsvekst sammenlignet med gjennomsnittet for 

landet.  

 

Analysenotatet inkluderer også en analyse av hvordan strukturelle forhold (som spredt 

bosetningsmønster og spredt akuttberedskap) påvirker kostnadene. Denne analyser er 

imidlertid kun gjennomført på regionnivå på grunn av manglende grunnlagsdata. Den kan derfor 

ikke si noe om det relative kostnadsforholdet mellom helseforetakene i Helse Nord.  
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Når en korrigerer for strukturelle forhold, målt ved reisetid, viser analysene at reisetid forklarer 

7,4 prosentpoeng av kostnadsindeksen i Helse Nord. Før justeringen for reisetid er 

kostnadsindeksen til Helse Nord 1,22, og etter justeringen blir dermed kostnadsindeksen 1,14 – 

altså 14 prosent over landsgjennomsnittet.1  

 

I en rapport fra Frischsenteret til HOD analyseres produktiviteten i spesialisthelsetjenesten 

basert på data fra 1999 til 2014. DRG-poengene er gruppert etter grupperingslogikk fra 2011 og 

analysene er gjennomført med DEA-metoden.2 I Tabell A12 gis en oversikt over 

produktivitetsestimatene til sykehus og helseforetak i Helse Nord. Referansepunktet som 

helseforetakene sammenlignes med er det mest produktive sykehuset i helse Norge i 

tidsperioden. Jo lavere tall som oppgis, jo lavere produktivitet. Eksempelvis betyr tallet 0.64 at 

helseforetaket produktivitet er 64% av hva det kunne oppnådd dersom det hadde vært like 

produktiv som det beste helseforetaket på tvers av alle år.  

 

 

Fra tabellen ser vi at produktiviteten til Helgelandssykehuset har gått ned fra perioden 2006-09 

til perioden 2013-14, mens produktivitetsestimatene til de andre helseforetakene er relativt 

stabile i perioden 2006-14.3  

Tabell 2: Produktivitetsestimat for sykehus og helseforetak i Helse Nord 

 

Basert på data fra SAMDATA har prosjektgruppen blitt forelagt beregnede kostnadsindekser til 

helseforetakene i Helse Nord i perioden 2008-09 og 2013-15. Disse kostnadsindeksene er 

deretter sammenlignet med den predikerte kostnadsindeksen fra kostnadsindeksanalysene. 

Resultatet er gjengitt i tabellen under.  

  

                                                             
1 Se Tabell 3 på side 15 i rapporten.  
2 DEA-metoden beregner relativ effektivitet i tilfeller hvor produksjonsprosessen inkluderer flere 
innsatsfaktorer og flere produkter, og hvor det er vanskelig å fordele innsatsfaktorbruken mellom de ulike 
produktene. Enhetenes effektivitet vurderes mot hverandre ved at de mest effektive enhetene (observert 
beste praksis) utgjør et referansesett som de andre enhetene måles mot. 
3 Helgelandssykehuset er imidlertid fremdeles det mest effektive sykehuset i Helse Nord ihht. denne analysen.  
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Tabell A12: Sykehus og helseforetak i Helse Nord, bootstrapkorrigert produktivitetsestimat

2012 2013Sykehus/helseforetak 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014
FINNMARK 0.62 0.68 0.73 0.67 0.63 0.65 0.64 0.64 0.64 0.68 0.67 0.64 0.67

HALOGALAND 0.67 0.77 0.75 0.75 0.80

HAMMERFEST 0.61 0.60 0.55

HARSTAD 0.57 0.65 0.60

HELGELAND 0.83 0.77 0.82 0.81 0.87 0.92 0.92 0.88 0.84 0.84 0.80 0.79 0.78
KIRKENES 0.52 0.63 0.60

LOFOTEN 0.82 0.82 0.78

NARVIK 0.83 0.82 0.73
NORDLAND 0.70 0.74 0.71 0.72 0.710.68 0.68 0.70 0.69 0.66 0.70 0.69 0.70 0.69 0.70 0.68

RANA 0.71 0.79 0.74
SANDNESSJØEN 0.73 0.82 0.78

STOKMARKNES 0.76 0.75 0.75

TROMSØ 0.69 0.75 0.73
UNN 0.73 0.75 0.59 0.62 0.62 0.63 0.64 0.60 0.63 0.67 0.64 0.63 0.64

VEFSN 0.65 0.79 0.96
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Kostnadsindekser 
SAMDATA  
2008-09 

SAMDATA  
2013-15 

Inntektsmodellen  
2006-09 

Helgeland 0,944 0,912 0,914 

NLSH 0,913 0,975 0,910 

UNN 0,997 1,001 1,057 

Finnmark 1,147 1,113 1,070 

Helse Nord 1,000 1,000 1,000 

Tabell 3: Kostnadsindekser Helse Nord 

 

Tabellen indikerer at kostnadsindeksen fra inntektsmodellen samsvarer relativt godt med 

kostnadsindeksen beregnet fra SAMDATA i perioden 2008-09. De største avvikene er for 

Finnmark og Helgeland, med avvik på om lag tre prosentpoeng. Tabellen viser også at den 

største endringen i perioden 2008-09 til 2013-15 er for NLSH som har forverret sin 

kostnadsindeks med seks prosentpoeng. NLSH og UNN er dermed mer symmetrisk i sin 

kostnadsindeks i perioden 2013-15 sammenlignet med perioden 2006-09. Det har i prosjektets 

arbeid ikke fremkommet endringer i oppdrag/funksjon mellom foretakene som skulle kunne 

forklare en så ulik utvikling i kostnadsnivå. Nordlandssykehuset påpeker at selv om det ikke er 

gjort vesentlige endringer i funksjonsfordeling mellom UNN og NLSH, er innhold og omfang av 

fellesregionale funksjoner i NLSH økt. Eksempler på dette er styrking av traumeberedskap, 

kvinneklinikk med tilsvarende bemanningskrav og opptrapping av intensivkapasitet. I vedlegget 

er denne kommentarer utdypet nærmere. 

 

I SAMDATA spesialisthelsetjeneste 2013 er det gjennomført en deskriptiv analyse av hvordan i) 

omfanget av døgnkontinuerlig akuttberedskap, ii) geografiske forhold som befolkningstetthet og 

reiseavstand, og iii) helseforetakenes behandlingsprofil påvirker kostnadsnivået til helseforetak. 

Helseforetakene deles i to grupper alt etter om de skårer lavt eller høyt på disse faktorene. Det 

vises at alle tre er positivt korrelert med høyere kostnadsnivå, men det testes ikke om sammen-

hengene er statistisk signifikante. Siden alle helseforetakene i Helse Nord er lagt i gruppene som 

skårer høyt, kan ikke analysen brukes til å si noe om de relative kostnadsforskjellene mellom 

helseforetakene i Helse Nord.  

 

Prosjektgruppen har også analysert KPP-data fra 2016 for å si noe om det relative 

kostnadsnivået mellom helseforetakene i Helse Nord. KPP-data fra 2016 er hva som ligger til 

grunn for ISF i 2018, og prosjektgruppen har fått tilgang til kostnadsdata fra alle landets 

helseforetak. Det at det foreligger KPP-data kun for et år og at KPP-modellen fortsatt er umoden 

tilsier at disse data må brukes med forsiktighet. UNN påpeker at KPP-data i stor grad 

systematisk underestimerer kostandene ved de høyspesialiserte/regionsfunksjonene i UNN og 

Nordlandssykehuset Dette er fordi regionpasientene ikke håndteres i separate 

avdelinger/enheter i foretaket, og at kostandene til disse høyspesialiserte funksjonene derfor i 

KPP-modellen også fordeles på mange pasienter som ikke har behov for disse funksjonene. I 

tillegg utfører de høyspesialiserte funksjonene på UNN til dels omfattende oppgaver som ikke 

registreres, herunder mange telefoniske henvendelser. 

 

I analysene beregnes aktivitetsvektede kostnadsavvik. Det vil si at først beregnes 

kostnadsavvikene til hver DRG – beregnet som avviket mellom helseforetakets egen DRG-

kostnad og gjennomsnittskostnaden til DRG-en. Deretter vektes kostnadsavvikene med hvor 
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stor andel av aktiviteten som utføres i hver enkelt DRG. Dermed vil de DRG-ene med stor 

aktivitet telle mer i det beregnede kostnadsavviket. 

 

Det er gjennomført tre typer analyser, hvor alle analysene i hovedsak fokuserer på aktivitet 

knyttet til dag- og døgnbehandling4. Den første analysen er av regionsfunksjoner, definert som 

DRG-er som kun utløses på UNN og NLSH i Helse Nord.5 Den andre analysen er av 

lokalsykehusfunksjoner, definert som DRG-er hvor minst 10 opphold er utløst i hvert at de fire 

helseforetakene i Helse Nord, samt i Nord-Trøndelag HF, Helse Førde HF, Helse Fonna HF og i 

Telemark HF.6 Den tredje analyser er av alle opphold7.  

 

De vektede kostnadsavvikene er følgende: 

 

Helseforetak Regionsfunksjoner Lokalfunksjoner Alle opphold 

Finnmark  0,357 0,279 

UNN 0,284 0,221 0,194 

NLSH 0,287 0,219 0,213 

Helgeland  0,084 0,143 

Tabell 4: Aktivitetsvektede kostnadsavvik, data fra 2016. 

 

Fra analysene følger det av kostnadsavviket relativt til landsgjennomsnittet varierer mellom de 

tre analysetypene, mens at UNN og NLSH er relativt symmetriske i sine kostnadsavvik uten at 

det har skjedd større funksjonsendringer mellom UNN og NLSH. Det må påpekes at data er fra 

2016, et år med stor byggeaktivitet på NLSH. Det må forventes at byggeaktiviteten påvirket 

kostnadsnivået til NLSH i 2016. Ifølge UNN tilsier dette at de deskriptive analysene av 

kostnadsutviklingen må tillegges beskjeden vekt i forhold til en revidert inntektsfordelings-

modell, mens NLSH mener at tallene fra 2016 viser et mer realistisk bilde av kostnadsnivået 

sammenlignet med 2006-2009 

  

2.1.1.2 Oppdatering av forskningsaktiviteten 

I den årlige oppdateringen av inntektsfordelingsmodellen har forskningsaktiviteten til 

helseforetakene i Helse Nord blitt oppdatert, mens kostnadsestimatet for forskning er holdt 

konstant. Dette har ført til at kostnadskompensasjonen som er knyttet til forskning har økt 

betydelig i perioden 2013-2018. 

 

Prosjektleder har argumentert for at det fra et faglig ståsted ikke er korrekt å oppdatere 

forskningsaktiviteten i Helse Nord, mens alt annet i kostnadsindeksmodellen holdes konstant. 

Dette følger fordi forskningsaktiviteten i hele landet har økt de siste årene, og at en analyse med 

nye forskningsdata trolig vil gi et annet estimat for hvor stor kostnadskompensasjonen for 

forskning skal være. Forskningsaktiviteten er også korrelert med de andre forklaringsvariablene 

                                                             
4 Siden det fokuseres på aktivitetsvektede prisavvik tas polikliniske opphold ut av datagrunnlaget. I hovedsak er 
dette 7xx-9xx DRG-er. 
5 Det er 184 DRG-er hvor all aktivitet i Helse Nord skjer på UNN eller på NLSH, eventuelt i begge HF. 134 (88) 
DRG-er er utløst på UNN (NLSH). Antall opphold i datagrunnlaget er 20049 (4645) opphold på UNN (NLSH).  
6 Utvalget er på 196 DRG-er. Antall opphold er (fra Nord til Sør): 16033, 41305, 33285, 20252.  
7 Alle DRG-er uten 7xx-9xx. Antall opphold er (fra Nord til Sør): 13974, 47746, 33855, 17057. 
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som inngår i modellen. Oppdaterte forskningstall vil derfor kunne påvirke disse variablenes 

signifikans- og kompensasjonsnivå.  

 

I rapporten som ble laget i forbindelse med kvalitetssikringen av inntektsfordelingsmodellen i 

2016 påpekte både Magnussen og Kaarbøe dette. I inntektsmodellene til Helse Vest og Helse 

Midt-Norge er ikke kostnadsindeksanalysene oppdatert siden de ble innført (2012/3). 

 
De økonomiske effektene av å tilbakestille forskningsaktiviteten til opprinnelig nivå er en økning 

i bevilgningen til Finnmark, NLSH og Helgeland på henholdsvis 18, 13 og 20 mill. kr. Effekten for 

UNN er redusert bevilgning på 51 mill. kr. 

2.1.1.3 Feil i grunnlagsdata reisetid 

NLSH har analysert reisetider mellom pasientenes bostedskommune og sykehusene. Analysen 

viser at grunnlagsdata som ble brukt av Magnussen mest trolig er feil.8 Dessverre er disse 

dataene slettet, og det er ikke mulig å gjennomføre nye analyser innen prosjektets tidshorisont. 

Effekten av å oppdatere reisetidsdataene basert på beregningene til NLSH gir en omfordeling på 

henholdsvis -8 mill. kr og -43 mill. kr for Finnmark og UNN til +32 mill. kr og +18,5 mill. kr for 

henholdsvis NLSH og Helgeland. 

 

Som for forskning er det metodisk problematisk å oppdatere grunnlagsdata i kostnads-

indeksanalysen, men ikke gjennomføre nye analyser. Prosjektleder har derfor argumentert for at 

en faglig feil bruk av modellen, samt feil i grunnlagsdata, åpner for en skjønnsmessig vurdering 

av hvor stor kompensasjonen for kostnadsulemper skal være.  

2.1.1.4 Bruk av skjønn knyttet til kostnadsindeksanalysene 

Prosjektgruppen har diskutert hvem som bør utøve skjønn, er det prosjektgruppen eller er det 

Helse Nord RHF. En grunn til at denne problemstillingen er blitt diskutert er at i et tilsvarende 

prosjekt, gjennomført i Helse Vest våren 2017, er prosjektgruppen bedt i sitt mandag om å utøve 

skjønn. Problemstillingen ble forelagt Porteføljestyret i møtet 25.januar 2018. I referatet fra 

møtet heter det at «Prosjektets konklusjoner må være mest mulig objektive, og skjønnsmessige 

vurderinger i størst mulig grad overlates til beslutningsnivået.» 

 

Prosjektgruppen vil derfor kun indikere faktorer og argumenter som kan åpne opp for skjønns-

messige vurderinger, samt å indikerer hvor stor økonomisk effekt bruken av skjønn skal ha.  

 

Både oppdatering av forskningsaktiviteten, og feil i grunnlagsdataene, har mest sannsynlig 

tilført UNN økt bevilgning. Det virker derfor rimelig at en skjønnsvurdering av kostnadsindeks-

analysene isolert sett bør redusere bevilgningen til UNN. For NLSH og Helgelandsykehuset er 

effektene de motsatte, og taler for økte bevilgninger. Feil i reisetidsdata har trolig gitt Finnmark 

økt bevilgning, mens oppdatering av forskningsaktivitet har slått negativt ut. Effekten av de to 

tiltakene tilsammen åpner for økt bevilgning til Finnmark. Denne konklusjonen tar imidlertid 

ikke hensyn til at variablene i analyse er korrelerte. 

 

En indikasjon på størrelsen av de skjønnsmessige tilskuddene knyttet til kostnadsindeks-

analysene isolert sett kan være de økonomiske effektene av å tilbakestille forskningsaktiviteten 

                                                             
8 NLSHs analyse samsvarer i hovedsak med hva Samdata viser ihht. reisetid. Se  
https://reisetid.helsedirektoratet.no/analyse/dashboards/e262d1f7-a690-45be-8ee4-3c9fe813c8a4 
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og justere reisetidene basert på NLSH sin analyse. Det at variablene er (positivt) korrelerte 

trekker imidlertid i retning av at størrelsen på et eventuelt skjønnsmessig tilskudd kan være 

lavere enn hva summen av de to elementene indikerer.  

2.2 Kompensasjon for nasjonale, regionale og bilaterale funksjoner 
Når inntektsfordelingsmodellen for somatikk ble etablert i 2011 fikk prosjektgruppen innspill 

fra helseforetakene på funksjoner som burde få særskilt finansiering. Prosjektgruppen var av 

den oppfatning at funksjoner og oppgaver som skulle gis særskilt finansiering i hovedsak er i) 

regionale funksjoner og ii) samt klart definerte oppgaver gitt av Helse Nord. I tillegg skulle ikke 

oppgavene motta ISF-finansiering. Det siste punktet bidrar til å unngå dobbeltfinansiering med 

kompensasjonen som gis i henhold til kostnadsindeksanalysene.  

 

Det ble også laget en liste med overgangsordninger. Dette er funksjoner som mottar finansiering 

i en tidsavgrenset periode. Eksempelvis i forbindelse med oppbygging av funksjoner.  

2.2.1 Regionale funksjoner med særskilt finansiering 

Listen over regionale funksjoner med særskilt bevilgning i 2018 er gjengitt nedenfor. Om lag 233 

mill. kr er fordelt til regionale funksjoner med særskilt finansiering i 2018, hvor 53% av 

bevilgningen er knyttet til utdanning og undervisning.  
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Tabell 5: Regionale funksjoner 2018 

 

Prosjektgruppen har gått gjennom lista med regionale funksjoner og kommet med innspill til 

hvilke funksjoner og oppgaver som bør inkluderes, samt hvilket kompensasjonsnivå som bør gis. 

Dette har vært en krevende øvelse. Det er både vanskelig å definere entydig hva som er 

regionale funksjoner, samt å fastslå kompensasjonsnivå for funksjoner som ikke er definert som 

eget kostnadssted i regnskapet. Funksjonene er også relativt unike, slik at det er vanskelig å 

sammenligne kostnadsnivåene med lignende funksjoner i andre helseforetak. I noen tilfeller er 

det også uklart om funksjonene er knyttet til behandling som utløser ISF-finansiering. Hvis dette 

er tilfelle risikerer man dobbeltfinansiering, dvs. at kostnadskompensasjon gis både gjennom 

den generelle kostnadsulempekompensasjon og som regional funksjon. Et eksempel hvor risiko 

for dobbeltfinansiering er til stede er kompensasjon som gis for vaktberedskap. I tillegg har 

gjennomgangen vist at flere av funksjonen er kompensert med små beløp, samt at den relative 

fordelingen mellom helseforetakene er relativ lik behovskomponenten.  

 

Deler av prosjektgruppen har ment at det vil være små omfordelingsvirkninger knyttet til å 

eliminere disse postene fra listen over regionale funksjoner. NLSH har påpekt nødvendigheten 

av at innspillene til regionale funksjoner gjennomgås både med hensyn til hvilke funksjoner som 

er forutsatt å være regionale og i hvilket omfang, samt at revidert forslag til fremtidig 

Regionale funksjoner i kostnadskomponent Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Koordinering rehabilitering 3 450           -               3 450           

Pasienttelefon -               1 411           1 411           

Regional AMK/flykoordinering 7 154           -               7 154           

Svalbard 23 930        -               23 930        

Arbeids- og miljømedisinsk senter 14 309        -               14 309        

Fedmebehandling - regionalt senter, veiledning, kompetanse -               2 067           2 067           

Nasjonal behandlingstjenese for avansert trombocyttimmunologi 4 725           -               4 725           

Miljøgiftsenter 2 043           -               2 043           

Regionalt. Kompsenter for klinisk pasientsikkerhet -               3 068           3 068           

Registerdrift UNN 6 356           -               6 356           

Nasjonalt senter for e-helse 3 533           -               3 533           

NORM 5 424           -               5 424           

Pusterom 615              -               615              

Regionale fagmiljø narkolepsi 158              -               158              

Styrking kompetansesentra 2012-2015 965              -               965              

Senter for smittevern KORSN 6 251           -               6 251           

Vardesentre 513              313              826              

Donoransvarlig lege 791              792              1 583           

Nasjonal komp. Tjeneste for inkontinens og bekkenbuksykdommer 2 762           -               2 762           

Revmatologi 278              684              65                1 027           

Traumekoordinator 1 162           -               1 162           

Trykktank 582              -               582              

Lindring i Nord 2 528           -               2 528           

Tuberkoloseprogram 651              341              992              

Helseteam 276              277              553              

URE helseteam 27                23                50                

Miljøgiftsenter 921              -               921              

Diagnostisk enhet for uavklarte tilstander 1 105           -               1 105           

Prostatasenter 2 856           2 863           5 719           

Regional overvektskonsulent -               277              277              

Kompetanse nyfødt intensiv -               462              462              

Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %) -               554              554              

Mammografitilbud 1 106           1 115           2 221           
SUM eks utdanning/undervisning 278               94 878         13 628         -               108 784       

Utdanning/undervisning 3 927           104 999       11 274         4 054           124 253       
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finansiering av regionale funksjoner og omfang av disse begrunnes. Slik vurdering er ikke gjort 

av prosjektgruppen i fellesskap. 

 

Prosjektgruppen har også vurdert hvordan fellesfunksjoner skal håndteres. Dette er funksjoner 

hvor et helseforetak utfører behandling for et annet foretak. Typisk vil NLSH utføre disse 

funksjonene for egen befolkning og befolkningen som sogner til Helgelandssykehuset, mens 

UNN typiske utfører disse funksjonen for egen befolkning og befolkningen i Finnmark. For disse 

tjenestene har prosjektgruppen diskutert om kompensasjonen skal være basert på direkte 

avtaler eller om den skal ligge i inntektsfordelingsmodellen.  

 

Det som taler for bruk av direkte betaling er at det er klarere hva som dekkes og dermed hva 

som skal leveres. Dette kan bidra til at det er enklere å innføre nye oppgaver. Ulempene med 

direkte betaling er knyttet til transaksjonskostnader og uklarheter i kostnadsbildet. Fastsettelse 

av pris kan også bli ulik for like tjenester på UNN og NLSH, samt at direkte betaling kan gi 

inntrykk av at modellen bygger på kostnadskompensasjon.  

 

Prosjektgruppen er negativ til bruk av direkte betaling, og anbefaler at fellesfunksjoner 

kompenseres i inntektsfordelingsmodellen. NLSH forutsetter en tilstrekkelig skjønnsmessig 

kompensasjon som fremkommer eksplisitt av modellen. En utfordring med denne løsninger er 

imidlertid at det kan være uklart hvor stor del av kostnadene knyttet til fellesfunksjoner som 

kompenseres i kostnadsindeksanalysen og hva som fordrer egen finansiering.  

 

Et flertall av prosjektgruppens forslag til regionale funksjoner samt fellesfunksjoner (utenom 

utdanning/undervisning) er gjengitt under.9 Sorteringen er gjort etter om funksjonen er en 

nasjonal oppgave, en regional oppgave eller fellesfunksjoner. NLSH er uenig i forslaget, all den 

tid det fremdeles er mange uavklarte spørsmål knyttet til regionale funksjoner og omfang av 

disse. For eksempel er det ikke tatt stilling til hvordan modellen skal løse utfordringen mht. 

manglende finansiering av NLSHs funksjoner knyttet til intensiv og traumesykehus, samt 

fremlagt oppdatert netto kostnadsberegning for regionalt senter for sykelig overvekt. Selv om 

henteteam nyfødte nå er tatt inn i modellen, er nettoeffekten negativ ettersom finansiering av 

andre regionale funksjoner er foreslått tatt ut (f.eks. donoransvarlig lege, tuberkulose, 

helseteam, føde/gyn, kreft, regional koordinator helsefaglærlinger). Prosjektgruppen har i liten 

grad diskutert størrelsene på de ulike beløpene i tabellen for regionale funksjoner-

/overgangsordninger og stiller spørsmål til hvorfor det foreslås økning for flere av UNN sine 

regionale funksjoner, men ikke for NLSHs regionale funksjon innen sykelig overvekt der netto 

kostnader er dokumentert betydelig større enn dagens finansiering (NLSH er opprinnelig 

finansiert for å dekke merkostnader for å ivareta et betydelig lavere antall pasienter enn vi gjør i 

dag).  

 

Det har vært en klar forutsetning fra NLSH gjennom hele prosessen både mht fjerning av mindre 

beløp i oversikt over regionale funksjoner og overgangsordninger og at fellesfunksjoner skal 

håndteres i modellen og ikke via direkte betaling mellom helseforetakene, at 

Nordlandssykehuset gis et tilstrekkelig skjønnsmessig tilskudd for sine «sentralsykehus»-/ delte 

regionale funksjoner. Nordlandssykehuset forutsetter at regionale funksjoner/-

                                                             
9 Se vedlegg 1 for mindretallets kommentarer og forslag. 
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sentralsykehusfunksjoner som pr i dag er ufinansiert, og som ikke foreslått finansiert i tabell 6, 

håndteres eksplisitt ved bruk av skjønn. 

 

 
Tabell 6: Forslag til regionale funksjoner som gis særskilt finansiering 

2.2.2 Kompensasjon for utdanning og undervisning 

Når det gjelder kompensasjon knyttet til utdanning og undervisning har prosjektgruppen 

beregnet effekten av vedtakspunkt 2 og 4 i sak 46/2017. Modellen for utdanning omtalt i punkt 

2 vekter alle undervisningsprogram likt, mens modellen som omtales i punkt 4 vekter ulike 

undervisningsprogram forskjellig. Eksempelvis vektes medisinerutdanningen mer enn tre 

ganger høyere enn de vanlige helsefagutdanningene. Prosjektgruppens beregninger viser at de 

økonomiske effektene mellom de to modellene er relativt små, ca. 2,5 mill.kr i totaleffekt. 

 

Prosjektgruppen har også diskutert om utdanningsmodellen som ble vedtatt våren 2017 (sak 

46/2017) er gjenstand for ny vurdering i prosjektgruppen. På den ene siden sier 

styringsdokumentet at alle forhold utenom behovskomponenten skal vurderes. På den andre 

siden sier styringsdokumentet at innholdet i styresak 46/2017 legges til grunn for videre arbeid. 

Prosjektleders forståelse har vært at i) styret har besluttet modell for utdanning og den skal ikke 

tas opp på nytt i revideringen (punkt 2), og ii) at i oppdateringen nå skal vektingen av 

kvalitetsaspektet i utdanningen være i tråd med vektingen i universitets- og høgskolesektoren 

(punkt 4). En alternativ tolkning av punkt 4 er at resultatet av arbeidet i 2017 legges til side og 

Nasjonale funksjoner i kostnadskomponent Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Endring Kommentar

Svalbard 29 600        29 600        5 670           Økes etter innspill fra UNN

NORM (antibiotikaresistens) 5 493           5 493           69                Økes etter innspill fra UNN

Nasjonal behandlingstjenese 

for avansert trombocyttimmunologi 4 725           4 725           
Innspill fra UNN om økning tas ikke inn, 

er ikke klarert med RHF

Nasjonalt senter for e-helse 3 533           3 533           
Nasjonal komp. Tjeneste for inkontinens 

og bekkenbuksykdommer 2 762           2 762           

Styrking kompetansesentra 2012-2015 -               -965             Uklart hvilken funksjon dette vedrører

Regionale funksjoner i kostnadskomponent Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Arbeids- og miljømedisinsk senter 13 600        -               13 600        -709             Reduseres etter innspill fra UNN

Sykestuer 9 468           9 468           9 468           Flyttes fra overgangsordning

Regional AMK/flykoordinering 7 154           -               7 154           

Senter for smittevern KORSN 6 507           -               6 507           256              
Flytter kr 256 000 fra overgangsordninger 

sammen med beløp i kostnadskomonent

Registerdrift UNN 6 356           -               6 356           

Astma og allergisenter 4 919           4 919           4 919           Flyttes fra overgangsordning

Keisersnitt Lofoten 4 359           4 359           Flyttes fra overgangsordning

Koordinering rehabilitering 3 450           -               3 450           

Lindring i Nord 3 200           -               3 200           672              Økes delvis etter innspill fra UNN

Regionalt. Kompsenter for 

klinisk pasientsikkerhet -               3 068           3 068           

Miljøgiftsenter 2 964           -               2 964           Samler 2 beløp til ei linje

Fedmebehandling - regionalt senter, 

veiledning, kompetanse -               2 344           2 344           
Samler 2 beløp til ei linje. 

Innspill fra NLSH om økning er ikke tatt inn

Geriatrisk team Samisk helsetjeneste 2 025           2 025           2 025           Flyttes fra overgangsordning

Pasienttelefon -               1 411           1 411           

Traumekoordinator 1 162           -               1 162           

Diagnostisk enhet for uavklarte tilstander 1 105           -               1 105           

Antibiotikasenter 962              962              962              Flyttes fra overgangsordning

Pusterom -               -615             Flyttes til behovskomponent

Regionale fagmiljø narkolepsi -               -158             Flyttes til behovskomponent

Trykktank -               -582             Flyttes til behovskomponent

Kompetanse nyfødt intensiv -               -462             Flyttes til behovskomponent

Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %) -               -554             Flyttes til behovskomponent

Fellesfunksjoner i kostnadskomponent Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum

Henteteam nyfødte 3 000           3 000           6 000           6 000           Tas inn som ny kostnadskomponent

Prostatasenter 2 856           2 863           5 719           

Nukleærmedisin 2 922           1 596           4 518           4 518           Flyttes fra overgangsordning

Sosialpediater ved barnehus 1 230           1 229           2 459           2 459           Flyttes fra overgangsordning

LIS stilling anestesi 1 177           1 176           2 353           Flyttes fra overgangsordning

Mammografitilbud 1 106           1 115           2 221           

Smittevernoverlege (ansvarsområde Finnmark) 2 028           2 028           Flyttes fra overgangsordning

Vardesentre -               -826             Flyttes til behovskomponent

Donoransvarlig lege -               -1 583         Flyttes til behovskomponent

Revmatologi -               -1 027         Flyttes til behovskomponent

Tuberkoloseprogram -               -992             Flyttes til behovskomponent

Helseteam -               -553             Flyttes til behovskomponent

URE helseteam -               -50               Flyttes til behovskomponent
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det startes et nytt arbeid med utdanningsmodellen. Denne uklarheten er løftet opp til 

prosjekteier. Prosjekteier har konsultert administrerende direktør som igjen orienterte styret i 

Helse Nord om dette i sak 45/2018. Administrerende direktør vil ved oppdatering av regional 

inntektsmodell for somatikk legge prinsippene for finansiering av utdanning i helseforetakene 

slik vedtatt i styresak 46/2017 til grunn.  

 

UNN har påpekt vesentlige mangler i den reviderte modell for utdanningskomponenten. Dette 

gjelder i særlig grad det forhold at medisinerutdanningens 1. – 4. år nesten ikke gir noen 

uttelling i modellen. UNN bruker vesentlige ressurser på denne undervisningen, særlig praktisk 

klinisk undervisning («uketjeneste») og mye veiledning av studenter i forbindelse med 

journalopptak, vakttjeneste mm. Medisinerutdanningens første fire år er samlet sett med 

sikkerhet en av de største utdanningsoppgavene i UNN, og det er for UNN svært overraskende 

og vanskelig å forstå at dette skal gi bare svært liten uttelling i modellen. Alternativt bør dette 

tillegges vesentlig vekt i en eventuell skjønnsutøvelse. UNN har i prosjektarbeidet fremlagt 

dokumentasjon på kostnader til denne undervisningen, både i form av betaling for bistillinger på 

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, og i form av direkte lønnskostnader til leger som foretar 

undervisningen i sin UNN-arbeidstid. I tillegg kommer tapte inntekter som følge av legenes 

tidsbruk på denne undervisningen. NLSH mener at disse forhold ble behandlet og hensyntatt ved 

forrige revisjon av undervisningsmodellen våren 2017, men at det gjenstår et arbeide knyttet til 

harmonisering av avtalene mellom foretakene og UIT. 

2.2.3 Kompensasjon i en overgangsperiode 

Listen med overgangsordninger i 2018 er gjengitt under. Totalt sett er om lag 300 millioner 

fordelt som overgangsordninger i 2018. Listen inneholder også prosjektgruppens kommentarer 

til noen av postene.  
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Tabell 7: Overgangsordninger 2018, med prosjektgruppens kommentarer 

 

På samme måte som prosjektgruppen har ryddet i listen over regionale funksjoner, er det også 

ryddet i listen over funksjoner og oppgaver som skal gis en midlertidig kompensasjon. 

Prosjektgruppen har anbefalt at det angis tidsfrist for hvor lenge kompensasjonen bør gis.  

 

Dersom prosjektgruppens forslag vedtas reduseres bevilgningen til overgangsordninger med 

om lag 146 mill. kr, hvor om lag 28 mill. kr er ordninger utenom somatikk. 

 

Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalsum

PET-senter oppstart 13 945         13 945         

Under oppbygning, blir etter 

hvert fanget opp i mobilitet 

PET scanning 2 464           2 464           

Under oppbygning, blir etter 

hvert fanget opp i mobilitet

Pet-takster endring 4 511           4 511           

Under oppbygning, blir etter 

hvert fanget opp i mobilitet

Føde/gyn 1 837           7 386           6 648           3 658           19 528         Flyttes til behovskomp

Følgetjeneste gravide 6 753           453               2 270           1 345           10 820         

Keisersnitt Lofoten 4 359           4 359           Flyttes til kostnadskomp

Samhandlingsreform 115               4 547           3 264           2 075           10 002         Flyttes til behovskomp

Sykestuer 9 468           9 468           Flyttes til kostnadskomp

fagansvarlig helsefaglærlinger 528               527               527               528               2 110           Flyttes til behovskomp

Forskning 30 000         3 000           33 000         Oppdateres årlig

regional koordinator helsefaglærlinger 508               508               Flyttes til behovskomp

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 444               3 286           803               529               5 062           Oppdateres årlig

Diabetesplan 601               1 174           1 676           596               4 048           Flyttes til behovskomp

Smittevernoverlege (ansvarsområde Finnmark) 2 028           2 028           Flyttes til kostnadskomp

Medisinerutdanning 11 814         922               12 736         Utdanningsmodell

Utvikling av helse nord 30 469         30 469         Merkostnader under bygging

Fagplan plastikk kirurgi 2 895           2 858           5 753           Under oppbygning

Fagplan hud 1 521           1 523           3 045           Flyttes til behovskomp

Fagplan Habilitering 1 009           2 028           1 000           4 038           Flyttes til behovskomp

Fagplan Somatisk rehabilitering 1 716           3 955           1 714           1 714           9 099           Flyttes til behovskomp

Fagplan Reuma 608               1 828           2 437           Flyttes til behovskomp

Fagplan kreft 2 120           12 531         8 446           2 140           25 238         Flyttes til behovskomp

Astma og allergisenter 4 919           4 919           Flyttes til kostnadskomp

Antibiotikasenter 962               962               Flyttes til kostnadskomp

Nukleærmedisin 2 922           1 596           4 518           Flyttes til kostnadskomp

Sosialpediater ved barnehus 1 230           1 229           2 459           Flyttes til kostnadskomp

 Ny spesialistutdanning/

spesialiststruktur for leger 974               974               Under omlegging

Tiltak plan psykisk helse og rus 358               15 142         569               326               16 394         Ikke somatikk

Prosjekt Samvalg 8 402           8 402           Prosjekt ferdig

KORSN- kompetanse 256               256               Flyttes til kostnadskomp

LIS stilling anestesi 1 177           1 176           2 353           Flyttes til kostnadskomp

Rekrutteringsprogram Helgeland 3 073           3 073           Prosjekt ferdig

Utviklingsprosjekt Helgeland 6 145           6 145           Prosjekt ferdig

Forvaltning Klinisk IKT 508               2 029           1 106           455               4 098           Prosjekt ferdig

Geriatrisk team 2 025           2 025           Flyttes til kostnadskomp

Utvikling psykiatri/tsb - Regional enhet 

psykisk lidelse hos pasienter med psykisk 

utviklingshemming 2 100           2 100           Ikke somatikk

Utvikling psykiatri/tsb - 

styrking poliklinisk aktivitet 436               1 017           736               411               2 600           Ikke somatikk

Utvikling psykiatri/tsb SIFER NORD 3 000           3 000           Ikke somatikk

Tromsøundersøkelsen 1 700           1 700           Prosjekt ferdig

Helårsdrift regional enhet LiS utdanning 1 600           1 600           Under opplegging

Alta 4 500           4 500           Under oppbygging

Utdanning overgangsordning 6 149           -8 197          6 107           2 087           6 147           Under opplegging

Sykehusinnkjøp -697             -3 124          -923             -886             -5 630          Ikke somatikk

Rådgiver samisk kompetanse -500             -500             Ikke somatikk

Beredskap Svalbard 10 000         10 000         Ikke somatikk

49 183         134 974       84 548         28 055         296 759       

Sum ikke somatikk -403             26 035         2 482           -149             27 964         
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Flertallet av prosjektgruppen foreslår følgende10:  

 

 
Tabell 8: Forslag til overgangsordninger 

 

Omfordelingsvirkningene av forslaget til ny særskilt finansiering av regionale funksjoner og 

overgangsordninger er vist nedenfor. For begge typer finansiering er omfordelingsvirkningene 

små. Totalt sett gir forslaget et økt bevilgning til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset 

på henholdsvis 3,6 og 1,2 mill. kr. Totaleffekten for UNN og NLSH er redusert bevilgning på 

henholdsvis 1 og 4 mill. kr.  

 

NLSH er uenige i flertallets oppfatning om at omfordelingseffektene av forslaget er små. Til tross 

for at Nordlandssykehusets manglende finansiering for «sentralsykehusfunksjoner» både har 

vært belyst og akseptert gjennom prosjektgruppens arbeid, innebærer forslaget til «rydding» at 

Nordlandssykehusets finansiering av regionale oppgaver reduseres ytterligere. For eksempel 

har tidligere fordeling av midler til føde/gyn og kreftplan i stor grad sammenheng med 

fagplanenes føringer om et større regionalt ansvar ved NLSH og UNN. Forslaget slik det 

foreligger eliminerer finansieringen av NLSHs regionale oppgaver. Viser for øvrig til NLSHs 

kommentar til punkt 2.2.1. 

                                                             
10 Se avsnitt 9.2 for mindretallets kommentarer. 

Formål 2 Finnmark UNN NLSH Helgeland Totalsum Utgår

PET-senter oppstart
13 945         13 945         2021

Under oppbygning, blir etter 

hvert fanget opp i mobilitet

PET scanning
2 464           2 464           2021

Under oppbygning, blir etter 

hvert fanget opp i mobilitet

Pet-takster endring 
4 511           4 511           2021

Under oppbygning, blir etter 

hvert fanget opp i mobilitet

Følgetjeneste gravide 6 753           453               2 270           1 345           10 820         2 021    

Forskning 30 000         3 000           33 000         Oppdateres årlig

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 444              3 286           803               529               5 062           Oppdateres årlig

Medisinerutdanning 11 814         922               12 736         Utdanningsmodell

Utvikling av helse nord 30 469         30 469         2020 Merkostnader under bygging

Fagplan plastikk kirurgi 2 895           2 858           5 753           2020 Under oppbygning

 Ny spesialistutdanning/spesialiststruktur for leger 974               974               2020 Under opplegging

Prosjekt Samvalg 8 402           8 402           2019 Prosjekt ferdig

Rekrutteringsprogram Helgeland 3 073           3 073           2020 Prosjekt ferdig

Utviklingsprosjekt Helgeland 6 145           6 145           2019 Prosjekt ferdig

Tromsøundersøkelsen 1 700           1 700           2020 Prosjekt ferdig

Helårsdrift regional enhet LiS utdanning 1 600           1 600           2020 Under opplegging

Alta 4 500           4 500           Under oppbygging

Utdanning overgangsordning 6 149           -8 197          6 107           2 087           6 147           2 020    Under opplegging

29 660         59 137         46 465         16 037         151 300       
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Tabell 9: Samlet omfordeling regionale funksjoner med særskilt finansiering og 

overgangsordninger 

3. Mobilitetskomponenten 
Prosjektgruppen har diskutert innretningen av mobilitetskomponenten. Mobilitets-

komponenten er knyttet både til buk av private tilbydere og til pasientmobilitet mellom 

helseforetakene.  

3.1 Bruk av private 
I 2011-prosjektet ble det anbefalt at inntektsmodellen skal korrigere for bruk av private 

tjenester. Det ble innført et prinsipp om at modellen skal legge til rette for likeverdig tilbud, og at 

pengene skal følge pasienter. I arbeidet ble det også poengterte at forbruket av private tjenester 

avviker fra behovskomponenten, og at Helse Nord er avtalepartner. Det siste etter pålegg fra 

HOD. 

 

I budsjett 2017 ble modell for privat rehabilitering endret til modell hvor opphold vektes med 

50% og antall liggedøgn vektes med 50%. Årsaken var at endret registrering av aktiviteten i NPR 

Endringer kostnadskomponent

Funksjoner Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Kommentar

Svalbard 5 670           5 670           Økes etter innspill fra UNN

NORM (antibiotikaresistens) 69                69                Økes etter innspill fra UNN

Styrking kompetansesentra 2012-2015 -965             -965             
Uklart hvilken funksjon 

dette vedrører

Arbeids- og miljømedisinsk senter -709             -               -709             Reduseres etter innspill fra UNN

Lindring i Nord 672              -               672              Økes delvis etter innspill fra UNN

Pusterom -615             -615             Flyttes til behovskomponent

Regionale fagmiljø narkolepsi -158             -158             Flyttes til behovskomponent

Trykktank -582             -582             Flyttes til behovskomponent

Kompetanse nyfødt intensiv -462             -462             Flyttes til behovskomponent

Overlegestilling innen transfusjon 

og immunologi (50 %) -554             -554             Flyttes til behovskomponent

Henteteam nyfødte 3 000           3 000           6 000           
Tas inn som ny 

kostnadskomponent

Vardesentre -513             -313             -826             Flyttes til behovskomponent

Donoransvarlig lege -791             -792             -1 583         Flyttes til behovskomponent

Revmatologi -278             -684             -65               -1 027         Flyttes til behovskomponent

Tuberkoloseprogram -651             -341             -992             Flyttes til behovskomponent

Helseteam -276             -277             -553             Flyttes til behovskomponent

URE helseteam -27               -23               -50               Flyttes til behovskomponent

Sum -278             3 440           173              -               3 335           

Fordelt behovskomp 514              1 303           956              562              3 335           

Netto omfordeling -792             2 137           -783             -562             -               

Endringer overgangsordninger

Funksjoner Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Kommentar

Føde/gyn 1 837           7 386           6 648           3 658           19 528        Flyttes til behovskomponent

Samhandlingsreform 115              4 547           3 264           2 075           10 002        Flyttes til behovskomponent

fagansvarlig helsefaglærlinger 528              527              527              528              2 110           Flyttes til behovskomponent

regional koordinator helsefaglærlinger 508              508              Flyttes til behovskomponent

Diabetesplan 601              1 174           1 676           596              4 048           Flyttes til behovskomponent

Fagplan hud 1 521           1 523           3 045           Flyttes til behovskomponent

Fagplan Habilitering 1 009           2 028           1 000           4 038           Flyttes til behovskomponent

Fagplan Somatisk rehabilitering 1 716           3 955           1 714           1 714           9 099           Flyttes til behovskomponent

Fagplan Reuma 608              1 828           2 437           Flyttes til behovskomponent

Fagplan kreft 2 120           12 531        8 446           2 140           25 238        Flyttes til behovskomponent

Sum 7 925           34 279        26 135        11 711        80 051        

Fordelt behovskomp 12 345        31 277        22 939        13 491        80 051        

Netto omfordeling 4 419           -3 002         -3 196         1 780           0                   

Samlet omfordeling 3 627           -866             -3 979         1 218           0                   
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og dermed kunne man ikke sammenlignbare data med tidligere år. I praksis betyr vektingen at 

døgnaktiviteten vektes mer enn dagaktiviteten.  

 

Prosjektgruppen ser ingen grunn til å endre dagens modell, men vil påpeke følgende tre forhold. 

Det ene er at helseforetakene har liten mulighet til å styre virksomheten til de private ettersom 

de fleste henvisningene kommer fra fastleger. Det andre forholdet er at det er viktig å få en 

avklaring rundt om tjenestene som tilbys er primær- eller spesialisthelsetjenester. Det tredje er 

at regional vurderingsenhet for rehabilitering er lokalisert ved UNN. 

3.2 DRG-finansiert virksomhet 
Mobilitetskomponenten for DRG-basert virksomhet er basert på følgende prinsipper: 100% ISF-

finansiering ligger til grunn, poliklinikk er inkludert og siste års tilgjengelige data legges til 

grunn for gjestepasientoppgjøret.  

 

Argumentene for 100% ISF-finansiering er at det er forenelig med kostnadskompensasjon for 

kostnadsulempene, høy gjestepasientpris gir UNN og NLSH insentiver til å ta imot pasientene, og 

prosjektgruppen vurderte risikoen for økte pasientstrømmer ut av regionen, hvor betalingen er 

80% ISF, som liten. 

 

Det to tabellene nedenfor viser pasientstrømmene mellom helseforetakene i Nord i 2011 og 

2016 målt som antall (korrigerte) DRG-poeng. Fra tabellene ser vi at det er stor grad i stabilitet i 

pasientstrømmene.  

 

Mobilitetskomponent, pasientstrømmer DRG-poeng 2016 

HF Ut internt  Inn Internt Netto 

Helgeland -6 444 137 -6 307 

NLSH  -5 724 4 194 -1 530 

UNN -803 15 621 14 818 

Finnmark -7 315 335 -6 980 

Sum -20 287 20 287 0 
Tabell 10: interne pasientstrømmer 2016 

 

 

Mobilitetskomponent, pasientstrømmer DRG-poeng 

HF Ut internt  Inn Internt Netto 

Helgeland -6 529 133 -6 396 

Nordland -6 211 4 065 -2 146 

UNN -780 15 975 15 195 

Finnmark -6 832 179 -6 654 

Sum -20 352 20 352 0 
Tabell 11: Interne pasientstrømmer 2011. 

 

Når det gjelder aktivitet ut av regionen viser tabellen under at andelen aktivitet, målt som 

korrigerte DRG-poeng, har økt med i overkant av ett prosentpoeng. Økningen er størst for 

befolkningen i opptaksområdene til Helgeland og Nordlandssykehuset. 
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Totalt 2011 Kjøp utenfor HN 2011 

Helgeland 11,4 % 

Nordland 7,3 % 

UNN 4,4 % 

Finnmark 6,9 % 

Sum 6,7 % 

  

Totalt 2016 Kjøp utenfor HN 2016 

Helgeland 13,8 % 

Nordland 8,6 % 

UNN 5,4 % 

Finnmark 7,5 % 

Sum 7,9 % 

Tabell 12. Andel (korrigerte) DRG-poeng kjøpt utenfor Helse Nord i 2011 og 2016.  

 

Prosjektgruppen har diskutert om det er ønskelig å redusere prisen i mobilitetskomponenten til 

80% ISF, slik at prisen intern blir lik prisen ekstern (ut av regionen). Utfordringen med dette er 

at kompensasjonen som gis til UNN og NLSH for interne gjestepasienter blir lavere og deres 

(økonomiske) insentiv til å ta imot pasienter blir redusert. Det er her snakk om betydelige 

pasientstrømmer, se tabell 10 over. I en modell hvor pengene skal følge pasienten framstår dette 

som negativt. En slik ordning vil heller ikke gi UNN og NLSH full kostnadskompensasjon for de 

predikerte kostnadsulempene som ligger til grunn for kostnadsindeksanalysen.  

 

En annen mulighet vil være å innføre et abonnement fra Finnmark, NLSH og Helgeland til UNN 

og fra Helgeland til NLSH basert på siste års pasientstrømmer med 20% ISF som abonnements-

pris. Aktivitet utover dette avregnes med 80% ISF. En slik ordning vil medføre kostnads-

nøytralitet mellom å sende pasienter internt og ekstern (ut av regionen). Ordningen vil også 

sikre kostnadskompensasjon for UNN og NLSH da pasientstrømmene er relativt stabile.  

 

Prosjektgruppen mener det er liten risiko for at pasientene sendes ut av regionen fordi intern 

mobilitet betales med 100% ISF. Hovedargumentet er at behandlerne ikke tar beslutninger om 

hvor pasienten skal sendes basert på om betalingen på marginen er 80% eller 100%. En betaling 

på 100% ISF er både enklere å håndtere i inntektsfordelingsmodellen og mer transparent.  

 

Prosjektgruppen anbefaler at Helse Nord opprettholde en betaling i mobilitetskomponenten på 

100% av ISF. 

3.3 Justering for pensjon og mva. 
Momskompensasjonen som ble innført i 2017 medførte at ISF-kompensasjonen finansierte en 

større avdel av kostandene enn tidligere. Dette følger fordi inntektsreduksjonen ble tatt gjennom 

å redusere basisbevilgningen. Helse Nord justerte derfor ned ISF-prisen (se også notat 

kvalitetssikring av inntektsfordelingsmodellen, våren 2017). ISF-prisen er videre blitt redusert 

med 0,5% i forbindelse med regjeringens avbyråkratiseringsreform i 2017 og 2018. Disse 

pengene er tilbakeført til helseforetakene gjennom økning i basis. Fra 2017 har dermed 

gjestepasientprisen internt i Helse Nord i praksis vært om lag 95% ISF.  
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I oppgjøret mellom regionene har en bestemt at pensjonskostnader skal inkluderes i 

gjestepasientprisen. Forklaringen til dette er at regioner med netto gjestepasientoppgjør har 

flere ansatte enn hva som ville vært tilfelle uten pasienter fra andre regioner. I oppgjøret mellom 

regioner er den ekstraordinære økningen i pensjon i 2017 beregnet til å gi et påslag i ISF-satsen 

på 3,82%.  

 

Dersom en i tillegg nøytraliserer det forsterkede effektiviseringskravet som er lagt på ISF-satsen 

vil den reelle ISF-satsen være i underkant av 99% ISF. For å forenkle inntektsfordelingsmodellen 

foreslår prosjektgruppen derfor at mobilitetskomponenten for DRG-virksomhet settes til 100% 

ISF.  

3.4 Reduksjon i unødvendige pasientstrømmer 
Prosjektgruppen har diskutert hvordan man kan redusere unødvendige pasientstrømmer. Dette 

er en vanskelig diskusjon blant annet fordi ulike aktører kan ha ulikt syn på hva som er 

unødvendige pasientstrømmer. Eksempelvis kan helseforetakene mene at pasientstrømmer til 

private tilbydere er unødvendig mens private tilbydere, og noen ganger pasienter, vil mene at 

slike pasientstrømmer er ønskelig.  

 

Prosjektgruppen har diskutert om kontroller som gjøres på UNN og NLSH heller kan gjøres 

lokalt. Dersom det finnes kompetanse på de lokale poliklinikkene til å gjøre slike kontroller vil 

pasientene både få tilbudet nærmere eget bosted og reisekostnadene vil bli redusert. 

Prosjektgruppens oppfatning at det ikke er inntekstfordelingsmodellen som er det største 

hinderet for at polikliniske kontroller kan gjøres lokalt. Trolig er mangel på kompetanse lokalt 

og/eller trygghet hos fagfolkene på de store sykehusene (NLSH og UNN) for at kompetanse 

finnes lokalt en vel så viktig barriere. I sitt foredrag for prosjektgruppen nevnte Olav Helge 

Førde et prosjekt fra urologisk avdeling på UNN. Her er kontroller etter kreftkirurgi flyttet ut til 

lokalsykehus når det går an, telefonkonsultasjoner gjennomføres samt at antall kontroller 

allerede er redusert i forbindelse med anbefalingene i nasjonale handlingsprogram. Regelmessig 

gjennomgang av pasientlister viser at det ikke er unødige kontroller.11  

 

Prosjektgruppen vil påpeke at det bør arbeides med å redusere unødvendige pasientstrømmer i 

andre fora. 

4. Variasjoner i forbruk 
Prosjektgruppen har skaffet seg tilgang til data som kan belyse variasjoner i forbruk av 

helsetjenester mellom helseforetakene i Helse Nord. Dette er data som er samlet inn i av 

Sykehusbygg i forbindelse med Utviklingsplanen, data fra SKDE, samt data fra SSB.  

 

Data er aggregert til HF-områdene. Dvs., fokus er ikke hvilket sykehus pasienten får sin 

behandling på, men hvor mye behandling befolkningen i et helseforetaksområde mottar.  

                                                             
11 Se Komplett møteinnkalling for ekstra styremøte UNN 28. august 2017, sak 69/2017, vedlegg 2, side 34. 
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4.1 Data fra Sykehusbygg-rapporten 
Denne rapporten viser forbruk og pasientstrømmer for befolkningen i Helse Nord. 

Grunnlagsdata er hentet fra NPR aktivitetsdata for somatiske helsetjenester og for 

avtalespesialister.12 Data er fra 2015.  

 

I dataene er definisjonen av sykehusopphold forskjellig for de ulike helseforetakene da  

 Finnmarkssykehuset rapporterer som to enheter, Kirkenes og Hammerfest 

 Helgelandssykehuset rapporterer som tre enheter, Sandessjøen, Mo i Rana og Mosjøen.  

 NLSH og UNN rapporterer på HF-nivå 

Dette betyr at alle sammenhengende avdelingsopphold på NLSH og UNN defineres som ett 

sykehusopphold. Dvs. at hvis en pasient f.eks. overføres fra Narvik til Tromsø vil dette regnes 

som ett sykehusopphold. Ulik rapporteringspraksis medfører at prosjektgruppen fokuserer på 

liggedøgn i stedet for døgnopphold.  

 

I data er oppholdene kategorisert i tre behandlingsnivå: Døgnopphold, dagopphold definert som 

opphold/kontakter gruppert til kirurgisk DRG (det er utført en eller flere prosedyrer som DRG-

systemet definerer som kirurgiske) og dialyse, samt polikliniske kontakter. (Alle polikliniske 

kontakter med unntak av dialyse og opphold gruppert til kirurgisk DRG, i tillegg til alle 

innleggelser hvor er pasienten er registrert inn og ut samme dag, med unntak av dialyse og 

opphold gruppert til kirurgisk DRG.)  

 

Aktivitet rapportert fra avtalespesialistene fraviker fra disse kriteriene, da det ikke er registrert 

om kirurgisk prosedyre er utført eller ikke. All aktivitet rapportert fra avtalespesialistene er 

derfor definert som poliklinisk kontakt 

 

Tabellen under viser forbruket per 1000 innbyggere i HF-områdene. Forbruker er justert for 

behov. Dvs. at i HF-områder som har et relativt større behov enn befolkning forventer man et 

større forbruk. Behovsjusteringen følger behovskomponenten i inntektsfordelingsmodellen.  

 

Tabell 13. Forbruk i HF-områdene. Data fra Sykehusbyggrapport.  

                                                             
12Henholdsvis IS-2461 og IS-2468. Når det gjelder sykestuer er aktiviteten på sykestuene definert som 
spesialisthelsetjeneste og skal derfor rapporteres til NPR. Dvs., aktiviteten på sykestuene er med i dataene. 
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Justert for behov
per 1000 innb. Døgnopphold Dag totalt Dagkirurgi Polikliniske kontakter Liggedøgn

Helgeland
NL-området
UNN-området
Finnmark

197 76 49 1499
1357
1410
1306

946
78 36 907178

152 69 44 800
199 70 47 981

Snitt HN 181 73 44 1393 908

Avvik fra HN-snitt
Helgeland
NL-området
UNN-området
Finnmark

Døgnopphold Dag totalt Dagkirurgi
1,11

Polik. kontakter Liggedøgn
1,08 1,04 1,08 1,04
0,98 1,06 0,82 0,97 1,00
0,84 0,95 1,00 1,01 0,88
1,10 0,95 1,08 0,94 1,08

Snitt HN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Fra tabellen ser vi at det er mindre variasjon i liggedøgn enn i døgnopphold. Tabellen viser også 

at Helgeland ligger generelt høyt, og særlig høyt på dagkirurgi og polikliniske kontakter, at NLSH 

er lav på dagkirurgi, UNN er lav på liggedøgn samt at Finnmark har høyt forbruk av liggedøgn og 

dagkirurgi.  

4.2 Data fra SKDE 
Prosjektgruppen har tilgang til data fra pasientstrømsanalysene til SKDE. Dette er data fra 2014-

16. Prosjektgruppen har i tillegg får SKDE til å gjennomføre en analyse hvor forbruket i de ulike 

HF-områdene er aggregert på kirurgiske og medisinske DRG-er. Fra Helseatlaset har 

prosjektgruppen tilgang til data på forbruk av utvalgte dagkirurgiske inngrep. Til slutt har Olav 

Helge Førde ved SKED holdt et foredrag for prosjektgruppen rundt variasjon i forbruket. Dette 

er en presentasjon som Førde har spilt inn i arbeidet med Utviklingsplanen.  

4.2.1 Pasientstrømsanalysene  

Data fra pasientstrømsanalysene er analysert aggregert og brutt ned på behandlingsnivå (døgn, 

dag, poliklinikk og avtalespesialister). Bakgrunnstallene er hentet fra sykehusenes oppholdsfiler 

fra NPR og inneholder alle kontakter med somatisk spesialisttjeneste ved sykehusene i Helse 

Nord RHF, samt alle kontakter for bosatte i Helse Nord RHF sitt opptaksområde. Tallene er ikke 

korrigert for overføringer. Ratene er beregnet ut i fra befolkningstall fra SSB for hvert 

opptaksområde på HF-nivå eller sykehusnivå, og er justert for kjønns- og 

alderssammensetningen i opptaksområdet. 

 

Opptaksområde Behandlingsnivå Snitt 2014-16 Prosentavvik 

Finnmark Sum 1510 0,94 

UNN Sum 1564 0,98 

Nordland Sum 1571 0,98 

Helgeland Sum 1749 1,09 

Helse Nord    1598 1 

Tabell 14. Forbruk alle behandlingsnivå 

 

Fra tabellen ser vi at forbruket til Helgeland avviker positivt fra forbruket i de andre 

helseforetaksområdene. Mer spesifikt er forbruket ni prosent over Helse Nord-snittet.  

 

Bryter vi ned forbruket til de ulike behandlingsnivåene, se tabellene under, følger det at 

 UNN er lav på døgnopphold (15% under Helse Nord-snittet) og at Finnmark og 

Helgeland er høy på døgnopphold, henholdsvis 10% og 8% over Helse Nord-snittet. 

 Det er lite variasjon i dagbehandling mellom opptaksområdene 

 Ser en behandlingsnivåene poliklinikk og avtalespesialist under ett har Finnmark et lavt 

forbruk (8% under Helse Nord-snittet) og Helgeland et høyt forbruk (10% over Helse 

Nord-snittet).  
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Opptaksområde Behandlingsnivå Snitt 2014-16 Prosentavvik 

Finnmark Døgnopphold 188 1,1 

UNN Døgnopphold 145 0,85 

Nordland Døgnopphold 165 0,97 

Helgeland Døgnopphold 183 1,08 

Helse Nord   170 1 

 Tabell 15: Forbruk døgnopphold 

 

Opptaksområde Behandlingsnivå Snitt 2014-16 Prosentavvik 

Finnmark Dagopphold 61 0,99 

UNN Dagopphold 62 1 

Nordland Dagopphold 62 1 

Helgeland Dagopphold 63 1,02 

Helse Nord   62 1 

 Tabell 16: Forbruk dagbehandling 

 

Opptaksområde Behandlingsnivå Snitt 2014-16 Prosentavvik 

Finnmark Pol. + avtalespesialist 1261 0,92 

UNN Pol. + avtalespesialist 1357 0,99 

Nordland Pol. + avtalespesialist 1345 0,98 

Helgeland Pol. + avtalespesialist 1503 1,1 

Helse Nord   1367 1 

 Tabell 17: Forbruk polikliniske opphold og opphold hos avtalespesialist.  

 

For å få en bedre forståelse av hvorfor UNNs befolkning er så lav på døgnbehandling har 

prosjektgruppen analysert pasienttyngde målt ved DRG-indeks og liggetid. Resultatene er 

gjengitt i tabellen under.  

 

Opptaksområde Behandlingsnivå 
Snitt 2014-16 

DRG-indeks 

Snitt 2014-16 

Liggedøgn 

Finnmark Døgnopphold 1,18 4,4 

UNN Døgnopphold 1,32 4,8 

Nordland Døgnopphold 1,27 4,5 

Helgeland Døgnopphold 1,27 4,4 

Helse Nord   1,26 4,5 

 Tabell 18: DRG-indeks 

 

Fra tabellen ser vi at pasientene som bor i UNNs opptaksområde er mer ressurskrevende 

(høyere DRG-indeks) og har lengre liggetid enn pasientene fra de andre opptaksområdene.  

 

Prosjektgruppen har også aggregerte dag- og døgnoppholdene på medisinske og kirurgiske 

DRG-er. Data er fra 2015-16. Resultatene er gjengitt i tabellen under. De viser at det er særlig på 

medisinske opphold forbruket i UNNs opptaksområde er lavt.  
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  Medisin Kirurgi 

Helgeland 1,11 1,08 

NLSH 1 0,92 

UNN 0,83 0,97 

Finnmark 1,07 1,03 

HN-snitt 1 1 

Tabell 19: Forbruk i medisinske og kirurgiske DRG-er 

 

Til slutt har vi sett på antall effektive senger, dvs. gjennomsnittlig antall senger i løpet av året, for 

å se om det er slik at det lave forbruket til UNNs befolkninger er knyttet til at det er få senger 

tilgjengelig. Data er fra SSB13 og effektive senger er beregnet i form av befolkningsrater. 

Sengetallene er også justert for pasientstrømmer mellom helseforetak. Som grunnlag for å 

korrigere for pasientflyt brukes antall liggedager for døgnopphold fra pasientdataene.  

 

Figurer under viser avvik fra Helse Nord-snittet. Figuren viser at Helgelandspasientene og 

Finnmarkspasientene har tilgang til flere senger enn gjennomsnittspasienten i Helse Nord, og at 

pasienter fra opptaksområdet til UNN og NLSH har tilgang til færre senger enn 

gjennomsnittspasienten i Helse Nord. Figuren viser også at pasientene fra NLSH har dårligere 

tilgang enn pasientene fra UNNs opptaksområde. 

 

 
Figur 1: Antall effektive senger 2012-16. Avvik fra Helse Nord-snitt 

 

Helseatlas14 er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige 

geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles. Fra Helseatlas har vi 

summert rater for bruk av 12 dagkirurgiske inngrep i årene 2011-13. Disse inngrepene utgjør i 

volum om lag halvparten av dagkirurgien. Alle inngrepene er finansiert av det offentlige, selv om 

en vesentlig del er utført av private sykehus og private avtalespesialister.  

                                                             
13 https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/d6002bbe-bbe1-4a6e-8226-
00a32bad9967?e=false&vo=viewonly  
14 Helseatlas er utviklet i Helse Nord RHF ved SKDE. Se https://www.helseatlas.no/ 
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De kirurgiske inngrepene er: Skulderkirurgi, menisk, Hallux valgu og hammertå, utvalgt 

håndkirurgi, karpaltunnelsyndrom, fjerning av mandler, ventilasjonsrør i trommehinne, 

aldersbetinget grå stær, tunge øyelokk, lyskebrokk, åreknuter og hemoroider.  

 

Tabellen under viser avvik i forbruk for befolkningen i de ulike helseforetaksområdene, hvor 

avvik er både fra snitt i Helse Nord og landsgjennomsnittet.  

 

  Avvik snitt Helse Nord 

Finnmark 1,06 

UNN 0,98 

Nordlandsykehuset 0,91 

Helgelandsykehuset 1,04 

Norge 0,96 

Snitt Helse Nord 1 

Tabell 20: Relativt forbruk dagkirurgi. Data fra Helseatlas 

 

Fra tabellen ser vi at forbruket er høyere i Helse Nord enn i resten av landet. Internt i Helse Nord 

er forbruket til befolkningen i Finnmark og Helgeland relativt høyt, mens det er lavest i 

opptaksområdet til NLSH.  

 

I tillegg til variasjonen som er vist mellom helseforetaksområdene, viser presentasjonen til Olav 

Helge Førde at det er betydelig variasjon mellom kommuner internt i helseforetaksområdene, at 

forbruket er særlig høyt der hvor tilbudet finnes, samt at variasjonen er knytte til planlagte 

opphold både for kirurgiske og medisinske opphold.  

4.3 Incentiver til å jevne ut forbruksulikheter 
Prosjektgruppen er bedt om å vurdere incentiver til å jevne ut forbruksulikheter. Det er en 

krevende oppgave. Prosjektgruppens gjennomgang har vist at variasjonen i forbruk er 

mangefaset. Noen typer behandling bør økes i ett eller flere foretak, mens samme type 

behandling bør reduseres i andre foretak hvis forbruket skal bli likere. Eksempelvis bør 

poliklinisk forbruk i Helgelandssykehuset reduseres, mens Finnmark ligger lavt på denne typen 

behandling. Tilsvarende er døgnoppholdene i UNNs opptaksområde lavt, mens denne typen 

opphold er høyt for Finnmarks og Helgelands befolkning. Det er også variasjon mellom 

døgnoppholdstypene, medisinske eller kirurgiske opphold, for UNNs befolkning. Analysene sier 

heller ingen ting om forholdet mellom forbruket i de ulike oppholdstypene. Er f.eks. 

døgnoppholdene for Finnmarks befolkning høy som følge av lange reiseavstander, og er korte 

reiseavstander for UNNs befolkning en forklaring på færre døgnopphold med lengre liggetid og 

en mer ressurskrevende befolkning (målt ved DRG-indeksen)? 

 

Prosjektgruppens syn at det ikke finnet et enkelt (økonomisk) virkemiddel som kan brukes til å 

løse utfordringene for forbruksulikheter. Et slik virkemiddel kunne vært å redusere ISF-satsen 

for alle behandling. Dette ville trolig bidratt til å redusere aktiviteten i alle helseforetak, men om 

det hadde bidratt til å redusere ulikhetene mellom helseforetak er mer usikkert. 

Prosjektgruppen er også usikker på om det å endre på ISF-satsen for noen typer 

behandling/opphold er et ønsket virkemiddel. Det er vel dokumentert at endringer i de relative 
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prisene (ISF-betalingen som gis til ulike DRG-er) påvirker relativt aktivitet, men det vil være en 

krevende oppgave å fintune betalingen slik at ønsket effekter oppnås.   

 

Prosjektgruppen vil nevne at omleggingen av ISF-betalingen fra 2017 til 2018 kan bidra til å 

jevne ut forbruksulikheter. Dette er relatert til at i) overgangen til kostnadsberegninger basert 

på KPP-data har økt betalingen for medisinske DRG-er relativt til kirurgiske DRG-er, og ii) av 

omleggingen av betalingen for dagkirurgi. Siden de fleste medisinske opphold er akutte, hvor 

variasjonen i forbruk er minst, samt at Helgelandsykehuset og Finnmarkssykehuset «taper» på 

omleggingen av dagkirurgi, mens UNN og NLSH «vinner», vil trolig disse to endringene bidra til å 

jevne ut forbruket.  

 

Prosjektgruppen vil også påpeke at det er stor variasjon mellom kommuner internt i 

helseforetaksområdene, og at forbruket synes å være tilbudsstyrt (jf. presentasjonen til Olav 

Helge Førde). En tett oppfølging fra fagavdelingen rundt hvilke tilbud ulike aktører gir vil derfor 

også kunne hjelpe til med å jevne ut forbruksulikheter.  

5. Bruk av inntektsmodellen til å fordele midler 
Inntektsfordelingsmodellen brukes til å fordele nye midler som Helse Nord har mottatt fra HOD. 

Dette er midler som følger fordi Helse Nord blir pålagt finansieringsansvaret for (nye) oppgaver 

eller fordi Helse Nord tildeles frie midler. Overføring av ansvar fra folketrygden til 

helseforetakene for bl.a. medikamenter og behandlingshjelpemidler er eksempler på pålagt 

finansieringsansvar. 

 

Praksis i dag er at disse midlene fordeles proporsjonalt med totalmodellen, dvs. som relative 

andeler basert på summen av behovs- og kostnadskomponenten. Det er ikke justert for netto 

pasientstrømmer når de relative andelene av totalmodellen beregnes. 

 

Prosjektgruppen har diskutert om dette er en praksis som det er ønskelig å fortsette med. 

Argumentet for dette er at dagens praksis er en enkel og transparent måte å håndtere 

fordelingen av nye midler på. Noen ganger vil et helseforetak komme bedre ut enn om 

bevilgningen eksempelvis fordeles etter behovsmodellen, og andre ganger vil det samme 

helseforetaket komme dårligere ut.  

 

Argumentet for å fordele midlene eksempelvis bare etter behovsmodellen er at kostnaden i noen 

tilfeller er knyttet til befolkningen i helseforetaksområdene, og ikke etter sykehusenes 

kostnader. Finansiering av legemidler til bruk utenfor sykehus (H-resepter) er et slik eksempel.  

 

Prosjektgruppen har også diskutert om det i tilfeller hvor finansiering fordeles etter 

totalmodellen også bør justeres for netto pasientstrømmer. Argumentene her er at UNN har en 

stor netto pasientstrøm fra de andre helseforetakene, og at UNNs andel av Helse Nord-

aktiviteten er større enn summen av behovs- og kostnadskomponenten. Hvis netto 

pasientstrømmer ikke hensyntas når eksempelvis frie midler fordeles betyr det at tilskuddet per 

aktivitet blir lavere for UNN enn for de andre helseforetakene. 

 

Prosjektgruppen erkjenner at dagens praksis skaper friksjon og misnøye da en streng 

modelltolkning indikerer en annen fordelingsprofil. Prosjektgruppens forslag er derfor at en i 
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framtiden bør fordele midler etter enten bare behovs- eller kostnadskomponenten, eller 

totalmodell med eller uten justering for netto pasientstrømmer, alt etter den faglige 

begrunnelsen finansieringsstrømmen er gitt.  

 

Når det gjelder overføring av midler som følger finansieringsansvaret for legemidler er det 

betydelig beløp som er fordelt gjennom totalmodellen siden 2014. Det eksakte beløpet har ikke 

prosjektgruppen oversikt over, men i simuleringer har den tatt utgangspunkt i at om lag 261 

mill. kr. er fordelt. Hvis dette beløpet hadde vært fordelt etter behovsmodellen ville det medført 

en omfordeling fra UNN til NLSH og Helgeland på henholdsvis om lag 6,5 mill. kr og 4 mill. kr.  

 

NLSH understreker viktigheten av at omfordelingen skjer på grunnlag av de samlede 

overføringene til dette formålet gjennom de siste årene. NLSH og Helgeland har samlet blitt 

trukket flere ti-talls millioner kroner som er overført til UNN, til tross for at de løpende 

kostnadene til disse legemidlene betales av NLSH og Helgeland. Nordandssykehuset forutsetter 

at disse midlene tilbakeføres ihht befolkningens andel av totalbeløpet Helse Nord har mottatt til 

dette formålet. 

 

En fordeling av frie midler som hensyntar netto pasientstrømmer vil flytte penger til UNN. 

Eksempelvis vil en bevilgning på 20 mill. kr gi en omfordeling til UNN på 1,3 mill. kr på 

bekostning av Finnmark (0,6 mill. kr), NLSH (0,2 mill. kr) og Helgeland (0,5 mill. kr).  

6. Andre funn 
I arbeidet har prosjektgruppen samlet inn data rundt årlige kostander som fakturert av 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet for undervisning av medisinerstudenter i 

sykehus. Dette kan ses på en oppfølging av arbeidet med utvikling av ny modell for utdanning. 

Der ble det foreslått at Kvalitets- og Forskningsavdelingen i Helse Nord (KvaFor) skulle ta 

initiativ til en samlet gjennomgang av avtalene og praksis. Prosjektgruppen foreslår det 

innsamlet materiale oversendes KvaFor. UNN mener dette bør hensyntas i en skjønnsutøvelse i 

en endelig modell. NLSH påpeker at dersom dette skal hensyntas i skjønnsutøvelse må 

oppsummering av kartleggingen forelegges og vurderes av prosjektgruppen. Dersom 

kartleggingen viser ulikhet i prinsippene for betaling mellom HFene og UIT bør dette være 

gjenstand for harmonisering av avtalene, og dette arbeidet forventes ivaretatt av KvaFor. 

7. Oppsummering 
Denne rapporten dokumenterer arbeidet til prosjektgruppen som har hatt som mandat å 

videreutvikle Helse Nords sin inntektsfordelingsmodell somatikk. I arbeidet har følgende fire 

problemstillinger vært sentrale: Det er utfordringer knyttet til kostnadsindeksanalysene; det er 

utfordringer knyttet til regionale funksjoner som gis særskilt finansiering samt 

overgangsordninger; det er utfordringer knyttet til forbruksvariasjoner mellom 

helseforetaksområdene; og det er begrunnelse for bruk av skjønn.  

7.1 Kostnadsindeksanalysene 
Den første problemstillingen er knyttet til kostnadskompensasjon gjennom 

kostnadsindeksanalysene som ligger til grunn i dagens modell. Det er utfordringer knyttet til i) 

at analysene bygger på gamle data, ii) at det er identifisert feil i datagrunnlaget, og iii) at 
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forskningsdata fra helseforetakene i Helse Nord er oppdatert, mens estimatet på 

kostnadsulempen knyttet til plunder og heft i pasientbehandlingen pga. forskningsaktivitet er 

holdt konstant.  

 

Det er prosjektgruppens syn at utfordringene er såpass store at det bør gjennomføres nye 

analyser for å identifisere kostnadsulemper og kompensasjonsnivå. Prosjektgruppen er 

imidlertid klar over at slike analyser neppe vil bli gjennomført for arbeidet med å oppdatere den 

nasjonale inntektsmodellen settes i gang. Dette arbeidet starter i mai 2018 og skal sluttføres i 

november 2019.  

 

I mangel på kostandsulempeanalyser har prosjektgruppen søkt etter annen informasjon som 

kan si noe om absolutte og relative nivå på kostnadsulemper. Noe slik informasjon finnes i 

publiseringen av helseforetakenes kostnadsindeks i SAMDATA. Utfordringen med disse dataene 

er imidlertid at de ikke er resultatet av en analytisk tilnærming hvor en prøver å predikere 

kostandsulemper ut fra relevante forklaringsvariabler, men kun viser sammenhengen mellom 

aggregerte kostnader og aktivitetsnivå (målt ved DRG-poeng). Disse kostnadsindeksene gir 

allikevel noe relevant informasjon.15 For det første viser de at kostnadsindeksen fra 

inntektsfordelingsmodellen samsvarer relativt godt med kostnadsindeksen beregnet fra 

SAMDATA i perioden 2008-09. For det andre viser kostnadsindeksen at NLSH er det HF-et med 

størst endringen i perioden 2008-09 til 2013-15, da NLSH som har forverret sin kostnadsindeks 

med seks prosentpoeng. NLSH og UNN er dermed mer symmetrisk i sin kostnadsindeks i 

perioden 2013-15 sammenlignet med perioden 2006-09 da UNNs predikerte kostnadsnivå var 

16% høyere enn NLSH. Siden data er av deskriptiv karakter vet vi ikke årsaken til dette, men det 

er ikke vedtatt større endringer i funksjonsfordelingen mellom UNN og NLSH som kan forklare 

utviklingen.  

 

Prosjektgruppen har også gjennomført egne analyser av det relative kostnadsnivået ved bruk av 

KPP-data fra 2016. Dette er data som viser sammenhengen mellom kostnader på DRG-nivå og 

DRG-aktivitet. Kostnadsgrunnlaget er derfor mer disaggregert sammenlignet med analysene 

referert til overfor. På den annen side, og selv om det har vært jobbet med å utvikle KPP-data i 

mange år, er fordelingen av kostnader til pasienter relativt nytt. Det er derfor usikkert i hvilken 

grad det relative kostnadsnivået som analysene indikerer er stabilt over år. KPP-analysene 

vurderes derimot å ha god nok kvalitet til å kunne benyttes til å beregne ISF-finansieringen i 

2018.  

 

Prosjektgruppens KPP-analyser beregner det relative kostnadsnivået mellom helseforetakene i 

Helse Nord for relativt store grupper av behandlinger (regionale funksjoner, 

lokalsykehusfunksjoner, og alle dag- og døgnopphold). Dette bidrar til å redusere feilkilder av at 

kostnader til spesifikke DRG-er er feilallokert. Prosjektgruppen har også latt være å bruke 

analysene til å sammenligne (benchmarke) kostnadene til helseforetakene i Helse Nord med 

kostnader hos helseforetak i andre deler av landet. Slike analyser ville kunne brukes til å 

definere HF-spesifikke effektivitetskrav når en blir tryggere på datakvaliteten.  

 

                                                             
15 Se tabell 3 på side 15 
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KPP-analysene som prosjektgruppen har gjennomført indikerer at NLSH og UNN er relativt 

symmetriske i sine kostnadsindekser.16 SAMDATA-indeksene og KPP-analysene samsvarer 

dermed godt overens. Prosjektgruppen vil imidlertid påpeke at data fra disse analysene er fra en 

periode med mye byggeaktivitet på NLSH. Dette har trolig bidratt til å trekke kostnadsnivået 

opp.  

 

Den siste analysen av utvikling i produktivitet som prosjektgruppen har kjennskap er analysen 

bestilt av HOD og utført av Frischsenteret.17 Fra et analytisk perspektiv er dette trolig den best 

komplette analysen av utvikling i produktivitet. Datagrunnlaget er også stort da data er fra 

perioden 1999-2014. I denne analysen er produktivitetsnivået på NLSH og UNN relativt stabilt i 

perioden 2007-13. Analysen viser også at produktivitetsnivået er om lag 10% lavere på UNN enn 

på NLSH i perioden.  

 

Prosjektgruppen har også diskutert metodeutfordringene ved at forskningsaktiviteten til 

helseforetakene i Helse Nord er oppdatert årlig samtidig som kostnadsestimatet for forskning er 

holdt konstant. Dette har ført til at kostnadskompensasjonen som er knyttet til forskning har økt 

betydelig i perioden 2013-2018. 

 

Prosjektleder har argumentert for at denne praksisen ikke er korrekt fra et faglig ståsted. Dette 

følger fordi forskningsaktiviteten i hele landet har økt de siste årene, og at en analyse med nye 

forskningsdata trolig vil gi et annet estimat for hvor stor kostnadskompensasjonen for forskning 

skal være. Forskningsaktiviteten er også korrelert med de andre forklaringsvariablene som 

inngår i modellen. Oppdaterte forskningstall vil derfor kunne påvirke disse variablenes 

signifikans- og kompensasjonsnivå.  

 

I rapporten som ble laget i forbindelse med kvalitetssikringen av inntektsfordelingsmodellen i 

2016 påpekte både Magnussen og Kaarbøe dette. I inntektsmodellene til Helse Vest og Helse 

Midt-Norge er ikke kostnadsindeksanalysene oppdatert siden de ble innført (2012/3). 

 

De økonomiske effektene av å tilbakestille forskningsaktiviteten til opprinnelig nivå er en økning 

i bevilgningen til Finnmark, NLSH og Helgeland på henholdsvis 18, 13 og 20 mill. kr. Effekten for 

UNN er redusert bevilgning på 51 mill. kr. 

 

NLSH har analysert reisetider mellom pasientenes bostedskommune og sykehusene. Analysen 

viser at grunnlagsdata som ble brukt av Magnussen mest trolig er feil. Dessverre er disse 

dataene slettet, og det er ikke mulig å gjennomføre nye analyser innen prosjektets tidshorisont. 

Effekten av å oppdatere reisetidsdataene basert på beregningene til NLSH gir en omfordeling på 

henholdsvis -8 mill. kr og -43 mill. kr for Finnmark og UNN til +32 mill. kr og +18,5 mill. kr for 

henholdsvis NLSH og Helgeland. 

 

Som for forskning er det metodisk problematisk å oppdatere grunnlagsdata for noen 

helseforetak i kostnadsindeksanalysen, men ikke gjennomføre nye analyser. Prosjektleder har 

derfor argumentert for at en faglig feil bruk av modellen, samt feil i grunnlagsdata, åpner for en 

skjønnsmessig vurdering av hvor stor kompensasjonen for kostnadsulemper skal være.  

                                                             
16 Se tabell 4 på side 16. 
17 Se tabell 5 på side 19. 
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Både oppdatering av forskningsaktiviteten, og feil i grunnlagsdataene, har mest sannsynlig 

tilført UNN økt bevilgning. Det virker derfor rimelig at en skjønnsvurdering av kostnadsindeks-

analysene isolert sett bør redusere bevilgningen til UNN. For NLSH og Helgelandsykehuset er 

effektene de motsatte, og taler for økte bevilgninger. Feil i reisetidsdata har trolig gitt Finnmark 

økt bevilgning, mens oppdatering av forskningsaktivitet har slått negativt ut. Effekten av de to 

tiltakene tilsammen åpner for økt bevilgning til Finnmark. Denne konklusjonen tar imidlertid 

ikke hensyn til at variablene i analyse er korrelerte. 

 

En indikasjon på størrelsen av de skjønnsmessige tilskuddene knyttet til kostnadsindeks-

analysene isolert sett er de økonomiske effektene av å tilbakestille forskningsaktiviteten og 

justere reisetidene basert på NLSH sin analyse. Det at variablene er (positivt) korrelerte trekker 

imidlertid i retning av at størrelsen på det skjønnsmessige tilskuddet kan være lavere enn hva 

summen av de to elementene indikerer.  

 

7.2 Særskilt kompensasjon for regionale funksjoner og 

overgangsordninger 
Om lag 233 mill. kr er fordelt til regionale funksjoner med særskilt finansiering i 2018, hvor 53% 

av bevilgningen er knyttet til utdanning og undervisning. 

 

Prosjektgruppen har kommet med innspill til hvilke funksjoner og oppgaver som bør inkluderes, 

samt hvilket kompensasjonsnivå som bør gis. Dette har vært en krevende øvelse. Det er både 

vanskelig å definere entydig hva som er regionale funksjoner, samt å fastslå kompensasjonsnivå 

for funksjoner som ikke er definert som eget kostnadssted i regnskapet. Funksjonene er også 

relativt unike, slik at det er vanskelig å sammenligne kostnadsnivåene med lignende funksjoner i 

andre helseforetak. I noen tilfeller er det også uklart om funksjonene er knyttet til behandling 

som utløser ISF-finansiering. Hvis dette er tilfelle risikerer man dobbeltfinansiering, dvs. at 

kostnadskompensasjon gis både gjennom den generelle kostnadsulempekompensasjon og som 

regional funksjon. Et eksempel hvor risiko for dobbeltfinansiering er til stede er kompensasjon 

som gis for vaktberedskap. I tillegg har gjennomgangen vist at flere av funksjonen er 

kompensert med små beløp, samt at den relative fordelingen mellom helseforetakene er relativ 

lik behovskomponenten. Deler av prosjektgruppen har ment at det vil være små 

omfordelingsvirkninger knyttet til å eliminere disse postene fra listen over regionale funksjoner. 

NLSH er uenige i flertallets oppfatning om at omfordelingseffektene av forslaget er små. Til tross 

for at Nordlandssykehusets manglende finansiering for «sentralsykehusfunksjoner» både har 

vært belyst og akseptert gjennom prosjektgruppens arbeid, innebærer forslaget til «rydding» at 

Nordlandssykehusets finansiering av regionale oppgaver reduseres ytterligere. For eksempel 

har tidligere fordeling av midler til føde/gyn og kreftplan i stor grad sammenheng med 

fagplanenes føringer om et større regionalt ansvar ved NLSH og UNN. Forslaget slik det 

foreligger eliminerer finansieringen av NLSHs regionale oppgaver. Viser for øvrig til NLSHs 

kommentar til punkt 2.2.1. NLSH har påpekt nødvendigheten av at innspillene til regionale 

funksjoner gjennomgås både med hensyn til hvilke funksjoner som er forutsatt å være regionale 

og i hvilket omfang, samt at revidert forslag til fremtidig finansiering av regionale funksjoner og 

omfang av disse begrunnes. Slik vurdering er ikke gjort av prosjektgruppen i fellesskap. 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 74



39 
 

Prosjektgruppen har også vurdert hvordan fellesfunksjoner skal håndteres. Dette er funksjoner 

hvor et helseforetak utfører behandling for et annet foretak. Typisk vil NLSH utføre disse 

funksjonene for egen befolkning og befolkningen som sogner til Helgelandssykehuset, mens 

UNN typiske utfører disse funksjonen for egen befolkning og befolkningen i Finnmark. For disse 

tjenestene har prosjektgruppen diskutert om kompensasjonen skal være basert på direkte 

avtaler eller om den skal ligge i inntektsfordelingsmodellen.  

 

Det som taler for bruk av direkte betaling er at det er klarere hva som dekkes og dermed hva 

som skal leveres. Dette kan bidra til at det er enklere å innføre nye oppgaver. Ulempene med 

direkte betaling er knyttet til transaksjonskostnader og uklarheter i kostnadsbildet. Fastsettelse 

av pris kan også bli ulik for like tjenester på UNN og NLSH, samt at direkte betaling kan gi 

inntrykk av at modellen bygger på kostandskompensasjon.  

 

Prosjektgruppen er negativ til bruk av direkte betaling, og anbefaler at fellesfunksjoner 

kompenseres i inntektsfordelingsmodellen. NLSH forutsetter en tilstrekkelig skjønnsmessig 

kompensasjon som fremkommer eksplisitt av modellen. En utfordring med denne løsninger er 

imidlertid at det kan være uklart hvor stor del av kostnadene knyttet til fellesfunksjoner som 

kompenseres og hva som fordrer egen finansiering.  

 

Prosjektgruppens forslag til regionale funksjoner samt fellesfunksjoner (utenom 

utdanning/undervisning) er gjengitt i tabell 6 på side 19. Sorteringen er gjort etter om 

funksjonen er en nasjonal oppgave, en regional oppgave eller fellesfunksjoner. 

 

Når det gjelder kompensasjon knyttet til utdanning og undervisning har prosjektgruppen 

beregnet effekten av vedtakspunkt 2 og 4 i sak 46/2017. Modellen for utdanning omtalt i punkt 

2 vekter alle undervisningsprogram likt, mens modellen som omtales i punkt 4 vekter ulike 

undervisningsprogram forskjellig. Eksempelvis vektes medisinerutdanningen mer enn tre 

ganger høyere enn de vanlige helsefagutdanningene. Prosjektgruppens beregninger viser at de 

økonomiske effektene mellom de to modellene er relativt små, ca. 2,5 mill.kr i totaleffekt. 

 

Prosjektgruppen har også diskutert om utdanningsmodellen som ble vedtatt våren 2017 (sak 

46/2017) er gjenstand for ny vurdering i prosjektgruppen. På den ene siden sier 

styringsdokumentet at alle forhold utenom behovskomponenten skal vurderes. På den andre 

siden sier styringsdokumentet at innholdet i styresak 46/2017 legges til grunn for videre arbeid. 

Prosjektleders forståelse har vært at i) styret har besluttet modell for utdanning og den skal ikke 

tas opp på nytt i revideringen (punkt 2), og ii) at i oppdateringen nå skal vektingen av 

kvalitetsaspektet i utdanningen være i tråd med vektingen i universitets- og høgskolesektoren 

(punkt 4). En alternativ tolkning av punkt 4 er at resultatet av arbeidet i 2017 legges til side og 

det startes et nytt arbeid med utdanningsmodellen. Denne uklarheten er løftet opp til 

prosjekteier. Prosjekteier har konsultert administrerende direktør som igjen orienterte styret i 

Helse Nord om dette i sak 45/2018. Administrerende direktør vil ved oppdatering av regional 

inntektsmodell for somatikk legge prinsippene for finansiering av utdanning i helseforetakene 

slik vedtatt i styresak 46/2017 til grunn. UNN mener at de vesentlige manglende ved den 

reviderte utdanningskomponenten må hensyntas i en eventuell skjønnsutøvelse. 

 

Totalt sett er om lag 300 millioner fordelt som overgangsordninger i 2018. På samme måte som 

det er ryddet i listen over regionale funksjoner, er det også ryddet i listen over funksjoner og 
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oppgaver som skal gis en midlertidig kompensasjon. Prosjektgruppen har også sagt at det bør 

fastsettes en tidsfrist for kompensasjonen.  

 

Dersom forslag vedtas reduseres bevilgningen til overgangsordninger med om lag 146 mill. kr. 

Forslaget er gjengitt i tabell 8 på side 24. 

 

Omfordelingsvirkningene av forslaget til ny særskilt finansiering av regionale funksjoner og 

overgangsordninger er vist i tabell 9 på side 25. For begge typer finansiering er 

omfordelingsvirkningene små. Totalt sett gir forslaget en økt bevilgning til Finnmarkssykehuset 

og Helgelandssykehuset på henholdsvis 3,6 og 1,2 mill. kr. Totaleffekten for UNN og NLSH er 

redusert bevilgning på henholdsvis 1 og 4 mill. kr. 

7.3 Forbruksvariasjoner 
Prosjektgruppen har skaffet seg tilgang til data som kan belyse variasjoner i forbruk av 

helsetjenester mellom helseforetakene i Helse Nord. Dette er data som er samlet inn i av 

Sykehusbygg i forbindelse med Utviklingsplanen, data fra SKDE, samt data fra SSB.  

 

Data er aggregert til HF-områdene. Dvs., fokus er ikke hvilket sykehus pasienten får sin 

behandling på, men hvor mye behandling befolkningen i et helseforetaksområde mottar. Data er 

analysert aggregert og brutt ned på behandlingsnivå (døgn, dag, poliklinikk og avtalespesialister. 

Resultatene finnes i tabell 13-18 på sidene 29-31. 

 

Hvis vi ser alle oppholdstyper under ett ser vi at forbruket til Helgelands befolkning avviker 

positivt fra forbruket i de andre helseforetaksområdene. Mer spesifikt er forbruket ni prosent 

over Helse Nord-snittet. Bryter vi ned forbruket til de ulike behandlingsnivåene følger det at 

(tabell 15-17 på side 31): 

 UNN er lav på døgnopphold (15% under Helse Nord-snittet) og at Finnmark og 

Helgeland er høy på døgnopphold, henholdsvis 10% og 8% over Helse Nord-snittet. 

 Det er lite variasjon i dagbehandling mellom opptaksområdene 

 Ser en behandlingsnivåene poliklinikk og avtalespesialist under ett har Finnmark et lavt 

forbruk (8% under Helse Nord-snittet) og Helgeland et høyt forbruk (10% over Helse 

Nord-snittet).  

 

For å få en bedre forståelse av hvorfor UNNs befolkning er så lav på døgnbehandling har 

prosjektgruppen analysert pasienttyngde målt ved DRG-indeks og liggetid. Denne analysen viser 

at pasientene som bor i UNNs opptaksområde er mer ressurskrevende (høyere DRG-indeks) og 

har lengre liggetid enn pasientene fra de andre opptaksområdene. Det er særlig på medisinske 

opphold forbruket i UNNs opptaksområde er lavt.  

 

En forklaring kan være at sengeantallet som er tilgjengelig for UNNs befolkning er lavere enn for 

befolkningen i de andre helseforetaksområdene. Data på antall effektive senger, dvs. 

gjennomsnittlig antall senger tilgjengelig i løpet av året, tyder imidlertid ikke på det. Data fra SSB 

viser at Helgelandspasientene og Finnmarkspasientene har tilgang til flere senger enn 

gjennomsnittspasienten i Helse Nord, og at pasienter fra opptaksområdet til UNN og NLSH har 

tilgang til færre senger enn gjennomsnittspasienten i Helse Nord. Men, dataene viser også at 

pasientene fra NLSH har dårligere tilgang enn pasientene fra UNNs opptaksområde. 
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I tillegg til variasjonen mellom helseforetaksområdene er betydelig variasjon mellom kommuner 

internt i helseforetaksområdene. Forbruket er særlig høyt i kommuner hvor tilbudet er 

lokalisert og variasjonen er knytte til planlagte opphold både for kirurgiske og medisinske 

opphold.  

 

Prosjektgruppen er bedt om å vurdere incentiver til å jevne ut forbruksulikheter. Det er en 

krevende oppgave. Prosjektgruppens gjennomgang har vist at variasjonen i forbruk er 

mangefaset. Noen typer behandling bør økes i ett eller flere foretak, mens samme type 

behandling bør reduseres i andre foretak hvis forbruket skal bli likere. Eksempelvis bør 

poliklinisk forbruk i Helgelandssykehuset reduseres, mens Finnmark ligger lavt på denne typen 

behandling. Tilsvarende er døgnoppholdene i UNNs opptaksområde lavt, mens denne typen 

opphold er høyt for Finnmarks og Helgelands befolkning. Det er også variasjon mellom 

døgnoppholdstypene, medisinske eller kirurgiske opphold, for UNNs befolkning. Analysene sier 

heller ingen ting om forholdet mellom forbruket i de ulike oppholdstypene. Er f.eks. 

døgnoppholdene for Finnmarks befolkning høy som følge av lange reiseavstander, og er korte 

reiseavstander for UNNs befolkning en forklaring på færre døgnopphold med lengre liggetid og 

sykere befolkning (målt ved DRG-indeksen)? 

 

Prosjektgruppens syn at det ikke finnet et enkelt (økonomisk) virkemiddel som kan brukes til å 

løse utfordringene for forbruksulikheter. Et slik virkemiddel kunne vært å redusere ISF-satsen 

for alle behandling. Dette ville trolig bidratt til å redusere aktiviteten i alle helseforetak, men om 

det hadde bidratt til å redusere ulikhetene mellom helseforetak er mer usikkert. 

Prosjektgruppen er også usikker på om det å endre på ISF-satsen for noen typer 

behandling/opphold er et ønsket virkemiddel. Det er vel dokumentert at endringer i de relative 

prisene (ISF-betalingen som gis til ulike DRG-er) påvirker relativt aktivitet, men det vil være en 

krevende oppgave å fintune betalingen slik at ønsket effekter oppnås.    

 

Prosjektgruppen vil også påpeke at det er stor variasjon mellom kommuner internt i 

helseforetaksområdene, og at forbruket synes å være tilbudsstyrt. En tett oppfølging fra 

fagavdelingen rundt hvilke tilbud ulike aktører gir vil derfor også kunne hjelpe til med å jevne ut 

forbruksulikheter.  

 

I vurderingen av skjønn bør det hensyntas at Helgelands befolkning har et større forbruk av 

helsetjenester for alle typer opphold. Dersom en mener at Helgelandssykehuset skal ta tiltak for 

å redusere forbruket til sin befolkning, eksempelvis gjennom å redusere bruken av polikliniske 

behandlinger, er det ikke ønskelig å tilføre Helgeland økte midler basert på skjønn. Dette følger 

fordi et av målene med inntektsfordelingsmodellen er å gi incentiver til økt effektivitet. Økte 

bevilgninger for å levere et lavere aktivitetsnivå er ikke i samsvar med dette.  
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8. Økonomiske effekter av prosjektgruppens forslag (før 

bruk av skjønn) 
Den neste tabellen presenterer de økonomiske effektene av prosjektgruppens forslag.  

 

Omfordelingsvirkninger  
Finnmark UNN  NLSH Helgeland  SUM  

før bruk av skjønn  

Tilbakestilling av  
forskningskomponenten 

18 061 -51 302 13 325 19 916 0 

Undervisning og utdanning -938 2586 -968 -680 0 

Mobilitetskomponenten 
(pensjon og mva) 

-10 923 23 186 -2 395 -9 869 0 

Regionale funksjoner og 
3 627 -866 -3 979 1 218 0 

overgangsordninger 

Totalt (1000 kr) 9 827 -26 396 5 983 10 585 0 

      

Frie midler i %. 
Tenkt beløp 20 mill. kr. 

-635 1 325 -175 -515 0 

Finansieringsansvar legemidler 
fordelt etter behovs-
komponenten. Beløp 260 mill. 
kr. 

-559 -10 086 6 585 4 061 0 

Totalt (1000 kr) -1 194 -8 761 6 410 3 546 0 

Tabell 21: Omfordelingsvirkninger før bruk av skjønn 

 

Den første delen av tabellen oppsummerer prosjektgruppens forslag. Av denne følger det at UNN 

får et negativt inntektstrekk av prosjektgruppens forslag, mens de andre helseforetakene får økt 

bevilgning. Det er særlig tilbakestillingen av forskningskomponenten som slår dårlig ut for UNN. 

På den annen side så kommer UNN bedre ut av at ISF-prisen i mobilitetskomponenten justeres 

for pensjon og mva.  

 

Den andre delen av tabellen synliggjør effektene av endring i finansieringsprinsipper, fra 

fordeling i totalmodell til fordeling etter begrunnelsen for bevilgningen. NLSH forutsetter at 

korrigering av bevilgninger til legemidler gjøres i forhold til de siste års samlede overføringer til 

formålet. 

8.1 Momenter knyttet til skjønn 
Prosjektgruppens vurderinger er knyttet både til kostnadsulempekomponenten, jf. avsnitt 7.1, 

forbruksvariasjon jf. avsnitt 7.3, og til at UNNs kostnadsulemper ved å være et lite 

regionsykehus, og NLSHs, kostnadsulemper ved å ha «sentralsykehusfunksjoner» for Helgeland 

er krevende å beregne i en matematisk modell.  

 

NLSH forutsetter at skjønnsmessig kompensasjon for påviste feil i reiseavstander korrigeres 

uavhengig av andre skjønnsmessige vurderinger. 
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NLSH påpeker at dersom den foreslåtte ryddingen i bevilgninger til regionale funksjoner blir 

stående fast, må dette erstattes av en skjønnsmessig kompensasjon for disse regionale 

oppgavene.  
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9. Vedlegg 

9.1 Innspill fra UNN 
Et godt og mest mulig komplett tilbud ved regionsykehuset er avgjørende for at befolkningen i 
regionen skal ha et likeverdig tilbud med befolkningen i resten av landet. Det er derfor en 
betydelig svakhet at prosjektet ikke har kunnet adressere problemstillingen med UNNs 
kostnadsulemper ved å være et lite regionsykehus nærmere. UNN har hatt den forventning til 
arbeidet i prosjektgruppen at man i prosjektets fase 1 skulle etablere konsensus om hvilke 
funksjoner de ulike foretakene skal ha, og da ikke minst hvilke tilbud UNN som regionsykehus 
skal ha for regionen. Så skulle man ut fra det utarbeide en ny modell. Det man i stedet har gjort 
er å droppe hele fase 1, og gå rett på en teknisk tilnærming av den matematiske modellen. 
 

Et sentralt punkt her er at UNNs mange vaktordninger i svært mange spesialiteter i praksis 
fungerer som «regional bakvakt» på mange områder. UNNs høyspesialiserte funksjoner mottar 
daglig et stort antall henvendelser fra hele regionen med spørsmål om vurderinger som ikke 
medfører noen form for aktivitetsregistrering i form av besøk/ISF; mange av henvendelsene 
innebærer vurdering av røntgenbilder og annen dokumentasjon, og kan være betydelig 
arbeidskrevende, men gjenfinnes ikke i aktivtetsregistreringene, og gir ingen inntekt. NLSH har 
tilsvarende problemstilling overfor Helgeland, men dog i vesentlig mindre omfang. Dette bør få 
betydelige konsekvenser for den skjønnsutøvelse som legges til grunn for en ny modell. 
 

Regionsykehusfunksjonene krever et høyt antall spesialiserte vaktlinjer og andre funksjoner, 
svært mye kostbart medisinteknisk utstyr mm. Fordi befolkningsgrunnlaget for UNN som 
regionsykehus er lite, er det mange grunner til å anta at de aktivitetsbaserte inntektene er langt 
fra tilstrekkelige til å dekke kostnadene. Slik modellen er lagt opp, fremstår det ikke som 
realistisk å beregne dette matematisk. Ettersom UNN ikke skiller mellom region- og 
lokalsykehuspasienter er det svært utfordrende å beregne hva regionfunksjonene egentlig 
koster (eller bør koste). Kostnader for eksempelvis nevrokirurgi fordeles på alle pasienter som 
håndteres av denne avdelingen, men tilbudet er der egentlig for å håndtere bare de pasienter 
som faktisk trenger det. Eksempelvis legges en pasient med hjernerystelse i UNN Tromsø på 
nevrokirurgisk avdeling fordi vi har en slik avdeling, og da fordeles kostnadene for å 
opprettholde en slik høyspesialisert funksjon også på denne pasienten som egentlig ikke trenger 
det. Dermed blir ikke KPP-dataene i UNN særlig brukbare for å beregne kostnadene til de 
høyspesialiserte funksjonene.  
 

Samlet sett er det vesentlige mangler/vesentlig usikkerhet ved arbeidet prosjektgruppen har 
gjort: 

 Det foreligger ikke nye grunnlagsdata for beregning av 
kostnadsulemper/kostnadskomponenter 

 Det er vesentlige mangler ved den vedtatte modell for utdanningskomponenten 

 Det er høyst usikkert om endringer i kostnadsprofilen til foretakene kan/bør tillegges 
vekt 

 KPP-data foreligger for kun et år, og det er sannsynlig at KPP-tallene underestimerer 
kostnadene ved tunge regionsfunksjoner. 

 Styringsdokumentets punkt om at befolkningen i regionen skal ha et likeverdig tilbud 
med befolkningen i resten av landet er ikke godt fulgt opp, særlig fordi problemstillingen 
med kostnadsulemper ved et lite regionsykehus ikke er godt adressert. 

 Det er forhold som trekker skjønnsutøvelse i ulike retninger. 
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Totalt sett er det derfor vesentlige grunner til å anbefale at arbeidet med ny 
inntektsfordelingsmodell legges på is inntil resultatet av arbeidet med ny nasjonal modell 
foreligger. Dette nasjonale arbeidet starter i mai inneværende år, og forventes ferdig i løpet av 
2019. Ut fra ovenstående er det for UNN åpenbart at en revidert inntektsfordelingsmodell basert 
på det foreliggende arbeid ikke kan føre til at de i styringsdokumentet beskrevne mål. Sammen 
med de ovennevnte forhold gjør dette at UNN ikke kan stille seg bak foreliggende rapport. 
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9.2 Innspill fra NLSH 
Nedenfor følger tilbakemelding på enkeltmomenter i rapporten, samt oppsummerende 

tilbakemelding. Vi har tatt utgangspunkt i revidert versjon av rapporten som ble tilsendt i 

etterkant av møtet i går. 

 

Kommentarer til rapportutkastet i forhold til formålet med prosjektet: 

 
 

1. Rette feil i dagens modell 

Rapporten slik den nå foreligger foreslår å rette feil i dagens modell mht reisetider, som helt 

siden siste revisjon har bidratt til ubegrunnet skjevfordeling i regionen. Arbeidets målsetning 

om feilretting anses ivaretatt forutsatt at det gis en skjønnsmessig omfordeling som korrigerer 

hele feilen. Denne korrigeringen må gjøres uavhengig av øvrige punkt nedenfor. 

 

2. Rette feil bruk av modellen (forskningskomponenten) 

Retting av feil bruk av modellen gjennom årlig justering av forskningskomponent 

vurderes ivaretatt i rapportutkastet av 20.03.2018. 

 

3. Rette feil fordeling av midler til nye oppgaver som er direkte kobler til befolkningens 

behov  

Oppgaver som er utelukkende koblet til befolkningens behov, og ikke aktivitet på sykehuset, 

må finansieres ihht hvor befolkningen bor. Dette omfatter i stor grad fordeling av midler for 

finansieringsansvar H-resepter og behandlingshjelpemidler. Formålet vurderes ivaretatt i 

arbeidet, forutsatt at korrigeringen også gjøres i forhold til de siste års overføringer av 

finansieringsansvar for en rekke nye legemidler 

 

4. Ivareta kostnadsulempe for oppgaver som utføres på vegne av andre foretak og 

rydde i listene for regionale funksjoner/ overgangsordning 

Oppgaver som utføres på vegne av andre foretak 

Nordlandssykehuset har i dagens modell ingen/marginal finansiering for 

«sentralsykehusfunksjoner» verken gjennom kostnadsindekser, direkte betaling eller gjennom 

modellens øremerkede bevilgninger til regionale funksjoner. Videre har foretaket kun delvis 

finansiering for sin regionale somatiske funksjon innenfor sykelig overvekt.  

 

Det har vært flere diskusjoner i prosjektgruppen knyttet til finansiering av regionale 

funksjoner som utføres av mer enn ett helseforetak. Hovedsakelig gjelder dette funksjoner 

NLSH utfører for Helgelandssykehuset, og funksjoner som UNN utfører for 

Finnmarkssykehuset, med ingen eller begrenset ISF-finansiering. Prosjektgruppen har vært 

omforent om at denne finansieringen bør håndteres gjennom modellen og ikke i form av 

direkte betaling mellom enkeltforetak. Slik rapporten er formulert pr i dag konkluderes kun 

med at prosjektgruppen er negativ til direkte betaling, mens kompensasjon gjennom 

inntektsmodellen problematiseres. Utgangspunktet for diskusjonen knyttet til disse regionale 

funksjonene har ikke vært om de skal finansieres, men hvordan. 
 

Rydding i listene for regionale funksjoner/overgangsordninger 

Som del av arbeidet i prosjektgruppen er dagens særskilte finansiering av regionale 

funksjoner gjennomgått, samt at foretakene ble invitert til å sende inn oversikter over 

regionale funksjoner uten særskilt finansering. Nordlandssykehuset har en rekke regionale 
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oppgaver der noen har begrenset finansiering og andre ingen finansiering, og har sendt inn 

oversikt disse funksjonene med netto kostnader knyttet til flere av disse. Det har vært en 

forutsetning for det videre arbeidet at disse regionale funksjonene skulle gjennomgås og listen 

oppdateres med begrunnelse for hvilke funksjoner som var ansett som regionale og i hvilket 

omfang.  

 

Det ble tidlig i prosessen foreslått fra prosjektleder og Helse Nord RHF at listen med særskilt 

finansiering skulle «ryddes» slik at «mindre» poster (på mindre enn 1 mill kr) ble tatt ut. En 

klar forutsetning fra Nordlandssykehuset sin side har hele tiden vært at slik «rydding» må 

erstattes med en rund sum for finansiering av disse funksjonene, da disse for 2018 utgjør til 

sammen 2,827 mill kr. 

 

Oversikten over det Helse Nord pr 2018 har definert som overgangsordninger inneholder også 

regionale funksjoner. Særskilt gjelder dette føde/gyn der deler av NLSH finansiering er 

knyttet til kvinneklinikk, samt fagplan kreft. Nordlandssykehuset har påpekt dette forholdet 

flere ganger gjennom prosessen. 

 

Konsekvens av prosjektleders forslag til rydding 

Til tross for at Nordlandssykehusets manglende finansiering for «sentralsykehusfunksjoner» 

både har vært belyst og akseptert gjennom prosjektgruppens arbeid, innebærer prosjektleders 

forslag til «rydding» at Nordlandssykehusets finansiering av regionale oppgaver reduseres 

ytterligere. De samlede foreslåtte endringene mht finansering av regionale funksjoner 

innebærer en netto reduksjon for NLSH på om lag 4 mill kr. Videre er innspillene til andre 

sentrale regionale funksjoner som NLSH utfører pr i dag, uten finansiering, utelatt fra 

oversikten. Det fremgår ingen begrunnelse for dette i rapporten. For eksempel har NLSH 

eksplisitt beskrevet utfordringen mht manglende finansiering av vår funksjon knyttet til 

intensiv og traumesykehus, samt fremlagt oppdatert netto kostnadsberegning for regionalt 

senter for sykelig overvekt. 

 

Selv om henteteam nyfødte nå er tatt inn i modellen, er nettoeffekten negativ ettersom 

finansiering av andre regionale funksjoner er foreslått tatt ut (f.eks donoransvarlig lege, 

tuberkulose, helseteam, føde/gyn, kreft, regional koordinator helsefaglærlinger). 

 

Prosjektgruppen har i liten grad diskutert størrelsene på de ulike beløpene i tabellen for 

regionale funksjoner/overgangsordninger og stiller spørsmål til hvorfor det foreslås økning for 

flere av UNN sine regionale funksjoner, men ikke for NLSHs regionale funksjon innen 

sykelig overvekt der netto kostnader er dokumentert betydelig større enn dagens finansiering 

(NLSH er opprinnelig finansiert for å dekke merkostnader for å ivareta et betydelig lavere 

antall pasienter enn vi gjør i dag).  

 

Det har vært en klar forutsetning fra NLSH gjennom hele prosessen både mht  

a) fjerning av mindre beløp i oversikt over regionale funksjoner og overgangsordninger og   

b) at fellesfunksjoner skal håndteres i modellen og ikke via direkte betaling mellom 

helseforetakene 

 

at Nordlandssykehuset gis et tilstrekkelig skjønnsmessig tilskudd for sine «sentralsykehus»-/ 

delte regionale funksjoner.  
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Nordlandssykehuset er uenig i forslaget til omfordeling knyttet til regionale funksjoner i tabell 

9, og ber om å få mindretallets argumenter presisert i rapporten.  

 

Nordlandssykehuset forutsetter at regionale funksjoner/sentralsykehusfunksjoner som pr i dag 

er ufinansiert håndteres eksplisitt ved bruk av skjønn, og uavhengig av det skjønnet som 

legges til grunn for retting av faktiske feil i modellen jf punkt 1, 2 og 3. 

 

5. Vurdere konsekvens av vedtak i styresak 46/2017 Helse Nord RHF  

Anses ivaretatt i arbeidet jf utkast til rapport av 20.03.2018. 

 

 

6. Bruk av skjønn 

Gjennom arbeidet i prosjektet er det identifisert 2 områder for bruk av skjønn: 

 

 Skjønn for korreksjon for feil i reisetid – i tråd med beregnet økonomisk effekt 

 Skjønn for finansiering av sentralsykehusfunksjoner/delte regionale funksjoner – (for 

foretak der dette ikke håndteres gjennom kostnadsindeksen i kostnadskomponenten) 

 

Nordlandssykehuset har tidligere spilt inn at det i forhold til skjønn også bør sees på vekting 

av de ulike komponentene for kostnadsulempe. Det bør i denne sammenheng fremgå hvordan 

øvrige regioner la til grunn skjønn ved forrige revisjon av modellen, og hvilke effekter dette 

ville fått ift fordeling i Helse Nord. Da vurdering av skjønn overlates til annet nivå, bør disse 

betraktningene fremgå av rapporten. 

 

7. Rettelse i rapportutkast ang kostnadsnivå i Nordlandssykehuset 

I siste rapportutkast er det kommet en tilføyelse under kapittel 7.1 etter muntlig kommentar 

fra representant fra UNN i møte: «Siden data er av deskriptiv karakter vet vi ikke årsaken til 

dette, men det er ikke vedtatt større endringer i funksjonsfordelingen mellom UNN og NLSH 

som kan forklare utviklingen.» Denne setningen antyder at NLSH i perioden har hatt en 

kostnadsutvikling etter 2009 som ikke er begrunnet i økte oppgaver. Gjennom analysene som 

er forelagt i løpet av arbeidet er det ved flere anledningen kommentert at NLSHs 

«kostnadsfordel» som ble identifisert ved siste revisjon verken korresponderer med foretakets 

økonomiske utfordring eller oppgaveportefølje. Som anført både i prosjektet og i alle år siden 

forrige revisjon, var Nordlandssykehusets kostnadsbase unormalt lav i årene 2006-2009 som 

følge av en kontinuerlig spareprosess for at foretaket skulle få anledning til investering i 

nødvendige sykehusbygg. Denne marginale driftssituasjonen kunne ikke videreføres over tid. 

I tillegg til helt nødvendig ressursøkning som følge av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet 

som ble betydelig styrket fra 2010 har foretaket i perioden også fått endring innenfor flere 

områder i form av ressursøkning/inntektsbortfall. Eksempler på dette er:  

 

 Traumesykehus nivå 2 (var en periode med særskilt finansiering i modellen – nå tatt 

bort) 

 Egen vakt dialyse 

 Funksjonsfordeling nyfødt intensiv (de minste fødes på UNN som får høyest ISF – vi 

har en betydelig del av pasientforløpet uten tilsvarende høy ISF, samt tiltak for å 

opprettholde kompetanse nyfødt intensiv uten at det gir utslag på inntektssiden) 

 Kvinneklinikk med styrket vaktordning 

 Styrking av både forskning og fagutvikling 
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 Styrking mikrobiologi, smittevern, infeksjonsmedisin og patologi. 

 Styrkning kreft, gir også bistand pr video/telefon til Helgeland 

 Økt bemanning lunge og urologi 

 Oppbygging av intensivkapasitet (var en periode med særskilt finansiering i modellen 

– nå tatt bort) 

 
Nordlandssykehuset ber om at setningen «Siden data er av deskriptiv karakter vet vi ikke 

årsaken til dette, men det er ikke vedtatt større endringer i funksjonsfordelingen mellom UNN 

og NLSH som kan forklare utviklingen.» tas ut av rapportutkastet. 

 

 

8. Kostnadsindeksanalysene 

I kapittel 7.1, siste avsnitt skriver prosjektleder: «En indikasjon på størrelsen av de 

skjønnsmessige tilskuddene knyttet til kostnadsindeks-analysene er de økonomiske effektene 

av å tilbakestille forskningsaktiviteten og justere reisetidene basert på NLSH sin analyse. Det 

at variablene er (positivt) korrelerte trekker imidlertid i retning av at størrelsen på det 

skjønnsmessige tilskuddet bør være lavere enn hva summen av de to elementene indikerer.» 

 

Dette avsnittet kan misforstås slik at korrigering av feil knyttet til forskningsaktivitet og 

reisetid vil være tilstrekkelig også for finansiering av regionale funksjoner. Avsnittet bes 

omskrevet slik at vi unngår slik misforståelse. Dette er beskrevet i punktene 1,3 og 4.  
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 66–2018 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB), utkast 

 
 
Formål 
Denne saken presenterer utkast til regional plan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2018-2025. Styringsgruppen for planen skal 
behandle utkastet i oktober 2018. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til 
å gi innspill til utkastet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Styret i Helse Nord RHF vedtok juni 2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB  
2016-2025 (jf. styresak 74-2016).   

  
For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) påpeker planen flere områder som 
indikerer behov for samordnet innsats i Helse Nord: uklart akuttilbud, behov for 
differensiering av tilbudet innen døgnbehandling og lav poliklinisk aktivitet.   

  
TSB er et lite fagområde, og samarbeid mellom helseforetak og private leverandører vil 
bidra til å utvikle felles mål, redusere uønsket variasjon og utvikle sammenhengende 
behandlingsforløp. Styret i Helse Nord RHF ga i sin behandling av utviklingsplanen1 
tilslutning til å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, jf. punkt 6 i styrets vedtak i styresak 74-2016: Styret ber adm. direktør 
om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). 
 
Aktuelt 
Prosjektgruppen har utarbeidet et utkast til fagplan (se vedlegg 1). Denne er nå til 
innspill og forankring i regionalt fagråd for TSB og regionalt fagråd psykisk helse for 
voksne.  
 
Den fremlegges også konserntillitsvalgte, konsernverneombud og private TSB-
institusjoner med avtale med Helse Nord RHF. 

  
Fagsjefer i helseforetakene og brukerrepresentant Asbjørn Larsen utgjør 
styringsgruppen for planarbeidet. Utkast til planen settes opp til behandling i 
styringsgruppen i oktober 2018.  
  

                                                        
1 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, punkt 6  
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Vurdering 
Fagplanen besvarer de problemstillinger som ble gitt i prosektmandat for planen (se 
vedlegg 2). Styringsgruppen ønsket i møte i juni 2018 at prosjektgruppen prioriterte de 
tre viktigste tiltaksområdene: 
1. Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta helseforetakenes ø-hjelps-plikt 

på fagområdet 
2. Det polikliniske behandlingstilbudet må bygges ut slik at det blir dimensjonert etter 

behovet i landsdelen 
3. Helse Nord må bli selvforsynt med RAM-spesialister (spesialister innen rus – og 

avhengighetsmedisin) 
 
Problemstillinger 
Utkast til regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2018 - 
2025 legges herved frem for regionalt brukerutvalg. Regionalt brukerutvalg inviteres til 
å gi innspill til utkastet.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utkast til Regional 

fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2018-2025 til 
orientering. 

 
2. RBU gir sin tilslutning til prosjektgruppens forslag til de tre viktigste 

tiltaksområdene og utviklingsarbeidet som er foreslått for planperioden. 
 

3. Planen foreslås lagt til grunn for arbeidet med videreutviklingen av fagområdet 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling for å sikre befolkningen i Nord-Norge 
tilgangen til trygge og gode spesialisthelsetjenester innen TSB. 

 
 
Bodø, 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Regional fagplan TSB Helse Nord 2018-2025, utkast 
2. Prosjektmandat - Fagplan TSB Helse Nord  
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Utkast -Regional fagplan TSB  
 
Helse Nord 
 
Kvalitet gjennom brukermedvirkning og tilgjengelighet  
 

 
2018 - 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  
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Forord 
 
Rus- og avhengighetslidelser er en av våre store sykdomsgrupper i 

spesialisthelsetjenesten. I Norge er det om lag 8 % av menn og 3 prosent kvinner som 

har en alkoholbrukslidelse i løpet av 12 måneder. Forekomst av andre 

avhengighetslidelser som skadelig bruk og avhengighet av illegale rusmidler, 

vanedannende legemidler og spilling/gaming har også betydelig skadepotensiale. I 2016 

ble det registrert 336 alkoholutløste dødsfall og 282 narkotikautløste dødstall.  

 

Total sykdomsbyrde som følge av ruslidelser er stor. En høy andel av pasienter i 

rusbehandling har en psykisk lidelse. Personer med disse lidelsene har også ofte 

kroppslig sykdom. Dette kan skyldes skadevirkninger av rusbruk og/eller sviktende 

egenomsorg gjennom mangelfull ernæring, fysisk inaktivitet og sosial isolasjon. Bruk av 

alkohol og illegale rusmidler er blant de viktigste risikofaktorer får å dø før fylte 70 år i 

Norge. Rus- og avhengighetslidelser fører også ofte til vansker og konsekvenser for 

pårørende. I familier med rusmiddelproblemer hos de voksne øker risiko for utrygghet, 

sosial isolasjon, krenkelser, overgrep og omsorgssvikt.  

 

Risikofaktorer for å utvikle avhengighet er ikke entydig, men tilgang til rusmidler, 

økonomi, totalforbruk i Norge og individuelle faktorer som genetisk sårbarhet og 

miljøfaktorer påvirker omfang av avhengighetslidelser. Ofte ser vi at 

avhengighetsproblematikk hos pasienter har manifestert seg over tid før de kommer til 

behandling.  

 

Selv om flere års innsats i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har ført til økt 

kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk og styrket kapasitet om behandling har 

vi i dag ingen gullstandard(er) for å behandle mennesker med 

avhengighetsproblematikk. Økt tilgjengelige og bredt spekter av tjenester i TSB synes å 

være viktig for å tilby behandling tidligst mulig og for å favne pasienter med svært 

varierende avhengighetsforløp. I Helse Nord bør vi derfor øke polikliniske tilbud og 

etablere akuttilbud slik at pasienter har nær og rask tilgang til spesialisert behandling.  

 

Parallelt med fagplanen innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Pakkeforløpene 

stiller krav til at tjenester i kommuner og spesialisthelsetjenesten samarbeider for å 

sikre pasienter forsvarlige helsetilbud og at pasienter får rett hjelp, på rett sted, til rett 

tid. I Helse Nord har vi forventninger til at pakkeforløpene fører til at pasienter opplever 

en mer helhetlig helsetjeneste og at disse får innflytelse i egne forløp. 

 

 

Geir Tollåli 

Fagdirektør 
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Sammendrag 
 

I planperioden skal følgende tiltak og utviklingsarbeid gjennomføres for å sikre 

befolkningen i Nord Norge tilgang på trygge og gode spesialisthelsetjenester i tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (høyest prioriterte tiltak i kursiv): 

 

 Døgnbehandling 

 Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta helseforetakenes 

(HF)ø-hjelpsplikt på fagområdet. Dette kan gjøre ved at 8 døgnplasser 

etableres, likt fordelt mellom Bodø og Tromsø, som skal ha en 

sentralsykehusfunksjon for henholdsvis Nordlandssykehuset og 

Helgelandssykehuset, og Finnmarkssykehuset og UNN. 

 Det må etableres behandlingsforløp som sikrer oppfølging over lang 

tid på riktig behandlingsnivå. Økt fokus på sekvensielle 

behandlingsforløp og redusert bruk av lange sammenhengende 

innleggelser bidrar til dette. 

 

 Polikliniske tilbud 

 Det polikliniske behandlingstilbudet må bygges ut slik at det blir 

dimensjonert etter behovet i landsdelen. Landsgjennomsnittet for 

dekningsrate bør brukes som et mål på riktig nivå på tjenesten  

 For å sikre god forløpskoordinering, vurdering og iverksetting av 

riktige behandlingstiltak, samhandling og samarbeid med lokalt 

tjenesteapparat, og oppfølging etter døgnbehandling anbefales det at 

poliklinikk skal være veien inn og ut av TSB 

 Ambulante tjenester ved de distriktspsykiatriske sentrene (DPS-ene) 

skal ivareta akutt TSB hvor det ikke er nødvendig med innleggelse i 

døgninstitusjon. 

 Hvert HF bør utpeke en ruspoliklinikk som ivaretar veiledning og faglig 

støtte til sine øvrige enheter. Aktuell ruspoliklinikk må være 

tilstrekkelig dimensjonert, og med nødvendig tverrfaglig kompetanse 

for å ivareta ansvaret for øvrige enheter. 

 

 Ivaretakelse av RAM-spesialiteten 

 Helse Nord må bli selvforsynt med RAM-spesialister. 

 I første omgang må en satse på å få på plass RAM-spesialister ved TSB 

døgnenhetene i HF-ene. Det er videre et behov for flere LIS-stillinger 

for å sørge for stabilitet i overlegedekning, mulighet for kontinuerlig 

utdanning av nye spesialister, og for å imøtekomme nye oppgaver for 

spesialister knyttet til implementering av pakkeforløp. 
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 Det må etableres et regionalt utdannings- og rekrutteringsprogram for 

RAM-spesialiteten, som også innbefatter nettverks- og 

stabiliseringstiltak for lege- og psykologspesialister. 

 

 Ivaretakelse av komorbide psykiske og somatiske lidelser hos pasienter 

med rus- og avhengighetslidelser. 

 Det må etableres ordninger i HF-ene for tilsyn fra TSB av pasienter 

innlagt i somatiske avdelinger, eksempelvis konsultasjonsteam. 

 Det må etableres rutiner som sikrer at pasienter i TSB får likeverdig 

utredning og behandling av somatiske helseproblemer. 

Samlokalisering ved bygging av nye sykehusbygg bidrar til bedre 

tilgang på tjenester for pasienter som har behov for det. 

 Det må i større grad utvikles felles kompetansekrav knyttet til rus- og 

avhengighetslidelser på tvers av fagområder (PHV, somatikk, og TSB) 

 Det må etableres ACT-, FACT-, eller samhandlingsteam som ivaretar 

lokal oppfølging av pasienter med rusmisbrukslidelser eller ROP-

lidelser, på spesialisthelsetjenestenivå.  

 Det må etableres/videreutvikles kompetansenettverk i HF-ene 

bestående både av personell fra rene TSB-enheter og DPS-nivået. 

 

 Pakkeforløp 

 Regional plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og 

rus 2018 -2020 gir god beskrivelse av målsettinger og tiltak for 

innføring av forløpene.  
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1. Innledning 
 

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer personlige, familiære, og samfunnsmessige 

skadevirkninger av rusproblemer som et av de store helseproblemer i vår tid. Mellom ti 

og tjue prosent av befolkningen får en rus- eller avhengighetslidelse i løpet av livet.1 

Rus- og avhengighetslidelser medfører betydelige helseutfordringer og fører til kortere 

forventet levealder.2 Opp mot en femtedel av alle innleggelser i somatiske sykehus er 

forårsaket av rusmiddelbruk.3 Rus- og avhengighet er for mange kroniske lidelser som 

krever langvarig behandling og oppfølging.4 Pasienter med omfattende hjelpebehov har 

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

vansker med å mestre hverdagen.5 Sammenhengende tiltak krever derfor tiltak på flere 

nivå. Pasientene er dog ikke en ensartet gruppe. De har behov for ulik type behandling. 

Helse Nord skal derfor ha et tilbud til pasienter som raskt kan hjelpes tilbake til normal 

fungering, og til de som trenger oppfølging over tid. 

 

I fagplanen foreslås tiltak for å sikre tilgang til trygge og gode og et bredere spekter av 

spesialisthelsetjenester til pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Tiltakene skal 

bidra til å øke kvaliteten på helsetjenestene, både i sykehus og i desentraliserte 

tjenester.  

 

I prosjektbeskrivelsen for planen ble det utarbeidet 5 problemstillinger. Disse er ansett 

som sentrale for de utfordringer som fagfeltet står ovenfor, og de samsvarer med 

nasjonale krav og forventninger. Besvarelser av disse problemstillingene utgjør 

hoveddelen av planen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Folkehelserapporten 2014, Folkehelseinstituttet 
2 Psykisk syke lever kortere, Tidsskrift for Den norske legeforening Nr 2 2015 
3 I følge Nasjonal kompetansetjeneste TSB 
4 Rusreformen – noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. SIRUS rapport nr 2/2004, Alver 
med flere, side 9 
5 Stortingsmelding 30 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012): side 74 Stortingsmelding 30 
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012): side 15 
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1.1 Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF vedtok juni 2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 

2016-2025. Planen gir faglige og organisatorisk retning for fagfeltene og skisserer 

utvalgte satsningsområder. For TSB påpekte planen flere områder som indikerer behov 

for samordnet innsats; uklart akuttilbud, behov for differensiering av tilbudet innen 

døgnbehandling og lav poliklinisk aktivitet. Styret i Helse Nord6 ga i behandling av 

utviklingsplanen tilslutning til å utarbeide en regional fagplan for TSB. 

 

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

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

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

 

Prosjektmandat (vedlegg 1) for fagplanen ble godkjent høsten 2017. Mandatet består av 

5 problemstillinger: 

 

1. Riktig differensiering og vurdering av den samlede kapasiteten innen 

døgnbehandling herunder også akutte tjenester. 

2. Styrke og utvikle det polikliniske tilbudet.  

3. Godkjenning av spesialistforløpsutdanning i rus- og avhengighetsmedisin og 

sikre god rekruttering av nye spesialister for fagområdet. 

4. Pasienter med avhengighetslidelser skal sikres oppfølging og behandling av 

komorbide tilstander innen somatikk og psykisk helsevern.  

5. Pakkeforløp for TSB blir implementert i tjenesten.  

 

Problemstillingene peker på spesifikke områder hvor det er behov for utvikling/endring 

i tjenestene. I planen besvares disse problemstillingene med forslag til tiltak og 

anbefalinger. Planens innhold er derfor et resultat av allerede avdekte 

utviklingsområder og gir således ikke en utfyllende beskrivelse av hele fagområdet. 

Mindre endringer/justeringer i behandlingstilbudet på områder, for eksempel 

forvaltning av innleggelse uten samtykke (§§ 10-2 og 10-3 i Helse- og 

omsorgstjenesteloven), omtales i liten grad i planen. Dette er likevel ikke til hinder for at 

vi kan gå videre med slike endringer i planperioden. 

 

Problemstillingene samsvarer med flere nasjonale krav og føringer. I Nasjonal helse- og 

sykehusplan (2016–2019)7 vektlegges tettere integrasjon mellom somatikk, psykisk 

helsevern og TSB i framtidens spesialisthelsetjeneste. Det må etableres rutiner som 

sikrer at pasienter i psykisk helsevern og TSB får likeverdig utredning og behandling av 

somatiske helseproblemer, og at pasienter som under somatisk behandling, får 

likeverdig utredning og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser.  

                                                        
6 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, punkt 6 
7  
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Oppbygging av akutte tjenester og økt polikliniske tilbud i Helse Nord bidrar også til å 

fylle målsettinger i Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020)8:  

 

Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.  

 

I løpet av høst 2018 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Disse skal bidra til økt 

brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av 

somatisk helse og levevaner9. Intensjoner og ambisjoner for pakkeforløpene er gode og 

gir pasienter forhåpninger om bedre kvalitet i pasientforløpene.  

 

1.2 Anbefalinger fra utviklingsplan for psykisk helse og rus 2016-

2025 

 Pasienter med sammensatte og samtidige behov skal tilbys koordinerte tjenester 

fra somatikk, psykisk helsevern og TSB 

 Alle helseforetak i Helse Nord skal bygge ut poliklinisk kapasitet slik at den 

samsvarer med landsgjennomsnittet  

 Helse Nord skal bygge opp spesialistkompetanse slik at alle helseforetak har 

tilstrekkelig med spesialister i rus- og avhengighetsmedisin 

 Frem mot 2025 må DPS ha innarbeidet rusbehandling i poliklinikker, ambulante 

tilbud og døgnenheter 

 For å ivareta TSB-faglig kompetanse, fagutvikling og veiledning, må det etableres 

egne enheter med overordnet og særskilt ansvar for TSB i helseforetakene 

 Der er behov for å utvikle akutte tjenester til pasienter i TSB 

 ACT/FACT-team er en organisering som legger til rette for god samhandling med 

kommunale tjenester 

 

 
 
  

                                                        
8 Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) 
9 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus 
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2. Status for TSB i Helse Nord 
 

For å tilby god behandling for pasienter med rusmisbruks- og avhengighetslidelser, er 

det nødvendig med et bredt spekter av behandlingstilbud. Det er behov for både 

omfattende høyt spesialiserte tilbud, og mer avgrensede pasientnære behandlingstilbud. 

Utviklingen i fagfeltet de siste årene har hatt intensjoner om å få til en faglig bredde i 

behandlingstilbudene samtidig med å utvide det samlede tilbudet til pasientgruppa. På 

enkelte områder har vi hatt en tilfredsstillende utvikling, men erfaringer tilsier at det er 

særegne utfordringer med å utvikle dette fagfeltet i Helse Nord. 

 

Helseforetakene i Helse Nord har ulik organisering i TSB. Likeså er antall døgnplasser og 

antall polikliniske årsverk varierende mellom foretakene (se tabell). Samtidig er det en 

del fellestrekk mellom HF-ene og særtrekk for regionen. 

 

 
Tabell 1 Oversikt over TSB-tilbud i HF-ene i Helse Nord (Samdata, 2016). 

 

2.1 Status døgnbehandling TSB 
Hoveddelen av ressursene i TSB brukes på døgnbaserte tjenester. Fire private- og åtte 

offentlige døgninstitusjoner utgjør Helse Nord sitt døgnbaserte tilbud. Alle døgnplasser 

er definert som regionale plasser. Det har vært en utfordring at to av HF-ene ikke har 

hatt egne døgnenheter. I senere år er det utbygd døgntilbud ved Nordlandssykehuset og 

Helgelandssykehuset (8 plasser hver). Finnmarkssykehuset utvider i tillegg med 

ytterligere to plasser, til 14 når ny rusavdeling i Alta står ferdig i 2019. Døgntilbudet har 

altså blitt betydelig desentralisert, men hovedtyngden av HF-enes døgnkapasitet ligger 

fremdeles i UNN (67 av 95 plasser). UNN sine døgnplasser og de private avtaleplassene 

ivaretar i all hovedsak det regionale ansvaret. Døgntilbudet i de øvrige HF-ene brukes i 

stor grad av pasienter fra egne opptaksområder. Døgnkapasiteten i Helse Nord er god, 

sammenlignet med de øvrige helseregioner (Figur 1). 

 

Pasienter 

totalt

Døgn-

pasienter

Polikliniske 

pasienter

Oppholds-

døgn

Polikliniske 

konsultasjoner

Poliklinisk 

personell - 

årverk totalt Døgnplasser

Helgelandssykehuset HF TSB 2016 13 9 5 9 11 2 234 4 153 8  4  8

Nordlandssykehuset HF TSB 2016 41 2 7 4 38 6 209 0 458 7 1 5  8

UNN HF TSB 2016 114 3 47 6 99 8 2016 1 1010 4 3 0 6 7

Finnmarkssykehuset HF TSB 2016 20 7 6 5 14 7 374 6 83 4  7 1 2

Tjenesteomr. ÅrHelsefortak
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Figur 1 Antall døgnplasser per 100 000 voksne innbyggere i regionene i TSB (Samdata dashbord, 2017). 

 

I de siste årene har TSB-pasienter i Helse Nord hatt tilsvarende forbruk av antall 

oppholdsdøgn og innleggelser som i resten av landet. Omtrent halvparten av 

døgnkapasiteten ytes av private aktører (91 døgnplasser). Det offentlige har redusert 

liggetiden de siste årene10. Døgnkapasiteten som ytes blant de private aktørene består 

hovedsakelig av langtidsplasser, men også i den private delen av TSB er gjennomsnittlig 

liggetid redusert. Økt kapasitet og redusert liggetid har ført til kortere ventetid til 

behandling i Helse Nord. Per første tertial 2018 var ventetiden på 30 dager, og andel 

fristbrudd 3,4 %. Disse tallene står i sterk kontrast til ventetiden fra 200611. Pasienter 

med rett til behandling i TSB hadde da en gjennomsnittlig ventetid mellom 136-150 

dager, mens pasienter uten rett til behandling måtte vente i 315 dager! 

 

 Akutt Avrusning Korttid 
(< 3 mnd.) 

Langtid, 
(> 3 mnd.) 

Totalt 

Privat - 5 - 86 91 
Offentlig - 24 56 15 95 

Tabell 2 Fordeling av døgntilbud mellom private og offentlige, og mellom ulike former for døgnbehandling. 

 

Det faglige innholdet er basert på ulike tilnærminger, blant annet 12-trinnsbehandling, 

kognitivt/mentaliseringsbasert, og fellesskapet som metode, mens avrusningsplassene 

tilbyr medikamentelle, miljøterapeutiske og motivasjonsrettede tilbud. Det er vanskelig 

å definere en gullstandard for behandling på grunn av manglende kunnskapsgrunnlag, 

men tilnærmingene vurderes å være i tråd med anbefalinger i 

behandlingsretningslinjen. Utviklingen av institusjonene har i stor grad blitt påvirket av 

faglige vurderinger, og ikke minst påvirkning fra brukerorganisasjoner. 

 

                                                        
10 Samdata 2016 
11 Riktig, nært, og helhetlig – Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk 2007-2014 i Helse Nord. 
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Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 stadfester at spesialisthelsetjenesten har ansvar for å 

sørge for et øyeblikkelig hjelp tilbud til rusavhengige. Tidligere har ø-hjelps ansvaret 

vært ivaretatt av somatisk sykehus ved akutte somatiske tilstander og akuttpsykiatri 

ved suicidalitet og rusutløste psykoser. Denne løsningen har ikke vært optimal og i nye 

nasjonale faglige retningslinjer på stilles det krav om et eget akuttilbud i TSB. Ved 

etablering av rus og avhengighetsmedisin (RAM) er det videre lagt som et kriterium for 

RAM-tjeneste at 6 måneders praksis skal utføres ved rusakutt.  

 

Gjennom oppdragsdokumenter til HF-ene, og kravspesifikasjoner ved utlysning av 

anbud på private avtaleplasser har det vært en regional styring av TSB-institusjonenes 

tilbud. Dette gjelder også i en viss utstrekning den faglige innretningen på tilbudene. Vi 

har oppnådd god bredde i tilbud til ulike målgrupper og behandlingstilnærminger i 

døgntilbudene. Med unntak av akuttilbud, vurderes dagens døgntilbud å være på nivå 

med tilbudet i resten av landet.  

 

2.2 Status poliklinisk TSB 
Vi har to ruspoliklinikker i landsdelen – en i Bodø og en i Tromsø. Ved de fleste 

DPS/SPHR er det etablert rusteam dedikert til poliklinisk rusbehandling, eller 

ruskonsulentstilling(-er). Alle HF har ansvar for LAR etter at LAR-behandling gradvis er 

blitt desentralisert ut fra UNN.  

 

I dag har vi store mangler i det polikliniske tjenestetilbudet i TSB i Helse Nord. Det 

polikliniske tilbudet er betydelig dårligere utbygd enn i de øvrige helseregioner. 

Innbyggerne i Helse Nord sitt nedslagsfelt mottar ca. 45% færre konsultasjoner i forhold 

til innbyggertallet enn landsgjennomsnittet, og mens man i Norge gjennomsnittlig tilbyr 

poliklinisk behandling til 57 personer per 10 000 innbyggere, er tilsvarende tall i Helse 

Nord 27. Rusteamene som er etablert på DPSene er små og sårbare. I tillegg til størrelse, 

er lav spesialistdekning en risikofaktor for kvaliteten i behandlingstilbudet, ved at de 

som jobber i rusteam har få kolleger å vende seg til for faglig støtte. Det er også 

utfordrende å sikre stabilitet i små team som arbeider på et annet fagfelt enn øvrige 

ansatte på DPS. 

 

2.3 Status spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin 
I 2014 ble ny legespesialitet i Rus- og avhengighetsmedisin (RAM) etablert. Per dags 

dato er det seks RAM-spesialister i Helse Nord. Rusavdelingen ved UNN har som eneste 

helseforetak i Helse Nord blitt godkjent for 3 år av spesialistforløpet. UNN har ikke 

etablert akuttilbud i TSB noe som medfører at leger per tiden ikke har mulighet til å 

gjennomføre hele RAM-spesialiseringen i Helse Nord. 
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3. Riktig differensiering og vurdering av den samlede 

kapasitet i døgnbehandling 
 

 

 

 

3.1 Premisser for videreutvikling av døgnbehandling 
Brukermedvirkning 

Kunnskapsgrunnlaget på rusbehandling er tydeliggjort og betydelig systematisert 

gjennom behandlingsretningslinjen og avrusningsretningslinjen (publisert i 2016). Den 

kanskje tydeligste faglige innretningen i retningslinjene, er fremheving av 

brukermedvirkning. Blant annet anbefales det at «brukere som gruppe/organisasjon 

deltar i og påvirker planleggings- og beslutningsprosesser som angår politikk- og 

tjenesteutvikling. Representantene skal bidra med sin kunnskap til fagfolk og andre 

relevante aktører i planlegging, utforming, og drift av et bedre tjenestetilbud». Brukere 

har bidratt i denne planen, og må også bidra i arbeidet med å realisere tiltakene som 

foreslås i planen. 

 

 

Døgnbasert rusbehandling – en støtte for øvrige tjenester 

Døgnbasert TSB er et alternativ til annen rusbehandling, som bør benyttes når tiltak i 

kommunal regi eller i øvrig spesialisthelsetjeneste ikke gir ønsket effekt. Denne rollen til 

døgninstitusjoner er i tråd med LEON-prinsippet, og fremheves blant annet i 

behandlingsretningslinjen. Døgnbasert TSB må derfor sees i sammenheng med en rekke 

andre behandlingstilbud for pasienter med rusmisbruks- og avhengighetslidelser. 

Justeringer i innretning på døgntilbudet bør gjøres fortløpende gjennom 

oppdragsdokument til HF-ene, og ved utlysning av anbudskonkurranser om kjøp av 

private avtaleplasser. 

 

Gjennom regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 har kommunenes 

innsats på rusfeltet blitt styrket, og planlegges ytterligere styrket i planperioden. Et 

bedre utbygd kommunalt tjenestetilbud har betydning for døgnbasert TSB, i første rekke 

ved at samarbeidet rundt pasienter på tvers av tjenestenivåene blir enklere. De største 

satsingsområdene som nevnes i opptrappingsplanen er bedre tilgang til egnet bolig, og 

tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Lykkes denne satsingen, øker også 

sannsynligheten for varig effekt av døgnbasert rusbehandling, og bidrar til å redusere 

lengden på oppholdene.  

 

God tilgang på polikliniske behandlingstilbud har også betydning for det døgnbaserte 

tilbudet. Pasienter som kommer fra poliklinisk behandling over i døgnbehandling vil 

være bedre utredet enn pasienter som henvises direkte til døgnbasert behandling, og 

«Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta ø-hjelpsplikten» 
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etablering av kontakt med en poliklinisk behandler før innleggelse vil legge bedre til 

rette for god behandling i etterkant av døgnbehandling.  

 

Utvikling av en større bredde i tiltaksapparatet, kommunalt og lokalt både avhjelper 

døgnbasert TSB, sikrer at pasienter som har behov for døgnbasert TSB blir innlagt, og at 

pasienter som er innlagt får bedre oppfølging etter innleggelser slik at 

behandlingseffekten styrkes. Vi må derfor utvikle døgntilbudet slik at det ivaretar 

funksjon som en effektiv støtte når øvrige tjenester ikke er tilstrekkelig. Behov for lange, 

sammenhengende døgnopphold vil kunne reduseres, men pasienter som har behov for 

det, skal fortsatt ha god tilgang på slike behandlingstilbud. 

 

Sekvensiell behandling 

Ruslidelser forstås i økende grad som kroniske lidelser12. Hjelpeapparatet må derfor ha 

et langsiktig perspektiv. Behandlings- og oppfølgingsbehovene kan vedvare over flere år.  

 

Langvarig behandlingsbehov må ikke forveksles med behov for langvarige innleggelser. 

En utfordring i døgnbasert rusbehandling er at pasienter har vansker med å overføre 

kunnskap og strategier lært på institusjonen, til hjemmesituasjonen. For å unngå dette, 

er det viktig at også pasienter som trenger døgnbehandling får et tilbud som legger til 

rette for at man veksler mellom behandlingsnivåer. I tillegg vil hjelpebehov for den 

enkelte pasient variere avhengig av hvor i endringsprosessen man befinner seg. Når det 

skjer, er det viktig at hjelpeapparatet følger opp med riktig oppfølging til rett tid. Dette 

er integrert i ulike tradisjoner for rusbehandling, enten man snakker om recovery, 

fasespesifikk behandling, eller sekvensielle behandlingsforløp13. Døgnbasert TSB bør i 

større grad innrettes slik at pasienter kan veksle mellom behandlingsnivåer, både 

gjennom å lage behandlingsopplegg hvor slik veksling er planlagt fra starten av, og 

gjennom å legge til rette for at man endrer behandlingsnivå når det er 

nødvendig/ønskelig. 

 

Døgnbasert TSB – et regionalt tilbud 

Det er ulike og dels motstridende hensyn å ta når vi skal planlegge organisering av TSB i 

Helse Nord. På den ene siden skal vi tilby spesialisthelsetjenester nært pasienters hjem 

og livssituasjon. På den andre siden skal vi tilby spesialisthelsetjenester med høy grad av 

spesialist- og spisskompetanse. 

 

For den enkelte pasient er nærhet til hjemmet bare en av mange faktorer som avgjør 

hvor de ønsker å motta rusbehandling. For noen pasienter er det viktig med en viss 

avstand til hjem i en periode før oppstart av prosessen med re-etablering og 

nyorientering i lokalmiljøet. Ved å opprettholde dagens ordning med regionale 

døgnplasser, legger vi til rette for brukermedvirkning i valg av behandlingsinstitusjon, 

                                                        
12 Stortingsmelding «Se meg». 
13 «Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (NIMH). 
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samtidig som døgnplassene anvendes på en fleksibel og effektiv måte. Utbygging av 

døgninstitusjoner i alle HF-ene og styrking av det polikliniske og ambulante tilbudet, 

fører til at behandlingstilbudet lokalt blir betydelig styrket.  

 

Vi anbefaler derfor at dagens ordning med at alle døgnplasser på TSB-enhetene i 

landsdelen er regionale, opprettholdes.  

 

3.2 Akutt TSB 
Historisk sett har rusbehandling på spesialistnivå i Norge vært en elektiv tjeneste. Dette 

fremstår paradoksalt når vi vet at ruslidelser fører til en rekke akutte tilstander, både av 

somatisk, psykologisk, og sosial karakter. Institusjoner utpekt til å ta imot pasienter til 

akutt rusbehandling etter spesialisthelsetjenestelovens § 3-1 annet ledd, plikter å ta 

imot pasienter med behov for akutt/øyeblikkelig behandling av rusmiddelproblemer.  

Plikten utløses dersom det ut fra de foreliggende opplysninger må antas at den hjelpen 

som institusjonen kan gi, er påtrengende nødvendig14. Det vil si at behov for helsehjelp 

for rusproblemet er akutt, og at det ikke vil være forsvarlig å bruke de ordinære 

prosedyrene for inntak15.  

 

Andelen akuttinnleggelser i TSB er 3 % i Helse Nord, mot 18 % i landet for øvrig16. Helse 

Nord har ingen dedikerte akuttilbud i TSB. Ansvar for akuttilbud er lagt til somatikk og 

psykisk helsevern. Denne organiseringen av akutt TSB gir utfordringer på flere områder. 

Et problem er at mange pasienter i en akutt fase blir møtt av personell med lite 

kompetanse på ruslidelser og rusbehandling, med risiko for at tilbudet ikke blir 

optimalt. Et annet problem er at veien inn i rusbehandling blir unødvendig komplisert 

når akutte rusrelaterte tilstander som kunne ha vært håndtert i TSB blir behandlet 

andre steder. Erfaring tilsier at alt for få pasienter henvises videre til TSB, og at mange 

dermed ikke får tilbud de har behov for og rett til. Det må etableres døgntilbud som 

bidrar til å ivareta ø-hjelpsplikten.  

 

 

Akutt ambulant- og døgntilbud  

Akuttilbudet i TSB bør utvikles i tråd med føringer fra Utviklingsplan for psykisk helse og 

TSB i Helse Nord 2016-2025; Flest mulig skal motta helsehjelp nært pasientens hverdag og 

livssituasjon. De siste årene har Oppdragsdokumentet fra Helse Nord til helseforetakene 

fremhevet betydningen av at tjenestetilbudet i psykisk helsevern og TSB innrettes til å 

bli mer ambulant og samarbeide tettere med tilgrensende tjenester17. Det bør derfor 

opprettes tilbud med oppsøkende virksomhet, som ambulante tjenester og FACT, 

tilpasset lokale forhold, i samhandling med kommunen der det lar seg gjøre18. For å 

                                                        
14 Fra forarbeidene til spesialisthelsetjenesteloven, Ot.prp. nr. 53 2006-2007 
15 Behandlingsretningslinjen, Helsedirektoratet, 2016 
16 Samdata 2015 
17 Oppdragsdokument 2015, side 11 
18 Oppdragsdokument 2015, side 32 
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lykkes må pasienter med ruslidelser inkluderes i målgruppa for slike tilbud. Ambulant 

akuttbehandling bør inngå som en del av lokalsykehustilbudet. 

 

Dersom polikliniske og ambulante tjenester ikke hjelper pasienten ut av den akutte 

tilstanden, er det viktig at vi har et tilstrekkelig utbygd døgnbasert akuttilbud som 

overta. Reisetid til akuttilbud bør være så kort som mulig, men behovet for 

spesialistkompetanse og øvrig bemanning, samt nødvendighet av å få tilstrekkelig med 

erfaring med akuttinnleggelser i TSB, tilsier at døgnbasert akuttbehandling i TSB må 

anses som et sentralsykehustilbud.  

 

Ivaretakelse av videre behandlingsbehov etter endt akuttfase 

Etablering av akutte tjenester i TSB fører til behov for faglige og administrative 

omstillinger også i tilgrensende tilbud (eksempelvis øvrig TSB, både offentlige og private 

behandlingstilbud, kommunale tjenester, psykisk helsevern), slik at disse følger opp 

pasienter når de er ute av den akutte fasen. Sentrale føringer peker på nødvendighet av 

å tilby videre behandling straks akuttbehandlingen avsluttes19. 

 

 

Dimensjonering av akutt døgnbehandling 

Det er flere utfordringer knyttet til å estimere dimensjonering av akutte døgnplasser. 

Det er først de siste årene at slike plasser er etablert nasjonalt, og det pågår ennå et 

utviklingsarbeid på området. Det er stor variasjon i gjennomsnittlig behandlingslengde i 

akuttenheter, fra ca. 1 døgn, til over 10 døgn, som har stor effekt på hvor mange 

pasienter som kan benytte de akutte plassene. I tillegg er målgruppen for akuttilbud 

nylig definert i nasjonale faglige retningslinjer, som kan føre til at flere pasienter 

vurderes å være i behov av akutte behandlingstiltak. Videre kan sentrale føringer om 

direkte overføring til andre rusbehandlingstilbud øke behovet for lengre 

akuttinnleggelser enn hva som har vært vanlig tidligere. Tilgjengelige ambulante 

polikliniske tjenester påvirke også behovet for akutte døgnplasser. 

 

For å imøtekomme behov for akutt rusbehandling, og hvor akuttilbudet er innrettet slik 

at vi tilbyr videre rusbehandling direkte etter akuttinnleggelser, anbefaler vi at det 

etableres 8 akuttsenger i Helse Nord, med 4 plasser i Tromsø og 4 plasser i Bodø. 

Etablering av 4 akuttplasser i Bodø styrker behandlingstilbudet i en av de mest 

befolkningsrike områdene i regionen, med et høyt antall rusavhengige nært 

behandlingstilbudet.  

 

I samsvar med føringer om mest mulig behandling nært pasientens bosted og 

livssituasjon, bør det være en målsetting at langvarige, sammenhengende innleggelser 

reduseres i takt med utbygging av lokale polikliniske og ambulante tilbud. Etablering av 

akuttplasser kan også redusere behovet for avrusningsplasser. 

                                                        
19 Sykehustalen 2018, Behandlingsretningslinjen: Helsedirektoratet, 2016 
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3.3 Styrke og utvikle det polikliniske tilbudet  

 

Den poliklinisk aktiviteten i TSB er betydelig lavere i Helse Nord enn i de øvrige 

helseregionene (Figur 2). Gjennom planperioden er det nødvendig å bygge ut og utvikle 

det polikliniske tjenestetilbudet i hele regionen.  

 

 

Figur 2 Konsultasjoner TSB -rater per 1 000 voksne innbyggere (Samdata dashboard 2017). 

 

Helse Nord har siden 2015 bevilget ekstra midler for å styrke den polikliniske 

aktiviteten i TSB. Tall for 2016 viser veksten i landet for øvrig har vært like sterk som 

veksten i Helse Nord, og at ulikhetene derfor er uforandret.  

 

 

 

 

3.4 Behov for kvantitativ styrking av det polikliniske tilbudet 
Tall fra Samdata 2016 viser at Helse Nord ligger under landssnittet når det gjelder antall 

konsultasjoner per årsverk, men at antall pasienter per årsverk er på nivå med landet 

for øvrig.  

 

«Det polikliniske behandlingstilbudet må bygges ut slik at det 

blir dimensjonert etter behovet i landsdelen.» 
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Tabell 3 Konsultasjoner per fagårsverk poliklinikk TSB, Samdata 2016 

 

 

 

 
Tabell 4 Kilde: Pasienter per fagårsverk poliklinikk TSB, Samdata 2016 

 

Selv om ansatte i Helse Nord har like mange pasienter i behandling per år resulterer 

innsatsen i færre konsultasjoner per ansatt. Utfordringer med lang reisevei, ustabile 

transporttilbud og andre lokale forhold antas å forklare dette. På sikt kan faglig og 

teknologisk utvikling kompensere for denne variasjonen, ved at pasienter får poliklinisk 

behandling gjennom e-helsetjenester. Likevel vil ikke økning i antall konsultasjoner per 

årsverk på fagområdet ha tilstrekkelig effekt for det totale tilbudet. For å øke det 

polikliniske tilbudet og utvikle det ytterligere er det derfor nødvendig å øke antall 

årsverk tilknyttet TSB.  

 

Gjennom en utbygging av det polikliniske tjenestetilbudet vil terskelen inn til 

behandling for rusmiddelavhengige bli lavere, både for personer som i dag mottar 

døgnbasert behandling, og for de som ikke mottar behandling på grunn av mangel på 

adekvate tilbud.  

 

Det polikliniske behandlingstilbudet i TSB må bygges ut slik at det blir dimensjonert 

etter behovet i landsdelen. Landsgjennomsnittet for dekningsrate bør brukes som et mål 

på riktig nivå på tjenesten. 
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3.5 Behov for faglig videreutvikling av poliklinisk TSB 
Ruslidelser er ofte sammensatte, og krever en tverrfaglig tilnærming og samarbeid 

mellom ulike instanser. Ofte er det behov for en rekke ulike hjelpetiltak knyttet til bolig, 

psykisk- og somatisk helse, økonomi, jobb/utdanning, familie og sosialt nettverk o.l.  

Hjelpetiltak er ofte påkrevd over en lang tidsperiode, og hvor ulike instanser har ansvar 

for ulike deler av forløpet. Samhandling, og overganger for pasienter, mellom instansene 

utgjør risiko for tilbakefall i behandlingsforløp. Behandlingsforløp hvor poliklinikker 

kan gå inn før, under, etter – eller i stedet for – døgnbehandling kan redusere denne 

risikoen ved at pasientene ivaretas bedre ved overganger, slik at de oppleves tryggere.  

 

Behovet for ivaretakelse av komorbide psykiske- og somatiske lidelser har også 

innvirkning på hvordan poliklinisk TSB bør videreutvikles. Anbefalinger omtales i 

kapittel 6. 

 

For å sikre god forløpskoordinering, vurdering og iverksetting av riktige 

behandlingstiltak, samhandling og samarbeid med lokalt tjenesteapparat og oppfølging 

etter døgnbehandling anbefales det at poliklinisk rusbehandling som hovedregel skal 

være veien inn og ut av TSB.  

 

Poliklinisk TSB vil, selv etter en betydelig utbygging, bestå av mange små team og 

enheter. Mange av disse vil også være tilknyttet DPS-er, hvor størstedelen av aktiviteten 

foregår på et annet fagområde. En overordnet samordning og utvikling av poliklinisk 

TSB på HF-nivå vil være avgjørende for å gi bedre kvalitet og mer robuste tilbud. Hvert 

HF bør derfor utpeke en ruspoliklinikk som ivaretar veiledning og faglig støtte til øvrige 

enheter i eget foretak. Aktuell ruspoliklinikk må være tilstrekkelig dimensjonert og med 

lege/psykologspesialist tilknyttet for å ivareta ansvaret for øvrige enheter. 
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4. Tilrettelegge for spesialistutdanning i rus- og 

avhengighetsmedisin – godkjenning av 

utdanningsinstitusjoner og sikre rekruttering  
 

 

 

 

 

 

I 2014 ble ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin (RAM) etablert, og en 

overgangsordning for godkjenning i den nye spesialiteten ble gjort gjeldende i perioden 

frem til 1. desember 2016. I Helse Nord ble 8 spesialister godkjent gjennom denne 

ordningen. Per juni 2018 er antall spesialister redusert til 6. Ved UNN HF er det etablert 

4 LIS-stillinger. Det har vist seg utfordrende å rekruttere/stabilisere i LIS-stillingene, og 

første mulige godkjenning av spesialist utdannet ved UNN HF er først i 2022. 

 

Per juni 2018 er Rusavdelingen ved UNN HF godkjent for 3 år av spesialistforløpet innen 

RAM. Det betyr at leger inntil videre ikke kan gjennomføre hele spesialiseringen i UNN. 

Øvrige HF i Helse Nord er ikke godkjent som utdanningsinstitusjoner. Det er en 

forutsetning for utviklingen på fagområdet at Helse Nord blir selvforsynt med RAM-

spesialister.  

 

4.1 Behov for RAM-spesialister 
En hovedutfordring med å utdanne RAM-spesialister, er at legegruppen som jobber i 

TSB er sårbar. TSB er et lite fagområde med få legestillinger. Utdanning av nye 

spesialister krever betydelig innsats fra RAM-spesialistene våre, og det er ikke tilført nye 

stillinger knyttet til denne oppgaven.  

 Arbeidsgruppen anslår behovet for RAM-spesialister i Helse Nord-

området til å være 25 stk. mot dagens nevnte 6 spesialister. Dette skal 

dekke behovet for spesialister i private og offentlige TSB-institusjoner i 

landsdelen, og i psykisk helsevern. I tillegg kommer evt. behov for RAM-

spesialister i kommunale- og somatiske helsetjenester.  

 I første omgang må en satse på å få på plass RAM-spesialister ved TSB 

døgnenhetene i HF-ene. Det er videre et behov for flere LIS-stillinger for å 

sørge for stabilitet i overlegedekning, mulighet for kontinuerlig utdanning 

av nye spesialister, og for å imøtekomme nye oppgaver for spesialister 

knyttet til implementering av pakkeforløp. 

 

 

Helse Nord må bli selvforsynt med RAM-spesialister. 
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4.2 Regionalt utdanningsprogram rekruttering-stabilisering-

nettverksbygging 
I Helse Nord har vi erfaring med regionale utdanningsprogram for små og 

rekrutteringssvake spesialiteter. Selv om disse er organisert ulikt, har de som formål å 

rekruttere, utdanne og stabilisere antall legespesialister i hele regionen. Denne 

desentraliserte satsingen har bidratt til å styrke fagområder, både sentralt (Tromsø og 

Bodø) og i lokalsykehus/distriktspsykiatriske sentre. Flere av utdanningsprogrammene 

har også etablert nettverk og samlinger på tvers av foretaksgrenser. Slike 

stabiliseringstiltak kompenserer for små og spredte fagmiljø.  

 

Overlegedekningen i TSB er svært sårbar. Vi har per tiden 6 spesialister i rus- og 

avhengighetsmedisin (RAM). Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har per tiden 

ingen spesialister. Det er 4 leger under spesialisering ved UNN. I tillegg til 

helseforetakenes rekrutteringsstrategier er det behov for en regional strategi for å 

utdanne og opprettholde tilstrekkelig med spesialister. På lang sikt bør vi ha om lag 25 

spesialister i rus- og avhengighetsmedisin. På kortere sikt, i planperioden frem mot 

2025, bør vi etablere et utdanningsprogram, få godkjent hele utdanningsforløp i 

regionen og arbeide for å sikre gode faglige nettverk for lege- og psykologspesialister. 

Det bør avsettes midler til en regional koordinatorfunksjon og årlige samlinger for 

nettverket, slik at kontinuitet og kvalitet i nettverket sikres. 
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5. Ivaretakelse av pasienter med somatiske- og/eller 

psykiske helsevansker 
 

 

 

 

 

 

 

Pasienter i TSB har økt forekomst av både psykiske og somatiske lidelser. Det er ofte 

tilfeldig hvilken del av spesialisthelsetjenesten som først kommer i kontakt med 

pasientene. Pasientens helsetjeneste for pasienter med rusmisbrukslidelser krever tett 

samarbeid mellom somatiske helsetjenester, psykisk helsevern, og TSB. 

 

5.1 Sikre tilgang til somatiske helsetjenester til pasienter med rus- og 

avhengighetslidelser 
Mennesker med ruslidelser har vesentlig lavere forventet levealder enn befolkningen for 

øvrig, og de dør hovedsakelig av somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. 

Omfanget av rusrelaterte sykehusinnleggelser er betydelig og oppsummeres her med 

følgende oversikt: 

1. Pasienter med ruslidelse bruker mer akutte tjenester og har flere innleggelser 

enn pasienter uten ruslidelse 

2. Nesten halvparten av traumapasienter på somatisk akuttmottak har rusmidler i 

blodbane 

3. 25 % av de pasientene som bruker alkohol og som er innlagt på somatisk 

sykehus, har alkoholavhengighetssyndrom eller skadelig bruk av alkohol 

4. Alkohol kan være medvirkende faktor til mer enn 60 ulike sykdommer  

5. Opptil 15-30 % av alle sykehusinnleggelser kan skyldes rusbruk. 

6. 5-20 % av alle alkoholavhengige pasienter innlagt på sykehus utvikler en 

abstinenstilstand som krever medikamentell behandling. 

7. 8- 40 % av pasienter på intensiv avdeling utvikler alkoholabstinenstilstand. 

8. Regelmessig bruk av rusmidler og abstinenstilstand kan øke fare komplikasjoner 

og forlenge behandlingsforløp når menensker blir somatisk syk.  

 

Det er derfor åpenbart at helsetilbudet til personer med rusmiddelavhengighet også må 

inneholde somatisk utredning, oppfølging og behandling. Det må derfor etableres 

rutiner som sikrer at pasienter i TSB får likeverdig utredning og behandling av 

somatiske helseproblemer.  

 

 

 

Pasientens helsetjeneste for pasienter med rusmisbrukslidelser krever tett 

samarbeid mellom somatiske helsetjenester, psykisk helsevern, og TSB. 
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Tiltak for å ivareta ruspasienters somatiske helse 

Når det gjelder ivaretakelse av pasienter med rusrelaterte vansker innlagt ved 

somatiske avdelinger er TSB sitt ansvar mer avgrenset, og somatiske helsetjenester har 

et selvstendig ansvar for å ha rutiner og kompetanse for å avdekke rusmisbruk. 

Erfaringsmessig skjer dette i alt for liten grad, og det er behov for økt oppmerksomhet 

omkring denne problematikken. Vi ser med tilfredshet at det vektlegges samlokalisering 

av somatisk spesialisthelsetjeneste og TSB i planlegging av nye sykehusbygg, som legger 

til rette for bedre tilgang på tjenester på tvers av fagområder.  

 

Når rusmisbruk avdekkes i somatiske avdelinger, er det viktig at TSB er lett tilgjengelig 

for å yte bistand, enten det måtte være veiledning, tilsyn, eller å ta pasienten inn i 

rusbehandling når den somatiske tilstanden er tilstrekkelig stabilisert. For mange 

pasienter er dette avgjørende for å forhindre ytterligere somatiske helsevansker. 

 

TSB bør også bidra i avklaring av oppgaver og ansvar for pasientgruppen i det enkelte 

HF. Her anbefaler vi at det etableres klare og gode rutiner for samhandlingen internt, 

som forhindrer unødvendig venting og høye terskler inn i rusbehandling. Her er det også 

viktig at TSB-enheter har en bevissthet rundt, og tydelig allokering av ansvar for 

oppfølging av pasienter innlagt ved somatiske avdelinger. 

  

5.2 Sikre tilgang til psykiske helsetjenester til pasienter med 

ruslidelser 
God ivaretakelse av pasienter med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser har vært en 

stor utfordring for helsetjenestene. ROP-retningslinjen (Helsedirektoratet, 2012) 

inneholder anbefalinger om kartlegging, behandling og oppfølging til alle tjenesteytere 

som kommer i kontakt med pasientgruppen, og klargjør roller og ansvar mellom dem. 

Under presenteres kort hovedtrekkene i retningslinjen, som også anses særlig viktige 

for ivaretakelse av pasientgruppen i planperioden. 

 

Forekomst av ROP-lidelser 

 Blant personer med alvorlig psykisk lidelse er livstidsforekomsten av 

rusmisbruk på mellom 40 prosent og 60 prosent (Duke et al., 1994,Fowler 

et al., 1998,Mueser et al., 2000).. 

 En tverrsnittsundersøkelse av voksne i alle typer norske psykiatriske 

poliklinikker utført av SINTEF i 2004 viste at 11 prosent av pasientene 

hadde rusdiagnose enten som hoveddiagnose eller som bidiagnose (Gråwe 

og Ruud, 2006). Praksis er forskjellig mellom ulike DPS. Dette kan være 

årsak til nokså ulik andel registrerte pasienter i poliklinikkene (Statens 

helsetilsyn, 2000a). Sannsynligvis tyder disse funnene på at det har vært 

en underdiagnostisering av ROP-lidelser i psykisk helsevern. 

 I TSB er det høy forekomst av psykiske lidelser, særlig 

personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon12. I Norge er det 
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gjennomført få studier der rusbehandling på en systematisk måte har 

kartlagt symptomlidelser og personlighetsforstyrrelser. De få studiene 

som finnes, viser høy forekomst og samsvarer med hva vi finner i studier 

fra Europa og USA (Landheim et al., 2002b,Landheim et al., 2003), 

Lauritzen et al. 1997, Melberg et al. 2003, Ravndal 1998). 

 ROP-undersøkelsen i Hedmark og Oppland registrerte symptomlidelser 

ved bruk av standardiserte diagnostiske verktøy og fant at pasienter som 

burde vært til behandling i russektoren har en høy livstidsforekomst, 

særlig av agorafobi (48 prosent), sosial fobi (47 prosent) og depresjon (44 

prosent) (Landheim et al., 2002b). To tredjedeler av disse lidelsene 

debuterte minst ett år før en ruslidelse (Bakken et al., 2003). De fant også 

at 40 prosent av pasientene tidligere hadde mottatt behandling i psykisk 

helsevern.  

 

Roller og ansvar overfor ROP-pasienter 

Følgende anbefalinger fra ROP-retningslinjen gir klare føringer for roller, ansvar og 

samhandling omkring ROP-pasienter.  

 Ut fra dagens organisering er det mest vanlig at hovedansvaret for 

behandling av personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser 

ligger hos psykisk helsevern, både ved mindre alvorlig og alvorlig 

ruslidelse. Dersom den psykiske lidelsen er stabilisert, kan pasienten 

behandles i TSB. Det forutsettes da et nært samarbeid med psykisk 

helsevern, og at psykisk helsevern har vurdert dette som forsvarlig 

behandling av alvorlig psykisk lidelse. 

 TSB skal ha kompetanse til å behandle personer med mindre alvorlig 

psykisk lidelse og samtidig ruslidelse. 

 Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere 

behandlingstilbud og at pasienten blir skadelidende. 

 

5.3 Tiltak for å ivareta ruspasienters psykiske helse 

På samme måten som ved sammensatt somatisk lidelse, kan ikke TSB alene ivareta alle 

typer komorbid psykisk lidelse for pasienter med ruslidelser. Også her er det viktig at 

øvrig spesialisthelsetjeneste kartlegger ruslidelser og overfører pasienter til TSB når det 

er hensiktsmessig, for å unngå unødvendig forlengelse/forverring av den psykiske 

lidelsen. 
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Kompetanseoverføring mellom Psykisk helsevern og TSB 

Etablering og styrking av rusteam på DPS-nivået har hittil blitt omtalt som et tiltak for å 

øke tilgjengeligheten til poliklinisk rusbehandling. I tillegg kan tiltaket spille en viktig 

rolle for bedre ivaretakelse av pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. 

Rusteamene kan bidra med generell styrking av oppmerksomhet og kompetanse på 

rusproblematikk på DPS-ene. Samtidig vil samlokalisering med psykisk helsevern legge 

til rette for gode overganger mellom fagområdene for pasienter som må overføres, eller 

som har behov for behandlingstiltak fra flere av DPS-ets tjenester. For å sikre 

kompetanseoverføring mellom TSB og Psykisk helsevern, anbefales det å 

etablere/videreutvikle kompetansenettverk som både omfatter personell fra rene TSB-

enheter og DPS-nivået. 

 

ACT/FACT-team 

Det finnes en robust kunnskapsbase omkring nytten av ACT-team, og Strategisk 

utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (Helse Nord, 2016) anbefaler etablering av 

ACT/FACT-team på DPS-ene. ROP-retningslinjen anbefaler også slike samhandlingsteam 

for pasienter «med sammensatte problemer og lavt funksjonsnivå». ACT-modellen er 

opprinnelig utviklet for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og lavt funksjonsnivå, 

med eller uten samtidig ruslidelse. FACT innebærer en utvidelse – både metodisk og 

med tanke på målgruppe (NAPHA) – slik at flere pasienter med samtidig rus- og psykisk 

lidelse er i målgruppa for tilbudet. Etablering av samhandlingsteam legger godt til rette 

for integrert behandling av rus- og psykisk lidelse.  

Det pågår også forskning på nytten av FACT for pasienter med primært ruslidelse 

(NAPHA). Med tanke på erfaringer knyttet til ordinær poliklinisk behandling av 

ruslidelser, og den høye drop-out raten herfra (Brorsson m.fl. 2013), anbefaler vi at 

pasienter med primært ruslidelse og lavt funksjonsnivå med tilhørende høy drop-

outrisiko, inkluderes i målgruppen for FACT-team på DPS-ene. 

Behandling av ROP-lidelser i døgninstitusjoner er bare et alternativ når ambulante og 

polikliniske tiltak ikke har tilstrekkelig effekt. Føringer fra ROP-retningslinjen brukes for 

å avgjøre hvorvidt det er psykisk helsevern eller TSB, eller begge, som skal yte 

helsehjelpen. 
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6. Innføring av pakkeforløp  
 

 

Helsedirektoratet utarbeider, i samarbeid med brukerorganisasjoner og personell fra 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten nasjonale normgivende pakkeforløp 

for psykisk helse og rus20. Pakkeforløpene skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre 

samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av somatisk helse og 

levevaner. Pasienter skal få rett hjelp, på rett sted til rett tid. Dette stiller krav til 

tjenestene om god og forutsigbar samhandling for å sikre gode og helhetlige utrednings- 

og behandlingsforløp.  

 

I løpet av 2018 publiseres Helsedirektoratet 7 pakkeforløp. 2 av disse omhandler TSB:  

 Pakkeforløp for TSB innføres fra 1. januar 2019 

 Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler 

og/eller illegale rusmidler innføres første halvår av 2019 

 

6.1 Regional implementeringsplan  
I Helse Nord utarbeides det en regional plan for implementering av pakkeforløp. Planen 

skal bidra til at innføring av pakkeforløpene når følgende målsettinger om pasientens 

helsetjeneste: 

 God informasjon til pasienter og pårørende om behandling og tiltak 

 Unngå unødig ventetid 

 Involvering av pasienter i hele forløpene ved henvisning, behandling, evaluering 

og avslutning  

 Bruk av tilbakemeldingsverktøy  

 Informasjon og oppfølging av pårørende og barn som pårørende 

 

For å nå disse mål må helseforetak og private leverandører:  

• Styrke arbeidet knyttet til henvisningsrutiner i samarbeid med fastleger og 

andre med rett til å henvise, samt med kommunale helsetjenester og andre 

relevante aktører 

• Etablere forløpskoordinatorer for pakkeforløp for psykisk helse og rus og disse 

bør ha ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende pasientforløp og 

oppfølging uten unødig ventetid 

                                                        
20 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 -2020/Regional plan for 
implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 - 2020 

«Med innføring av pakkeforløp blir behandlingstilbudet styrket på viktige områder, 

som brukermedvirkning, samhandling, og ivaretakelse av somatisk helse og 

levevaner» 
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• Organisere tjenestene slik at de følger de forløpstidene som er satt, blant annet 

for utredning, etablering av behandlingsplan og stoppunkter med evaluering 

• Sikre brukermedvirkning både på systemnivå ved bruk av brukerutvalg, og på 

individnivå gjennom samarbeid med bruker- og pårørende organisasjoner  

 

Innføring av pakkeforløp blir ivaretatt gjennom opprettede nasjonale, regionale og 

lokale arbeidsgrupper/prosesser. De målsettinger/tiltak som blir effektuert gjennom 

pakkeforløpene understøtter eller harmonerer med flere av fagplanens tiltak. Med 

innføring av pakkeforløp blir behandlingstilbudet styrket på viktige områder, som 

brukermedvirkning, samhandling, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. 

 Regional plan for implementering av pakkeforløp og fagplan TSB anses derfor å utfylle 

hverandre.   
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Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon: 

  0.8 

Behandlet dato:  Behandlet av:  Utarbeidet av: 

<dato> <navn> Frank Nohr 

Beslutning:  
   

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

(0.2)   

Bemanning av neste fase  

Prosjekteier ev. linjeleder: 

Neste fase: 

<navn på neste fase> 

  
Neste fase ferdig: 

Prosjektleder: Frank I. Nohr 

Andre: Linn Gros, Jon Tomas Finnsson 

<dato> 

Signatur (adm. dir/linjeleder/prosjekteier) 
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ENDRINGSLOGG 

 

Versjon Dato Endring Utført av  Godkjent 

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

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

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

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

fra direktørmøte 

Nohr/Finn

sson 

 

 

 

 

 

DISTRIBUSJONSLOGG 

 

Versjon Dato Mottaker 

0.1 15. mai 2017 Finnsson, Gros  

0.2 24. mai 2017 Finnsson, Gros 

0.7 15. juni 2017 Ledermøte/direktørmøte 

0.8 21. august 2017 Ledermøte 

  RBU 

  Samarbeidsmøtet 

  Fagsjefmøtet 

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

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

utvalgte satsningsområder. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) påpeker 

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

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

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

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

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

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

rusbehandling (TSB). 

 

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

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

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

 

Utarbeidelse av fagplan TSB anbefales å organiseres som prosjekt fordi:  

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

differensiert døgntilbud, tilby helhetlige pasientforløp og øke poliklinisk aktivitet.  

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

retningslinjer. 

- Arbeidet fordrer deltakelse fra brukerorganisasjoner, helseforetak og private 

leverandører. 

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

er godt forankret og lett å følge opp. 

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

følgende hovedmålsettinger om et kvalitativt godt og helhetlig behandlingstilbud til 

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

Helse Nord RHF gitt tilslutning til disse fokusområdene):  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2) Styrke og utvikle det polikliniske tilbudet.  

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

 

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

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

 
 

3) Godkjenning av spesialistforløpsutdanning innen rus- og 

avhengighetsmedisin i Helse Nord og sikre god rekruttering av nye 

spesialister for fagområdet. 

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

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

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

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

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

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

komorbide tilstander innen somatikk og psykisk helsevern. 

 

Rus- og avhengighetslidelser medfører betydelige helseutfordringer som berører 

enkeltindivider, pårørende og samfunnet, og bidrar til kortere forventet 

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

forårsaket av rusmiddelbruk.7 Rusavhengige med omfattende hjelpebehov har 

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

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

og gjennomføre behandling. Sammenhengende pasientforløp krever derfor tiltak 

på flere nivå.  

 

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

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

behandling av samtidige psykiske og somatiske lidelser. Fagplanen skal beskrive 

hvordan tjenestene skal organiseres for å sikre god integrering og 

sammenhengende pasientforløp. 

 
5) Pakkeforløp innen TSB blir implementert i tjenesten. 

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

omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører arbeidet med å utarbeide 

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

 

 Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 

 Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 

 Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging 

 Likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet 

de bor 

 Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

 

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

Arbeidet med fagplanen må vurdere om det er gap mellom pakkeforløpenes 

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

det derav er nødvendig med nye tiltakspunkter i planen. 

 

 

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

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

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

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

Utviklingsplan for psykisk helsevern TSB 
2016-2025 i Helse Nord 

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

Helseforetakenes egne utviklingsplaner i 
Helse Nord 

Vedtatte planer i helseforetakene må tas 
hensyn til. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

4.1 Forankring av mandat 
 

Fagplanen skal bli relevant for pasienter, helsepersonell og i helseforetakenes 

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

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

gjenspeiles i sammensetningen av arbeidsgruppen. 

 

Overordnet milepælsplan: 

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

høringsrunde 
Februar 2018 Innspillrunde 
Mai 2018 Styrebehandles 

 

 

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

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

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

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

prosjekteier. 

 

5. Organisering og ansvar 
 

Prosjekteier:   Administrerende direktør Helse Nord RHF 

Prosjektleder:  Frank I. Nohr 

Styringsgruppe:  Fagdirektør og fagsjefer 

Arbeidsgruppe:  Fagavdelingen i helse Nord    prosjektleder, sekretariat 

 Bruker- og pårørendeorganisasjonene 1 representant 

Finnmarkssykehuset   1 representant 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge 1 representant 

 Nordlandssykehuset    1 representant 

 Helgelandssykehuset   1 representant 

 Private leverandørene    1 representant  

 Tillitsvalgte/verneombud   1 representant 

Referansegruppe:  Regionalt fagråd TSB 

   Regionalt fagråd psykisk helsevern for voksne 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 121



9 
 

 

 

 

 

Prosjektstyre:

Fagdirektør HN RHF

Fagsjefer HF

Prosjektgruppe:

Prosjektleder: Frank I Nohr

Representant fra alle HF med TSB i HN

Representant for private leverandører

Representant for tillitsvalgte/vernetjeneste

Representant for  brukerorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner

Sekretariat

Referansegruppe:

Fagråd TSB og PH voksne

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 122



 

 

 

Møtedato: 20. september 2018   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 67–2018 Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi - oppnevning av 

brukerrepresentant 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en brukerrepresentant til 
Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og de er rådgivende 
organer for fagdirektøren. 
 
Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for alle fagrådene. 
 
RBU bes om å oppnevne én representant til fagrådet. Representanten må ikke 
nødvendigvis være medlem av RBU. Dersom representant som oppnevnes ikke selv er 
medlem av RBU, må det i tillegg oppnevnes kontaktperson fra RBU for representanten. 
Kontaktpersoner oppnevnes for å ivareta kontakten med RBU.  
 
Representanten som utpekes av Regionalt brukerutvalg bør ha brukererfaring innenfor 
de aktuelle fagområdene. 
 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles, likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
er formulert overordnet på en slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater når nye 
fagråd etableres. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige oppdragsdokumentene. 
Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle 
oppgaver/fokusområder, i tillegg til at en unngår at mandat og dermed fagråd «går ut 
på dato». 
 
Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og mikrobiologi skal følge opp tiltak 
i gjeldende planer for smittevern og tuberkulose. 
 
Kostnader 
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene som reisekostnader og tapt 
arbeidsfortjeneste, dekkes etter gjeldende satser av det aktuelle fagrådet, uavhengig av 
om representanten er medlem av RBU eller ikke. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant i 
Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og mikrobiologi for perioden 1. 
september 2018 til 1. juni 2019. 
 
 
Bodø, 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:   Brev av 25. februar 2016 (med vedlegg) ad. oppnevning av medlemmer til  
  Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin 
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Helse Finnmark HF v/ Fagsjef
UNN HF v/ Fagsjef
Nordlandssykehuset HF v/ Fagsjef
Helgelandssykehuset HF v/ Fagsjef

Sted/dato:
Bodø, 25.2.16

Saksbehandler / dir.
Anne-Lise Solberg 917 24558

Deres ref.: Vår ref.:

Oppnevning av medlemmer til Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin

Helse Nord RHF ved Fagdirektør ønsker å opprette Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin for perioden
1.5.2016 -1.5.2019.

Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art med relevans for
behandlingskjeder, både innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling mellom
helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg, ut fra aktuelle utfordringer for
fagområdet. Med utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og vedtak, skal fagrådet foreslå relevante saker
på dagsorden.

Fagrådet skal behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF.

Helseforetakene bes om å komme med forslag på medlemmer til fagrådet i Helse Nord i tråd med føringer
presisert nedenfor.

Sammensetning
Fagrådet skal være tverrfaglig sammensatt. Det skal være en geografisk representasjon slik at alle helseforetak
er representert. Fagrådet skal være sammensatt slik at de oppnevnte representanter ivaretar ulike funksjoner og
nivå innenfor fagfeltet, samt at representantene har legitimitet i eget fagmiljø. Forslag på aktuelle kandidater
fremmes av de enkelte helseforetak. Medlemmene oppnevnes av Helse Nord RHF for 3 år om gangen.
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Helse Nord RHF.

Alle fagråd skal ha med brukerrepresentant. Representanten skal oppnevnes av RBU

Det legges også opp til en representasjon fra primærhelsetjenesten og avtalespesialister

Fagrådets leder oppnevnes av Helse Nord RHF.

Det bes om forslag på følgende representasjon:

Fra UNN HF
• 1 sykepleier
• 1 infeksjonsspesialist/spesialist i medisinsk mikrobiologi

Helse Nord RHF
Sjøgata 10
8038 Bodø

postmottak@helse-nord.no
www.helse-nord.no

Postadresse: Telefon: 75 51 29 00
8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01

E-post:
Internett: Org.nr: 883 658 752
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Fra Nordlandssykehuset HF

• 1 sykepleier
• 1 infeksjonsspesialist/spesialist i medisinsk mikrobiologi

Fra Helgelandssykehuset HF
• 1 sykepleier
• 1 smittevemoverlege/erfaren kliniker

Fra Finmarkssykehuset HF
• 1 sykepleier
• 1 smittevemoverlege/erfaren kliniker

Fagrådet vil også tilføres
• brukerrepresentant oppnevnt av Regionalt brukerutvalg
• representant for kommunehelsetjenesten (smittevemoverlege)
• representant fra Helse Nord RHF (sekretær)

Fagrådet vil suppleres med nødvendig kompetanse på sak i de tilfeller det er nødvendig.

Mandat
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat til alle fagrådene i Helse Nord, som er formulert overordnet på
slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater når nye fokusområder oppstår (vedlegg 1).

Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige Oppdragsdokumentene. Slik vil en sikre riktig bruk av rett
kompetanse på dagsaktuelle oppgaver/fokusområder.

Det bes om at forslag oversendes Helse Nord RHF ved rådgiver somatikk Anne-Lise Solberg anne-
lise.solberg@helse-nord.no, innen tirsdag 21.mars 2016.

Vennlig hilsen
/9r tWiJĈ CC^O

peir Tollåli
Fagdirektør

Randi Spørck
Seksjonsleder somatikk
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Vedlegg 1 Felles Mandat for Regionale Fagråd i Helse Nord

Mandat Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin

Forankring i Helse Nord Helse Nord RHF, Fagavdelingen

Regional plan for infeksjonsmedisin i Helse Nord 2014-2020 peker
på utfordringer ved dagens virksomhet.
Både Smittevemplanen 2012-2015 og
Tuberkulosekontrollprogrammet 2012-2015 blir revidert i disse
dager, og vil synliggjøre utfordringene fremover.

Bakgrunn for fagrådet

Fagdirektøren ber om råd for oppfølging av de foreslåtte tiltakene i
planene, samt ser behov for regionalt fagråd for gjennom dette å
styrke samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten.
Fagrådene oppnevnes for en periode på 3 år. Rådet har funksjonstid
01.05.16-01.05.19

Oppnevningsperiode

Ved gjenoppnevning skal kontinuitet i rådet vektlegges men det er
ønskelig med en viss utskiftning hvert 3. år.
Fagrådets leder er oppnevnes av Helse Nord RHF.Leder av fagrådet sin rolle og

ansvar
Fagrådets leder representerer fagrådet utad og er talsperson for det
samlede rådet. Leder av rådet kan uttale seg til media om saker som
er behandlet i fagrådet, men skal på forhånd informere Helse Nord
RHF om saken når han uttaler seg som leder for fagrådet.

Leder har ansvaret for at møtene gjennomføres i henhold til
overordnet møtestruktur.

Leder er i samarbeid med de ulike gruppelederne i Fagavdelingen i
Helse Nord RHF, medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes.
Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i
spørsmål av faglig art med relevans for behandlingskjeder både
innad og på tvers av foretaksgrensene og for oppgavefordeling
mellom helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og
strategiske veivalg i tjenesten, ut fra aktuelle situasjon for
fagområdet og med utgangspunkt i regionale og nasjonale planer og
vedtak, sette relevante saker på dagsorden.

Fagrådets oppgaver, rolle og
ansvar

Fagrådet skal gi råd til fagdirektør knyttet til innspill fra øvrige
regionale nettverk innen fagområdet.

Fagrådet skal behandle saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse
Nord RHF.

Rådet skal utrede saker som har interesse for alle helseforetakene og
på forespørsel fra enkelte HF. Saker som ønskes belyst og som
fremmes fra fagrådets medlemmer, fremmes til fagrådets leder.
Leder må i dialog med fagdirektør i Helse Nord RHF, beslutte om
slike saker evt. behandles i fagrådet.

Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene de er oppnevnt
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Mandat Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin

av, både lokalt Helseforetak og Helse Nord som helhet.
Fagrådets sammensetning Fagrådene skal være effektivt sammensatt, slik at de blir fungerende

organer. Det foreslås 8-10 medlemmer (minimum 7 og maksimum
12).

Det må være en tverrfaglig sammensetning hvor alle foretak er
representert og fra ulike nivåer i organisasjonene, samt bred
geografisk representasjon.

I tråd med samhandlingsreformen vil det være et pluss å vurdere å
inkludere primærhelsetjenesten i de ulike fagråd der det er relevant.

Alle fagrådene skal ha brukerrepresentasjon.

Fagrådets sekretariat og
ressurser

Leder av sekretariatet: Rådgiver Anne-Lise Solberg, anne-
lise.solberg@helse-nord.no tlf. 917 24558

Fagrådet har kr. 80.000,- til rådighet i 2016. Dette skal dekke reiser /
opphold og øvrige møteutgifter.
Fagrådet rapporterer til Fagdirektør i Helse Nord RHF.Rammebetingelser som

gjelder for fagrådet
I de situasjoner hvor rådet har behov for kontakt med ledelsen i
Helse Nord RHF kontakter rådets leder sekretariatet som oppretter
kontakt.

Oppnevning gjøres av Helse Nord RHF.Oppnevning av fagrådet

Forslag på kandidater innhentes via Fagsjefer.

Evaluering av fagrådets
virksomhet

Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon):
- Antall møter/seminar og deltakelsen på disse
- Saker til drøfting og vurdering
- Oversikt over avgitte råd og uttalelser

Denne sendes Fagdirektør innen fastsatt tidsfrist.

Evaluering av fagrådet og dets virksomhet bør utføres et år før utløp
av oppnevningsperiode.
Oppfølging av foreslåtte tiltak i gjeldende planerSærskilt oppdrag for året

2016
Dato og Initialer 25.2.16 Fagdirektør Geir Tollåli



 

 

 

Møtedato: 20. september 2018    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 68–2018 Helsetjenester for eldre - plan for samhandling 

mellom Helse Nord og 

kommunehelsetjenesten, utkast 

 
Formål 
I denne saken inviteres Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til å komme med 
høringsuttalelse til utkast til planen Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling 
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nord RHF har i samarbeid med sykehusene og kommunene i Nord-Norge 
utarbeidet en plan for samhandling om helsetjenester for eldre. Arbeidet har vært 
gjennomført gjennom åtte dialogmøter, to for hvert foretaksområde. Det har vært med 
representanter fra både sykehus, kommuner og brukere i møtene. 
 
Planen sendes med dette ut på høring til helseforetakene, kommunene og andre 
relevante aktører. 
 
Vi ber spesielt om tilbakemelding på anbefalinger og tiltak og tidsrammen for dette. 
Høringsfristen er 31. oktober 2018.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helsetjenester for 

eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten til 
orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til utkast til plan: 

a) … 
b) … 
c) … 

 
Bodø, 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
Vedlegg: Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og 

kommunehelsetjenesten, høringsutkast 
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kommunehelsetjenesten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2018 
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Forord  
 

Befolkningsframskrivinger viser at Norge får en stadig eldre befolkning samtidig som 

andelen yrkesaktive går ned. Fremtidens aldrende befolkning skal kunne motta 

helsetjenester av god kvalitet i tilstrekkelig omfang. Spesialist- og 

kommunehelsetjeneste må forbedre innholdet i den kliniske samhandlingen og bli bedre 

kjent med hverandres fag og arbeidshverdag. 

 

Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å overføre kunnskap til kommunene. Vi kan 

understøtte kommunene i flere tjenester enn i dag. Det krever en bedre og bredere 

samhandling enn tidligere. Samhandlingen kan understøttes ved å ta i bruk teknologi 

som videokonsultasjoner.  

 

Ambuleringsordninger vil kunne bidra til bedre og mer helhetlige pasientforløp. 

Pasientsentrerte helsetjenesteteam og aktivt oppsøkende behandlingsteam er to gode 

eksempler på fellestiltak som viser resultater. 

 

Det viktigste tiltaket som kommunene og sykehusene kan gjøre for å få til bedre 

samarbeid, er å styrke dialogen mellom tjenestene. Det å ha god kjennskap til hverandre 

er helt essensielt for å få til gode pasientforløp. Planen skisserer flere anbefalinger for å 

styrke dialogen og samarbeidet mellom nivåene. Det er av avgjørende betydning at vi 

sammen klarer å skape et innhold i samarbeidsavtalene som settes ut i praksis. 

 

Et helhetlig pasientforløp starter når pasienten blir syk og avsluttes når pasienten er 

tilbake på sitt bosted. Pasientforløpet slutter ikke når pasienten er utskrevet fra 

sykehuset. 

 

Denne planen vil være et viktig underlag til Helse Nords regionale utviklingsplan fram 

mot 2035, som er under utarbeiding. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må sammen 

arbeide strategisk og systematisk over tid for å løse de felles utfordringer vi står 

ovenfor. 

 

Med ønske om en trygg og god helsetjeneste for eldre. 

 
Bodø, 18. juni 2018 
Geir Tollåli 
Fagdirektør 
Helse Nord RHF 
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Sammendrag 
 

Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for å bedre 

samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Vi har tatt utgangspunkt i:  

 

 Gode pasientforløp: Kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, og sørge for 

at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt kjede. 

 En helhetlig tilnærming: Brukerens ulike behov og mål for eget liv skal 

kartlegges. Ulike helse- og omsorgstjenestebehov ivaretas med utgangspunkt i 

pasientens egne mål og ønsker. 

 

Planen tar i første rekke for seg hvordan samhandlingen mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten kan bedres slik at eldre pasienter med behov for helsehjelp 

opplever mer helhetlige helsetjenester. Gjennom erfaringer og evaluering av 

samhandlingsreformen har vi sett at det er et stort behov for å forbedre pasientforløp 

mellom kommuner og sykehus.  

 

Helseatlas for eldre1 beskriver stor ubegrunnet variasjon for enkelte pasientgrupper i og 

mellom opptaksområder. Det gjelder særskilt innenfor poliklinisk utredning, behandling 

og oppfølging. Dette gjelder for eksempel innen hjertesykdom, demens og Parkinsons 

sykdom. Årsaker kan være uklar arbeidsdeling mellom spesialist og fastlege, og uklar 

indikasjon for henvisning.  

 

Helse Nord RHF ønsker sterkere oppmerksomhet rettet mot forebygging av sykdommer 

for å redusere sykelighet og antall innleggelser. Tiltak innenfor følgende fem områder 

har dokumentert god effekt hos eldre (Se kapittel 9.1):   

 ernæring 

 fysisk aktivitet 

 fallforebygging  

 sosialt nettverk 

 optimal legemiddelhåndtering 

 

Regjeringen har mai 2018 publisert en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, som tar 

for seg blant annet mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 

Helse Nord RHF vil følge opp de nasjonale anbefalingene. 

  

                                                        
1 https://helseatlas.no/atlas/90/instant-atlas 
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1. Innledning 
Helse Nord skal sørge for faglig gode og trygge behandlingstilbud til pasienter som 

trenger spesialisthelsetjenester. I denne planen, som omhandler de «skrøpelige eldre», 

vil vi fokusere på samhandlingen som skjer innad i spesialisthelsetjenesten og 

samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. For at pasientene skal 

oppleve en helhetlig helsetjeneste, er det nødvendig med et godt samarbeid. 

Spesialisthelsetjenesten vil bistå kommunene med oppfølging, råd og veiledning av der 

det er naturlig. Samtidig har vi en forventning om at kommunene også veileder 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene tilbringer normalt sett bare en liten del av sitt liv i 

sykehusene. Det er kommunene som kjenner pasientene best.  

 

Pasienter med langvarige og/eller komplekse behov krever en proaktiv og godt 

koordinert oppfølging fra helsetjenesten. Disse pasientene har behov for tidlig 

vurdering, utredning og behandling for å hindre forverring av sykdom og eventuelt 

unngå innleggelse. Helsedirektoratet utga januar 2018 en veileder som beskriver 

oppfølging av personer med store og sammensatte behov (1).  

 

Et pasientforløp defineres i St.meld. nr. 47 (2008–2009) (2):  

 

«Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med 

ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse 

hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte 

pasientens ulike behov.» 

 

1.1 Organisering av arbeidet 
Vi har i arbeidet tatt utgangspunkt i at begge nivå er likeverdige parter. Kommunenes 

deltagelse er forankret gjennom overordnet samarbeidsorgan (OSO) i alle helseforetak. 

Alle kommunene har fått invitasjon til å delta i dialogmøtene. 

 

Prosjektgruppen 

Raymond Dokmo, prosjektleder, Helse Nord RHF 

Kari Sletten, brukerrepresentant eldrerådet 

Else Marie Isaksen, brukerrepresentant FFO Finnmark 

Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF  

Randi Brendberg, fagsjef Helse Nord RHF  

Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF  

 

Styringsgruppen 

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder 

Harald Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset 

Haakon Lindekleiv, fagsjef Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
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Tonje Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset 

Fred Mürer, fagsjef Helgelandssykehuset 

Trond Bratland, kommunaldirektør Tromsø kommune 

Julia Lyngseth Gruben, leder for Omsorgskontoret Rana kommune 

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Familie og velferd Vestvågøy kommune 

Anita Kurthi, enhetsleder, Enhet for koordinering, fag og forvaltning, Sør-Varanger 

kommune 

Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF 

 

Kommunenes sentralforbund (KS) har oppnevnt en referansegruppe som har bidratt 

med gode innspill.  

 

Kartlegging av dagens situasjon er gjort gjennom dialogmøter med helseforetakene og 

kommuner tilhørende det enkelte helseforetaksområde, totalt åtte møter. I tillegg har 

Sykehusapotek Nord bidratt i arbeidet med planen.  

 

I forkant av dialogmøtene fikk deltakerne et spørreskjema som utgangspunkt for å lage 

en presentasjon av sine tjenestetilbud. Hensikten med møtene var å beskrive erfaringer 

med samhandling om pasientgruppen samt identifisere utfordringer og gode løsninger.  

 

Deltakelsen i dialogmøtene med kommunene var variabel, og dette er en svakhet med 

planarbeidet. Likevel mener vi at det som kom frem under møtene er representativt, og 

helseforetakene og kommunene har vært rimelig samstemte i utfordringsbildet og 

forslag til tiltak. 

 

Det ble sendt ut en tabell for å kartlegge eksisterende tjenestetilbud i den enkelte 

kommune i Nord-Norge. Her var responsen variabel. 

 

1.2 Hovedmål 
Gjennom arbeidet har vi avdekket mange utfordringer både i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten. Etter å ha sett disse i en helhet har vi kommet frem til følgende 

hovedmål: 

 

 Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd 

 Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og    

spesialisthelsetjenesten 

 Forebygging 
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2. Bakgrunn 
Helse Nord RHF fikk i 2008 utarbeidet rapporten «Samhandling om skrøpelige eldre i 

nord» (3). Som en oppfølging av denne rapporten er det gjennomført ulike tiltak for å 

bedre samhandlingen. Vi kan vise til pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) (4) 

som er innført i alle kommuner i Helse Nord. Disse muliggjør elektronisk 

meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner, og mellom hjemmetjenesten og 

fastleger.  

 

I tillegg er det utviklet flere former for ambulante team, blant annet pasientsentrerte 

helsetjenesteteam ved UNN med utgangspunkt i chronic care model2. Modellen 

diskuteres nærmere i kapittel 7.1. 

 

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Intensjonen inkluderte blant annet innføring 

av samarbeidsavtaler34. Avtalene var lovpålagte, forpliktende og skulle:  

 

 Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende 

nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.  

 Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).  

 Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og 

som følger faglige retningslinjer og veiledere.  

 Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.  

 Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god 

samhandlingskultur.  

 Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med 

hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.  

 

Samarbeidsavtalene var et viktig virkemiddel for å fremme ønsket samhandling om 

pasientene. Et landsomfattende tilsyn rettet mot samhandling om utskrivning av 

pasienter, viste at i mange virksomheter var samarbeidsavtalene ikke godt nok 

innarbeidet (5). Avtalene skal fortsatt gjennomgås årlig, for å evaluere hva som fungerer 

og hva som svikter. 

 

Med samhandlingsreformen fulgte det fire økonomiske virkemidler: 

 

 kommunal medfinansiering (avviklet 2015) 

 kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter 

 statlige tilskudd til kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) 

                                                        
2 http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering/43144  
3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
4 Private institusjoner omfattes ikke av tjenesteavtalene.  
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 statlige tilskudd til kommunene for deres utvidede ansvar som har økt 

budsjettene for pleie og omsorgstjenester  

 

Kommunal medfinansiering (2012–2015) medførte kortere liggetid, samtidig som 

antallet innleggelser økte. Det var ikke vist økning av reinnleggelser eller dødelighet (6). 

 

Evaluering av samhandlingsreformen fra Forskningsrådet ble publisert i 2016 (6), og er 

den viktigste og mest omfattende rapporten som er utarbeidet. Evalueringen viste at 

samarbeidsavtalene ikke har ført til bedre samarbeid mellom helseforetak og 

kommuner. Arbeidet har vært preget av lite brukermedvirkning. Rapporten viser at 

samhandlingsreformen inneholder elementer som kan motvirke helhetlige 

pasientforløp. Eksempler på dette kan være oppstykkede pasientopphold på 

intermediæravdelinger eller forsterket insentivfokus i kommuner og foretak. Dagens 

praksis medfører at pasientene opplever at tjenestene er fragmentert og lite 

gjennomgående. Dette gjentas også i Nasjonal helse- og sykehusplan (7) og 

Primærhelsemeldingen (8). 

 

Flere kommuner og helseforetak hadde utarbeidet diagnosebaserte forløp. Disse ble 

opplevd som lite tilpasset den kommunale virkelighet og ble ikke benyttet i praksis. 

Evalueringen viser at diagnoseuavhengige pasientforløp synes å passe bedre for 

pasienter med flere sykdommer. 

 

Rapporten påpekte at IKT som virkemiddel for samhandling blir brukt i altfor liten grad. 

Spesielt gjelder dette for trepartskonsultasjoner hvor teknologien finnes allerede.  

Tilgang til oppdatert og relevant informasjon er en utfordring. En annen utfordring er 

organisering og forvaltning. 

 

Rapporten Samhandling om utskrivningsklare pasienter fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (9) beskriver at ulike journalsystem i helseforetak, hjemmetjeneste, på 

sykehjem og hos fastlege, gjør at helsepersonell ikke har tilgang til fullstendig 

opplysninger om pasienten. 
 

I Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016–2020 (10) fremheves pasientens helsetjeneste 

som et av fire satsningsområder hvor blant annet pasientens personlige mål formuleres 

i samarbeid med pasienten. God legemiddelsikkerhet, herunder klinisk farmasi5 og bruk 

av integrated medicines management (IMM-metoden)6 er viktige verktøy i denne 

sammenheng. 

 

 

                                                        
5 Farmasøytisk legemiddelkunnskap anvendt på pasientens farmakoterapeutiske problemstillinger, basert på 

klinisk data der farmasøyten har direkte eller indirekte kontakt med pasienten. 
6 Kvalitetssikring av pasientens legemiddel-regime ved hjelp av standardiserte metoder. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 137



ut
ka

st 
RBU-m

øte
 2

0S
EP20

18

  

9 
 
 

2.1 Tilsyn og revisjoner 
Helsetilsynet og Riksrevisjonen har de senere år utført flere tilsyn med kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Disse bekrefter utfordringene og peker på områder for 

forbedring. 

 

Statens helsetilsyn hadde i 2015 et landsomfattende tilsyn som endte med rapporten 

«Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent» (11). 

 

Sentrale funn fra dette tilsynet var: 

 

 Dersom fastlegen er borte fra jobb, risikerer hjemmesykepleien å ikke få 

nødvendige pasientopplysninger fordi andre ansatte ved legekontoret ikke kan 

åpne det elektroniske meldingssystemet. 

 Pasientinformasjon mangler i det elektroniske meldingssystemet fordi noen 

fremdeles bruker telefon eller faks uten å oppdatere pasientjournalen. 

 Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og større press på 

kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

 Pasienter får for lite informasjon om behandlingen og hva som skjer når de 

kommer hjem. De har liten mulighet til å påvirke. 

 Innføringen av elektroniske meldinger har effektivisert kommunikasjonen 

mellom sykehuset og hjemmetjenesten, men har også ført til at relasjonene 

endres fra å være «personlige» til å bli mer og «elektroniske», heter det i 

rapporten. 

 Feil ble sjeldent meldt fra om fordi avvikssystemene ikke var kjent eller lite 

brukervennlig. 

 

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter 

innføringen av samhandlingsreformen fra 2016 har følgende sammenfatning (12): 

 

 Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus, 

men det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til disse pasientene. 

 Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og 

spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok. 

 Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), videre i planen benevnt som 

KAD, benyttes ikke på en måte og i et omfang som er i tråd med intensjonen. 

 Innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt 

med nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. 

 Kommunene har i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen i pleie- og 

omsorgstjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. 
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3. Pasientgruppen 

3.1 Skrøpelige eldre 
Planen tar spesielt for seg samhandling rundt «skrøpelige eldre». Pasientgruppen (13) 

er sammensatt, noe som har gjort det vanskelig å oppnå fullstendig konsensus om 

hvordan den skal avgrenses. Det er ulike syn på om miljøfaktorer og psykososiale 

faktorer skal inkluderes. De pasientene som inngår i målgruppen har likevel ett eller 

flere av følgende typiske kjennetegn:  

 

 Fysisk skrøpelighet, som svekket bevegelsesevne og balanse, fallrisiko, inaktivitet, 

økende vansker med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter (ADL-vansker7), økt 

sykelighet og sykdomsbelastning, mange medisiner, ernæringsvansker, uønsket 

vekttap og svekkede sanser. 

 Psykisk skrøpelighet, som depresjonstendens, angst, søvnvansker, svekket 

selvtillit og evne til å ivareta seg selv. 

 Kognitiv skrøpelighet, fra lett kognitiv svikt, forvirring til betydelig demens.  

 Psykososial skrøpelighet, som dårlig nettverk, relasjonsproblemer til familie, 

uegnet bolig, ensomhet, økonomisk sårbarhet, rus og alkohol. 

 

Sykdommer hos eldre har gjerne atypiske symptomer og kan derfor være vanskelige å 

diagnostisere. Å bli gammel gir i seg selv økt risiko for psykiske og somatiske 

sykdommer. Bedre og sikrere behandlingsmetoder gir eldre muligheter for å få 

behandling som tidligere var forbeholdt yngre. 

 

Om lag halvparten av eldre pasienter som blir akutt innlagt i sykehus har flere 

sykdommer, bruker mange legemidler, er preget av generell «skrøpelighet» og de bærer 

ofte preg av generell funksjonssvikt. Noen har også redusert kognitiv kapasitet. 

Behandlingsresponsen kan være forsinket, og det kan være behov for sosiale støttetiltak 

(14). 

  

Typiske sykdommer er hjertesykdommer, lungesykdommer (KOLS), infeksjoner, 

hjerneslag, komplikasjoner relatert til bruk av mange medikamenter, sansetap8, 

muskel/skjelettlidelser, demens og annen kognitiv svekkelse. Psykiske lidelser og 

rusproblemer hos eldre øker, og helsevesenet har i begrenset grad hatt tilstrekkelig 

oppmerksomhet mot denne pasientgruppen (15). I tillegg blir en del eldre utsatt for vold 

fra personer i nære relasjoner. Eldre med nedsatte kognitive evner, fysisk svekkelse 

eller psykososial angst har økt risiko for å bli utsatt for overgrep (16). 

 

Ensomhet og utenforskap er tilleggskriterier som skaper store forskjeller mellom de 

pasientene som har et nettverk og de som ikke har (17). 

                                                        
7 ADL-Activities of daily living. 
8 Redusert syn, hørsel eller en kombinasjon av disse. 
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3.2 Urbefolkningen – særskilte hensyn  
For samiske pasienter er språk og kultur avgjørende for et godt helsetilbud. 

Kulturforskjeller kan ha innvirkning på hvordan samiske pasienter presenterer sine 

plager.  Taushet er ikke uvanlig, og dette kan ses på som en kulturell forskjell. I norsk 

kultur er det et ordtak som sier at den som tier samtykker. I den samiske kulturen betyr 

taushet ofte at man er uenig. Innen det samiske samfunnet er det store lokale 

variasjoner vedrørende språk, kultur og næringer. Det er derfor av stor betydning at 

helse- og omsorgspersonell har kunnskap om sosiale, historiske og kulturelle faktorer 

som kan ha betydning for møter mellom samer og helse- og omsorgstjenestene. 

Kommunikasjon er avgjørende, og etterslepet etter fornorskingen gir seg utslag som ofte 

møtes med uforstand i hjelpeapparatet. Samiske pasienter har rett til likeverdig helse- 

og omsorgstjenester på lik linje med øvrig befolkning Dette følger av rettigheter det 

samiske folk som urfolk har i henhold til nasjonale lover og internasjonale konvensjoner 

som Norge har gitt sin tilslutning til. Det vises blant annet til: 

 
Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og gjennomføring av 
helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget ansvar og kontroll, slik at urfolk 
kan nyte godt av så høy fysisk og mental helsemessig standard som mulig. 

 

Den politiske målsettingen i Norge har vært å gi et kulturelt tilrettelagt tilbud til den 

samiske befolkningen innenfor de etablerte tjenestene i stedet for å utvikle tjenester 

spesifikt for den samiske befolkningen. Undersøkelser har vist at den samiske 

befolkningen bruker helsetjenestene i like stor grad som majoritetsbefolkningen, men 

de er mindre tilfreds med tilbudet. De har dessuten et ønske om å få mer hjelp fra det 

offentlige(18). Det kan være fordi de har en annen forståelse av helse, sykdom og 

behandling enn majoritetsbefolkningen, selv om dette nok ikke gjelder alle.  

 

Få med samisk bakgrunn velger å gå inn i helse- og omsorgsyrker fordi de oppleves som 

svært belastende (18). Det er et ønske om å få samisk ungdom til utdanningene ved å 

tilrettelegge mer om samisk språk og kultur i utdanningen, slik at de kan få jobbe godt 

med dette. «Litteraturen peker på betydningen av at helse- og omsorgspersonell har 

kunnskap om samisk språk og kultur i møte med samiske personer med demens. Det 

foreligger lite forskning som fokuserer på situasjonen til samiske personer med demens, 

deres familier og samhandling med offentlige helse- og omsorgstjenester. Nye 

forskningsprosjekter er imidlertid igangsatt på disse områdene.» (18)  

 

Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen i Finnmark 

(Utviklingssenteret) er i gang med å utarbeide et veiledningshefte for kulturforståelse 

som skal brukes i undervisningen i kommunene. 

 

Tolketjenesten brukes for lite, og behovene til det samiske folk er ikke satt tilstrekkelig 

på dagsorden. I dag finnes det i hovedsak tilbud på nordsamisk, noe som ikke er 

tilfredsstillende. 
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Organisering av virtuelle avdelinger er en måte å tilgjengeliggjøre tjenestene ved å 

bruke lyd/bilde til å samhandle, veilede og undervise. Pasienten innlegges i virtuell 

avdeling. Utviklingssenteret er i kontakt med et firma som tilbyr en alarmplattform som 

samler all kommunikasjon på ett sted/en skjerm (løsning som i dag finnes i andre 

bransjer). Bindeledd mellom tjenestene pasienten skal ha, flytter tjenestene ut til 

pasienten. Hjemmetjenesten er fysisk tilstede og medvirker hele veien fra første dag, 

mens at det virtuelle teamet er faglig støtte som bidrar med vurderinger og forslag til 

tiltak. Hjemmetjenesten dokumenterer, og pasienten utskrives til slutt til fastlegen. 

Utviklingssenteret arbeider med mini mental status (MMS)-skjema tilrettelagt den 

samiske befolkningen. 

 

Et geriatrisk spesialisttjenestetilbud til en eldre samisk befolkning, tilpasset deres språk 

og kultur, mangler i kommuner og sykehus. Helsetjenesten opplever at tospråklige 

demente som går tilbake til sitt opprinnelige språk. 

Det er viktig å påpeke at det vil bli et geriatrisk tilbud til den samiske pasienten med 

oppbygging av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team samt lærings- og 

mestringstilbud (LMS) knyttet til Samisk helsepark i Karasjok. 
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4. Status i primærhelsetjenesten 
Gjennom planarbeidet er det utarbeidet en oversikt over hvilke aktuelle helseressurser 

som finnes i kommunene i Nord-Norge. Det er kartlagt om kommunene har etablert 

demensteam, palliative team9, rehabiliteringstilbud, og hvilken kapasitet de har i sine 

sykehjem. Regjeringen har i primærhelsemeldingen (8) og i opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering (19) signalisert at et større ansvar for rehabilitering 

særskilt skal over til kommunene. En kartlegging av nåsituasjonen var derfor viktig. 

 

Tjenestetilbud i kommuner i Nordland 

I Nordland har de fleste kommunene etablert demensteam. Dette kan skyldes stor 

satsing på området hvor spesielt Kløveråsen utdannings- og kompetansesenter har vært 

med på å bidra med kompetanseoverføring. Det samme gjelder tilbud til eldre med 

psykiske lidelser. Mange kommuner har egne tilbud og egnet personell til å ivareta 

denne gruppen. Et annet område som utmerker seg positivt er hverdagsrehabilitering. 

De fleste kommunene har også rehabiliteringsplasser inkludert i kommunens 

korttidstilbud. 

 

Alle kommunene har tilbud om kommunalt akutt døgntilbud (KAD) enten alene eller i 

samarbeid med andre kommuner. Derimot er det få kommuner som har egne palliative 

team, men mange har kreftsykepleiere som ivaretar palliative pasienter på en god måte.  

 

I 2017 var det totalt 2 400 sykehjemsplasser i Nordland fordelt på 242 637 innbyggere, 

noe som er en liten reduksjon fra 2011. Det finnes 30 aldershjemsplasser i fylket, som er 

en reduksjon på 30 % sammenlignet med 2011 (20). 

 

Tjenestetilbud i kommuner i Troms 

I Troms varierer tilbudet til eldre med psykiske plager og demens. Mange kommuner 

har demensteam og helsearbeidere med psykiatrisk kompetanse. Få kommuner har 

egne senger til eldre med psykiske plager. De inngår som regel i et korttidstilbud. De 

fleste av kommunene opprettet tilbud om kommunal akutt døgnplass10 (KAD) eller 

organisert slikt tilbud sammen med andre kommuner. De fleste kommunene har ikke 

egne palliative team, men de har sykepleiere som har videreutdanning i palliasjon. 

Kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord har i dag samarbeid med UNN om 

pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).11 Mange av kommunene har egne dedikerte 

rehabiliteringsplasser eller har dette som en del av korttidsplasser på sykehjem. Noen 

har også begynt med hverdagsrehabilitering.  

                                                        
9 Team som jobber med lindrende behandling til pasienter i livets sluttfase 
10 KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og 

tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus, der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i 

sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for. 
11 Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommuner og sykehus. Hensikten med et 
helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen. 
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Troms er det en befolkning på 165 472 per 2017. Det er totalt 1 445 sykehjemsplasser 

som er en liten økning fra 2011. I tillegg har fire kommuner i Nord-Troms én 

sykestueplass hver. Det er også rapportert om 27 aldershjemsplasser i 2015 som er en 

reduksjon på 39 % i forhold til 2011 (20). 

 

Tjenestetilbud i kommuner i Finnmark 

Samlet har kommunene i Finnmark 649 sykehjemsplasser fordelt på 76 043 innbyggere 

per 2017. De største kommunene Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har flest plasser. 

Det er 22 aldershjemsplasser i fylket som tilsvarer en reduksjon på 65 % fra 2011 (20). 

Finnmark har i tillegg 40 sykestuesenger som er en halvannenlinjetjeneste. Flere 

kommuner har tradisjon for både kreftbehandling og lindrende behandling i disse 

sengene. Sykestuene tar også imot pasienter fra hjemmet og fra sykehusene. KAD-

sengene inngår ofte som en del av sykestuesengene. Alle kommuner har KAD senger 

selv, eller i samarbeid med andre kommuner. 

 

Tilbudet til eldre med psykiske plager og til eldre med demens varierer. Om lag 

halvparten av kommunene har demensteam eller er i ferd med å opprette dette. De 

fleste kommunene har helsepersonell med kompetanse i psykiatri, men de færreste har 

egne sykehjemsplasser som er tilrettelagt for rus/psykiatri.  

 

 

  

Antall innbyggere over 67 år per sykehjemsplass 

 
Nordland:  41697/2400 = 17,4 

Troms:  24820/1445 = 17,2 

Finnmark:  11306/ 649 = 17,4 

 

Kilde: Samhandlingsbarometeret.no 2017 
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5. Status i spesialisthelsetjenesten 
I dette kapitlet beskrives status for tjenestetilbudet innen geriatri, alderspsykiatri og 

demensutredning i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har UNN to områdegeriatriske team 

hvor spesialist- og kommunehelsetjenenesten samarbeider. 

 

Tabell 2 Dagens tilbud per 01.04.18 i spesialisthelsetjenesten innen geriatri, alderspsykiatri og 

demensutredning. I tillegg er tilbud innen slagbehandling og rehabilitering tatt med.  

 

Dagens forbruksrater for spesialisthelsetjeneste til eldre gir oss kunnskap om hvordan 

vi kan fremskrive behovet i årene som kommer. Figur 2 er hentet fra eldrehelseatlas for 

Norge (21). Her ser vi hvilke fagområder som kan forvente stor vekst når antall eldre 

øker. 

                                                        
12 Felles senger for akutt geriatri og ortogeriatri. 
13 Med. Klinikk disponerer 4 senger til geriatriske pasienter. Disse sengeplassene omtales kun som geriatriske senger. 
14 Ingen definerte rehabiliteringssenger ved Nordlandssykehuset Bodø, men det iverksettes tidlig rehabilitering i forløpet av behandlingen av 

hjerneslag. 
15 Rehabiliteringssenger for fysikalskmedisin og rehabilitering, hvor noen senger brukes til geriatri 
16 Ingen geriater 
17 Ambulant rehabiliteringsteam 
18 Tilbud til kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord 
19 NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe 
håndteres ved Kløveråsen. 

Foretak/ sykehus UNN Helgelands-

sykehuset 

Nordlands- 

sykehuset 

Finnmarks-

sykehuset 
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Akuttgeriatri, døgn 

Antall senger 

7 1 3     612 413        

Akutt slag, døgn 

Antall senger 

7 3 3   4 2 4    4 3    

Rehabilitering, døgn 

Antall senger 

   8 6    014 0 4+

2 

 615    

Geriatrisk poliklinikk Ja Ja Ja Ja    Ja16 Ja Ja Ja Ja Ja    

Ambulerende team Ja   Ja Ja        Ja
17 

   

Pasientsentrert 

helsetjenesteteam, 

PSHT 

Ja
18 

Ja               

Ortogeriatrisk tilbud 

Antall senger 

       6         

Alderspsykiatri, døgn 

Antall senger 

14        8        

Alderspsykiatri, 

poliklinikk 

Ja        Ja        

Demenspoliklinikk/ 
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19 
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Figur 2 Eldres bruk av utvalgte deler av spesialisthelsetjenesten som andel av hele befolkningens bruk, 

gjennomsnitt for årene 2013–2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). (Fra 

Eldrehelseatlas) 

 

14 % av alle konsultasjonene i allmennpraksis er benyttet av eldre over 75 år. De utgjør 

syv prosent av befolkningen. Denne aldersgruppen har lavt forbruk av 

allmennlegetjenesten, selv om de har høyest sykelighet.  Verst er det i opptaksområder 

med store avstander (21). 

 

Figur 3 viser eldres bruk av både allmennlegetjenester og spesialisthelsetjenester som 

andel av hele befolkningens bruk. 
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Figur 3: Eldres bruk av allmennlegetjeneste og spesialisthelsetjeneste (poliklinikk, alle innleggelser, akutte 

innleggelser, liggetid og reinnleggelser) som andel av hele befolkningens bruk, gjennomsnitt pr. år for 2013– 

2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). 

 

Likeverdige tjenester og variasjon 

Helseforetakene har ulikt innhold i sine tjenestetilbud. I helseforetakenes 

utviklingsplaner finnes det vurderinger av behov og dimensjoneringer innenfor de ulike 

fagfeltene. Tilbudet varierer mellom sykehusene. Det er for øvrig i tråd med at hvert 

helseforetak skal ha et lokalsykehustilbud. Hvilket eller hvilke sykehus de velger å legge 

funksjoner til vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

 

Tall fra eldrehelseatlaset viser at det er størst variasjon i det polikliniske tilbudet for 

fagområdene hjertesykdom, demens og Parkinsons sykdom (21).  

 

For pasienter med hjertesykdom, slitasjegikt, kreft, øyesykdommer og hørselskade er 

det moderat variasjon når det gjelder utføring av prosedyrer. Dette er uavhengig av om 

pasientene får utført prosedyrer hos avtalespesialist eller i sykehus (21). 

 

Når det gjelder reinnleggelser er andelen relativt høy (22–29 %) for diagnosene KOLS, 

hjertesvikt og lungebetennelse. Her er tilbudet i primærhelsetjenesten en viktig faktor, 

da andelen reinnleggelser ikke bare kan knyttes til kvaliteten i sykehus. 
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Geriatri 

Geriatri defineres som den medisinske spesialitet som omfatter fysiske, psykiske, 

funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. Spesialiteten 

inkluderer utredning og behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, 

forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ 

behandling. (14) Behandlingen gis i et tverrfaglig miljø og har som hovedmål å optimalisere 

den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. 

 

Tidligere satsing på geriatri i Helse Nord (22) har ikke gitt ønsket resultat. Helse Nord 

har siden 2007 hatt et utdanningsprogram i geriatri. Programmet skulle øke 

rekruttering og utdanning av geriatere. Bare 3 av de 38 legene som har vært gjennom 

utdanningsprogrammet, arbeider i dag som geriater i Helse Nord. 

 

Status i dag er at det geriatriske tilbudet i sykehusene er sårbart og med stor variasjon i 

innhold og tilgjengelighet jf. oversikten i tabell 2. Nasjonal helse- og sykehusplan legger 

opp til at store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. I vår region er det UNN 

Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø som faller inn under definisjonen stort 

akuttsykehus. 

 

Alderspsykiatri 

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatrien som retter sin virksomhet mot 

personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Sentralt er kunnskap fra flere 

områder, herunder aldring, geriatri, psykiatri, nevropsykologi, nevrologi og farmakologi, 

for å nevne noen av de viktigste.  

 

Aktuelle pasientgrupper er: 

 

 Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år. 

 Pasienter med demens og betydelige atferdsproblemer og/eller betydelige 

psykiatriske symptomer. Alder av mindre betydning. 

 Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på 

nevrodegenerativt grunnlag. 

 Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen 

etablert kontakt i voksenpsykiatrien. Eller når samtidige sykdommer og/eller 

høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig. 

 Eldre med rusproblemer. Alkoholforbruket blant eldre øker. Alkoholforbruket 

øker risikoen for skader, og fører ofte med seg ensomhet og isolasjon. I tillegg til 

at eldre drikker mer enn yngre, samtidig som de tåler alkoholen dårligere, fins 

det få behandlingsmuligheter for eldre med rusrelaterte problemer. Dette er også 

et tabuområde (16, 23). I Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025 (24) er det vurdert at endret 
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demografi vil kreve økt kompetanse og kapasitet på behandling av psykiske 

lidelser og rusmiddelavhengighet hos eldre. 

 

Habilitering og rehabilitering 

Kommunene og de regionale helseforetakene er pålagt å ha koordinerende enheter for 

habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Disse enhetene skal bidra til å sikre et 

helhetlig rehabiliteringstilbud. Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for 

arbeidet med individuell plan og for oppnevning av koordinator. 

Habilitering ivaretar et omfattende spekter av diagnoser og funksjonsvansker og bistår 

med utredning, diagnostisering, behandling, veiledning og opplæring både til 

enkeltpasienter, pårørende og samarbeidende instanser i kommunene.  

Habiliteringstjenestene gir tilbud ambulant, poliklinisk og ved innleggelser. Målgruppen 

er barn, unge og voksne som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig 

ervervede funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Dette gjelder i høyeste grad 

tidlig utvikling av demens (25).  

Med bedre behandlingsmetoder overlever flere sykdom og ulykker, og avansert 

behandling gis også til eldre og sykere pasienter. Denne utviklingen medfører et stort 

behov for rehabiliteringstjenester både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

 

En eldre pasient trenger lengre tid til å komme seg etter akutt sykdom. Rehabilitering 

må startes parallelt med behandling. Forskning viser at tidlig mobilisering og 

rehabilitering gir gevinster (26). Se litteraturgjennomgang i boksen under. 

 

Litteraturgjennomgang rehabilitering 
 
Effekter av rehabilitering: 

Blir boende lengre hjemme 

Mindre behov for institusjonsplasser 

Færre innleggelser i sykehus 

Økt bevegelsesevne og mindre ustø 

Reduserte kommunale utgifter 

 

Hva er det som virker? 

Tverrfaglig tilnærming 

Sammensatte tiltak 

Progressiv styrketrening 

Funksjons- og ferdighetstrening 

 

Kilde: «Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne» 
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Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter 

Helse Nord RHF kjøper tjenester fra Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for 

demens i Nordland20. Målgruppen er personer med demens som trenger spesialisert 

diagnostisering og behandling, samt personer med psykisk utviklingshemming og 

demens. I tillegg bistår Kløveråsen kommunene i Nordland med undervisning, 

veiledning og rådgivning. 

 

Pasientene tilbys tverrfaglig vurdering, etter henvisning fra fastleger og sykehus.  

Tilbudet består av en hukommelsespoliklinikk som tar imot ca. 500 pasienter per år 

med til sammen 1300 konsultasjoner, og en sengepost med fire elektive døgnplasser, 

som brukes hovedsakelig til utredning og behandling ved atferdsproblematikk. Antall 

døgnopphold er ca. 50 per år, og det er stort sett sykehjemspasienter. Poliklinikken tar 

også imot pasienter til alderspsykiatrisk utredning.  

 

Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner 

Det er ingen formelle avtaler om samarbeid mellom Kløveråsen og helseforetakene i 

Nordland, med unntak av en intensjonsavtale med habiliteringsavdelingen ved 

Nordlandssykehuset. Likevel er det faglig samarbeid rundt enkeltpasienter både ved 

alderspsykiatrisk avdeling, distriktspsykiatrisk senter (DPS), nevrologisk og geriatrisk 

fagfelt i Nordlandssykehuset.  

 

I 2016 ble det etablert et faglig samarbeid/nettverk med alderspsykiatrisk poliklinikk, 

DPS, geriatrisk seksjon i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Kløveråsen har 

tatt på seg ansvar for undervisning til DPS-ene om demens. Samhandlingen i dag er 

hovedsakelig med kommunene i Nordland (med unntak av få pasienter som går til 

Trøndelag og Troms), og består av veiledning og undervisning, samt direkte oppfølging 

av pasienter i samarbeid med personell i kommunen.  

 

Øvrige aktiviteter og samarbeid 

 

 Drift av fem demensnettverk i Nordland. 

 Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter - aldring og helse og Fylkesmannen 

i Nordland gjennom Demensomsorgens ABC. 

 Lærings- og mestringstilbudet Demensskolen- et tilbud til nydiagnostiserte 

personer over 65 år. Dette er et samarbeid med SESAM-Stavanger21.  

 Møteplass for mestring – helgekurs for yngre med demens og deres pårørende.  

 Utadrettet/ambulerende tilbud til sykehjem – DCM22.  

 Samarbeid med klinisk farmasøyt. 

 

                                                        
20 http://kloverasen.no/hjem 
21 SESAM 
22 Dementia care mapping – en metode for kvalitetssikring av omsorgen til personer med demens (30) 
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6. Utfordringer, anbefalinger og tiltak  
Kapittel 7, 8 og 9 beskriver de viktigste utfordringene som har kommet frem i 

dialogmøtene, innspill fra brukerrepresentanter, sentrale dokumenter, rapporter og 

utredninger. Utfordringsbildet oppfattes nokså likt, sett fra de ulike ståsted.  

 

Her gjennomgås de viktigste utfordringene som peker seg ut, og er felles for alle. 

Utfordringene er og mange detaljerte, men de fleste kan relateres til de tre hovedmålene 

for planen: 

   

 Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd 

 Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og    

spesialisthelsetjenesten 

 Forebygging 

 

Figur 4 fremstiller hvor forskjellig tjenestene planlegges på kommune- og 

spesialisthelsetjenestenivå. 

 
Figur 4 Oppsummering av vesentlige forskjeller mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten (Kilde: Veien frem til helhetlig pasientforløp, Anders Grimsmo, 2012) 

 

Tiltak som omfatter spesialisthelsetjenesten vil bli nærmere konkretisert i 

oppdragsdokument til helseforetakene. 
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7. Utfordringer hovedmål 1:  

Helhetlige pasientforløp og samhandling 
Utfordringene ved målsettingen omfatter samhandling mellom helsepersonell, pasient 

og pårørende, mellom helsepersonell i ulike enheter, avdelinger og klinikker i 

sykehusene, mellom helsepersonell i ulike deler av kommunehelsetjenesten og mellom 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.  

 

Videre kan utfordringene handle om organisering, mangel på egnede verktøy, blant 

annet system for å beskrive pasientens funksjonsnivå. 

Begrenset kjennskap til hverandres kompetanse og tjenestetilbud påvirker muligheten 

til å benytte ressursene best mulig. Bedre bruk av teknologiske muligheter er viktig for å 

kunne levere gode tjenester. Alle helseforetak i Helse Nord benytter Skype for business. 

Videokonferanse og Skype anvendes foreløpig mest blant helsepersonell, og i mindre 

grad mot pasienten. Dette er under utvikling. 

 

Organisatoriske utfordringer 

Ulike finansieringsordninger er en sentral utfordring i samarbeidet mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten. Økonomiske insentiv til å gjennomføre endringer uteblir når 

gevinsten tilfaller andre. Økonomisk «straff» kan være styrende for adferd. Et eksempel 

er at liggetiden i sykehus gikk drastisk ned etter innføring av kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter (6).  

 

Journalsystemene er ulike og elektroniske meldinger mellom sykehus og 

hjemmetjeneste involverer ikke fastlegene. De kan ikke sende dialogmeldinger til 

sykehusene. De fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende og får sin inntekt 

gjennom normaltariffen. De styres lite av lederne for helsetjenestene i kommunen og har 

få faste møtepunkter med øvrig helsetjeneste. Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)23-

meldinger har derimot bidratt til at hjemmetjenesten har bedre kontakt med fastlegene. 

Internt i kommunene opplever hjemmetjenesten likevel at det i enkelte tilfeller tar for 

lang tid før fastlegen svarer på spørsmål som krever rask avklaring.  

 

 

 

                                                        
23 PLO-meldinger omfatter standardiserte elektroniske meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon 
følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten 

Utsagn fra en fastlege 

Fastleger savner muligheter for å drøfte medisinske problemstillinger med spesialister i 

sykehusene før de eventuelt henviser pasienten. Det er ikke avsatt tid, og spesialistene er lite 

tilgjengelige. Noen innleggelser kunne vært unngått dersom det hadde vært rom for slike 

drøftinger. 
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Erfaringer fra prosjektet pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) ved UNN Tromsø 

har vist at hovedutfordringene med samhandling mellom sykehus og kommune er at:  

 

 Det er mangelfull informasjonsoverføring mellom partene.  

 Pasient og pårørende involveres ikke tilstrekkelig i planlegging av helsetjenesten 

som skal gis.  

 

PSHT møter stadig eldre pasienter og pårørende som ikke føler seg hørt, sett eller fått 

delta i beslutninger gjennom forløpet, både i sykehus og kommune. 

 

 

Samarbeidsavtaler 

Alle helseforetak og kommuner i Helse Nord har inngått tjenesteavtaler i tråd med 

samhandlingsreformen på overordnet nivå, men avtalene er ikke godt nok kjent for 

utøverne av helsetjenester. Fastleger og kommuneleger har i varierende grad deltatt i 

utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler, selv om de er sentrale aktører i 

samhandlingen. Det synes å være stor avstand mellom intensjoner og virkelighet.  

Pasientene oppleves å være dårligere enn tidligere når de skrives ut, noe som er 

krevende å håndtere for kommunene. Det etterlyses en møtearena for utøvende 

personell, slik at kjennskap til avtalene og til hverandres tjenester kan styrkes. 

Brukermedvirkning fungerer bra på systemnivå, men ikke like godt på tjeneste- og 

individnivå. 

 

Den vanligste årsakene til akuttinnleggelse for eldre er hjertesvikt, lungebetennelse, 

KOLS, hjerneslag eller hoftebrudd. Vanlig triagering24 (27) i akuttmottak gir ikke alltid 

                                                        
24 Triagesystem er et verktøy som brukes for å fastsette hvilken hastegrad pasienten har. Formålet med triagering er å fange opp 
pasienter med akutt behov for helsehjelp eller høy risiko for forverring av sin tilstand og sikre at de får behandling først. 

 

Utsagn fra dialogmøte 

Spesialisthelsetjenesten oppleves fragmentert og med liten evne til å se pasientenes 

helhetlige behov på tvers av organspesifikke enheter. Tjenestene er lite proaktive, og 

tilstander som i utgangspunktet kunne vært forebygget og behandlet på et tidligere 

tidspunkt og på lavere nivå, ender ofte med sykehusinnleggelse og mer krevende 

behandling og rehabilitering. 

 

Kommunene gir uttrykk for at helseforetakene kan forbedre seg når det gjelder 

helhetlige og koordinerte helsetjenester til pasientene, herunder utredning, behandling 

og planlegging av videre oppfølging når det er behov for involvering av flere 

spesialiteter. Det er mange eksempler på at pasienter har blitt henvist for et symptom, 

utredet på en avdeling, ikke funnet noe galt og så sendt hjem for deretter å bli henvist 

på ny. 
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riktig prioritet. Symptomene hos skrøpelige eldre kan være annerledes og viktige 

faresignal kan mangle. Fastlegene har ansvaret for legemiddelgjennomgang. Når eldre 

med flere sykdommer blir innlagt på spesialiserte avdelinger er oppmerksomheten 

oftest rettet mot aktuell hendelse, og helhetlige tenkning og gjennomgang av 

legemiddelbehandlingen kan utebli. Når pasienten er innlagt kan det være utfordrende å 

sikre tilstrekkelig bred utredning slik at behandlingen blir målrettet og samtidig 

helhetlig. Ikke alle sykehus har geriatrisk kompetanse og et tverrfaglig tilbud som 

inkluderer forebygging og rehabilitering.  

 

Utskrivningsklare pasienter 

Tjenesteavtale fem i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler utskrivning fra sykehus 

til kommuner. Kommunene opplever at det for ofte er for lang tid fra melding om 

utskrivningsklar pasient kommer til helseopplysninger foreligger. I tillegg kommer det 

en del pasienter som ikke er utreiseklare i henhold til tjenesteavtalene. De vanligste 

årsakene til at pasienten ikke er utreiseklar skyldes at nødvendig informasjon og 

medisiner ikke følger med pasienten. Dette vanskeliggjør planlegging av helsetjenester i 

kommunene. Spesielt siden pasientene skrives ut tidligere enn før og er sykere enn 

tidligere ved utskrivelse. I helgene har både kommunene og sykehusene noe lavere 

bemanning. Utskrivninger tett inntil helg gjør planleggingen av tilbudet mer krevende.  

 

Utsagn fra dialogmøte 

Flere kommuner mangler boliger og heldøgnsplasser som er tilpasset brukerne. Dette er 

krevende for sykehusene når de har utskrivningsklare pasienter. 

 

Sykehusene ofte for liten kjennskap til hvilke tilbud som finnes i kommunene. Enkelte 

kommuner har erfart at sykehusene foreskriver tilbud pasienten skal ha i kommunen uten 

dialog i forkant. 

 

 

Reinnleggelser 

En reinnleggelse kort tid etter en utskrivning vurderes som lite ønskelig både for 

pasientene og sykehuset. Reinnleggelser kan være særlig belastende for pasienter med 

alvorlig sykdom eller svært svekket helsetilstand. Opphold for øyeblikkelig hjelp gjør det 

vanskelig å planlegge for effektiv ressursbruk og styring av sykehusene. I et pasient- og 

ressursperspektiv vil det likevel noen ganger være ønskelig å avslutte sykehusoppholdet 

tidlig – med mulighet for retur og reinnleggelse dersom det oppstår medisinsk behov. 
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Avvik 

Avvik meldt av kommunene omfatter blant annet: 

 

 manglende epikrise 

 manglende medisiner eller resepter ved utskriving  

 kommunen har ikke fått melding om at pasienten skrives ut 

 

Avvik meldt av helseforetakene omfatter blant annet: 

 

 begrenset oppfølging etter utskriving  

 mangelfulle helseopplysninger fra kommunene   

 feil eller ufullstendig medisinliste fra fastlege eller legevakt 

 

Meldekulturen varierer både i kommunene og helseforetakene. Flere gir utrykk for at de 

ikke har motivasjon for å melde avvik, fordi det ikke fører til forbedringer. Det etterlyses 

et enklere system for melding og behandling av avvik. 

 

 

  

Reinnleggelser 

Risiko for reinnleggelser øker med alder. I 2016 var andelen reinnleggelser av de 

innlagte: 

 50–66 år: 8,3 prosent 

 67–79 år: 11,1 prosent 

 >80 år: 14,1 prosent 

Fra 2011 til 2016 har andelen reinnleggelser økt noe for de eldste aldersgruppene.  

 

Kilde: Samdata (28) 
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7.1 Anbefalinger og tiltak hovedmål 1:  

Helhetlige pasientforløp og samhandling 
 

Alle som yter helsetjenester er pålagt å ha et styringssystem som sikrer faglig forsvarlige 

tjenester. Dette omfatter å planlegge, iverksette, kontrollere og korrigere tjenestene.  

Samarbeidsavtaler og retningslinjer er en sentral del av styringssystemet for å sikre 

samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. Mangler i styringssystemet øker faren for at det svikter i 

tjenesteutøvelsen 

 

Den pasientsentrerte helsetjenestemodellen eller Chronic Care Model gir en fremstilling 

av de helsetjenestetyper som understøtter helse og funksjon hos pasienter med 

langvarige helsetjenestebehov (29).  Modellen bygger på et likeverdig og verdiskapende 

samarbeid mellom den «aktive informerte pasient» på den ene siden og «det proaktive 

forberedte helsetjenesteteam» på den andre siden. Denne modellen har mye empirisk 

støtte (30). Modellen er tatt inn i vår kvalitetsstrategi 2016–2020 (10), og i 

oppdragsdokument 2013 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. (31) 

 

Figur 2 Chronic care model   

Anbefalingene skal bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og omsorg i 

eget hjem eller kommunal institusjon. For å få til dette bør det i større grad etableres 

ambulante tjenester og opplæringstiltak. Brukermedvirkningen er avgjørende. Ingen 

beslutninger skal tas om pasienten uten at en informert pasient samtykker og er med på 

avgjørelsen. 
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Rutiner og pasientforløp må forankres i helseforetakene og kommunene, og det må 

sikres gode pasientoverføringer fra sykehus til kommune. Dette skal blant annet gjøres 

gjennom Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. (32) 

I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF 2017 ble helseforetakene bedt om å delta i 

KS-prosjektet Læringsnettverk gode pasientforløp. Læringsnettverkene har som 

målsetting å støtte kommunene og helseforetakene i å utvikle gode pasientforløp. 

Kompetanse i kvalitetsforbedring er viktig for å lykkes med dette. Det er tre virkemidler 

som fremheves for å utvikle gode pasientforløp i kommunene: 

 Flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig 

for deg?» 

 Utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i 

hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen. 

 Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på pasientforløpene, som 

inkluderer målinger. 

Arbeidet pågår ved Nordlandssykehuset med tilhørende kommuner, og det planlegges 

oppstart ved UNN og Finnmarkssykehuset i løpet av 2018  

Ortogeriatrisk behandling brukes som den geriatriske behandlingsmodellen til eldre 

pasienter med lårhalsnære brudd (33). Pasienten blir ivaretatt på medisinsk sengepost, 

mens ortopedene ivaretar bruddbehandlingen. Det er spesielt fokus på å avdekke årsak 

til fall, forbygge nye fall, polyfarmasi, kognitiv kartlegging og osteoporosebehandling, 

samt en grundig vurdering av rehabiliteringspotensialet. Arbeidet er tverrfaglig med 

lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut som en del av teamet, hvor en kan få 

ernæringsfysiolog og klinisk farmasøyt inn ved behov. Det jobbes nasjonalt med en 

veileder for ortogeriatrisk behandling i Norge som planlegges ferdigstilt våren 2018. 
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 Anbefalte tiltak for hovedmål 1 

      Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene 

 Fastlegen bør involveres mer under innleggelser for å kunne gi bedre 

oppfølging etter utskrivelse (34). Dette skal gjøres ved dialogmeldinger når 

det blir gjort tilgjengelig. 

 Fastlegenes kompetanse bør bringes inn i arbeidet med helhetlige 

pasientforløp, blant annet ved å delta i arbeidet med revisjon av 

samhandlingsavtalene. 

 Fastlegene og kommunale institusjoner anbefales å anskaffe sikker 

videobasert kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon som 

tilfredsstiller kravene for Norm for informasjonssikkerhet i helse- og 

omsorgssektoren (35). Dette for å forenkle drøfting og avklaring av 

innleggelser i sykehus. Frist 1 januar 2020.  

 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten 

 Helseforetakene må opprette ett telefonnummer inn, og benytte sikker 

videobasert kommunikasjon for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller 

kravene for Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (35). 

Dette for å forenkle drøfting og avklaring av innleggelser i sykehus med 

fastlegene. Frist 1. januar 2019. 

 Nordlandssykehuset etablerer tilbud med akuttgeriatriske senger fra 1. januar 

2019. 

 Hvert helseforetak etablerer tilbud med ortogeriatriske senger. Frist 1. januar 

2019. 

 Hvert helseforetak bør etablere systemer hvor geriater eller annen spesialist 

med geriatrisk kompetanse kan inngå i polikliniske vurderinger. Frist 1. 

januar 2019.  

 Utvikle systemer som ivaretar mottak av skrøpelige eldre i sykehus. Dette 

anbefales løst gjennom tverrfaglig tilnærming i team. 

 Finnmarkssykehuset bes evaluere drift og bruk av sykestuesenger. Frist 

oppstart for arbeidet raskest mulig og senest innen 1. januar 2019. 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Følge opp nasjonal e-helse strategi og handlingsplan 2017–2022. 

 Bruke veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov 

 Etablere pasientsentrerte helsetjenesteteam eller andre former for 

teamorganisering.  

 Gjennomgang av medikamenter etter IMM-modell (36). 

 Tjenesteavtaler forbedres og utarbeides slik at de er et nyttig verktøy for 

klinisk personell. 

 Bruke Samhandlingsportalen og Samhandlingsbarometeret aktivt i 

planlegging av helsetjenester. 
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8. Utfordringer hovedmål 2:  

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i 

kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 

Å jobbe med eldre har fortsatt lav status (37, 38). Det fremgår av ulike studier og 

spørreundersøkelser gjort blant helsepersonell. Geriatri er et av fagområdene innen 

medisin som har lav status og svak rekruttering. Derfor vil en viktig oppgave være å 

gjøre fagfeltet attraktivt. 

 

Mangel på kompetanse handler både om tilstrekkelig antall stillinger, 

rekrutteringsutfordringer og liten tilgang til kvalifisert personell. Sykehusene og 

kommunene opplever at det er utfordrende å beholde personell. Noen steder er det for 

lav grunnbemanning av sykepleiere for å prioritere pasientgruppene hjerneslag og 

geriatri tilstrekkelig slik faglige føringer tilsier.  

 

En del kommuner oppgir at det er mange ledige stillinger, særlig for høgskole- og 

universitetsutdannet personell som sykepleiere med og uten videreutdanning, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og psykologer. Det er også mangel på 

helsefagarbeidere, og andelen ufaglært personell er høy. Spesielt er det mangel på 

kompetanse innen alderspsykiatri og geriatri. Ikke alle kommuner har gjort 

framskrivinger for hva behovet for personell med riktig kompetanse vil være.  

 

 

Grupper som krever spesiell kompetanse 

Psykisk utviklingshemmede som utvikler demens er en økende pasientgruppe. Disse 

pasientene utvikler demens tidligere enn befolkningen for øvrig. De bor ofte i 

omsorgsboliger med oppfølging av personell. Kompetansen må styrkes for å følge opp 

pasientene på en faglig forsvarlig måte. 

 

  

Alta kommune har sett på hva de har av personell og kompetanse og gjort en 

kartlegging for hva behovet vil være i fremtiden. Generelt vil det bli mangel på 

helsearbeidere, sykepleiere og leger. 
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8.1 Anbefalinger og tiltak knyttet til hovedmål 2:  

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- 

og spesialisthelsetjenesten 
 

Kompetansebehov 

Nasjonal helse- og sykehusplan anbefaler at alle store akuttsykehus skal ha geriatrisk 

kompetanse. I Helse Nord er det to store akuttsykehus; UNN Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø. Med bakgrunn i et overordnet mål om å tilby likeverdige 

tjenester uavhengig av bosted må det sikres geriatrisk kompetanse i alle helseforetak i 

Helse Nord. Ideelt sett burde det vært geriatrisk kompetanse i alle sykehus og 

kommuner. Siden Helse Nord har få geriatere må denne kompetansen overføres og 

styrkes hos indremedisinere. 

 

Geriatri og tema om skrøpelige eldre i utdanning av helsearbeidere bør styrkes. Det er 

viktig å øke kunnskapen om faget, og dermed styrke rekrutteringen til fagområdet. For å 

bedre holdninger til denne pasientgruppen, må samarbeidet mellom kommuner, 

sykehus og helseutdanninger forenes om felles strategier. 

 

En ny videreutdanning innenfor avansert klinisk sykepleie (39) gir økt kompetanse for å 

yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Kommunene 

kan søke tilskudd for sine utdanningskandidater. I tillegg finnes det videreutdanning 

innen avansert geriatrisk sykepleie. Noen av disse er erfaringsbaserte masterstudier.  

 

Utdanning av personer med lokal tilknytning øker sannsynligheten for at de blir 

værende i regionen (40). Desentraliserte video- og e-læringsbaserte 

utdanningsmodeller, understøttet av stipendordninger og fleksible utdanningsløp, kan 

bidra til mer geografisk distribuert kompetanse.  

 

Verktøy for å utarbeide kompetanseplaner og registrere og vedlikeholde den enkeltes 

kompetanse skal nå tas i bruk i alle helseforetak25. Det anbefales at kommunene gjør det 

samme, slik Alta kommune har gjort. 

 

Legemiddelbehandling 

Bruk av mer avansert legemiddelbehandling i kommunehelsetjenesten stiller krav til økt 

kompetanse på legemiddel- og legemiddelhåndteringsområdet hos både leger og 

sykepleierne i kommunehelsetjeneste. Helse Nord ønsker at spesialisthelsetjenesten 

skal gjøre slik kompetanse tilgjengelig, for eksempel ved å tilby e-læring eller praktisk 

opplæring. Sykehusapotek Nord har blant annet utarbeidet et e-læringskurs i 

legemiddelhåndtering for sykepleiere i sykehus. Dette kan bearbeides slik at det kan 

tilbys sykepleiere i kommunehelsetjenesten.  

                                                        
25 Dossier kompetansemodul i personalportalen 
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Det er gjennom det regionale prosjektet «Legemiddelsamstemming i Helse Nord» 

utarbeidet felles regionale rutiner og opplæringsmateriell for samstemming og bruk av 

legemiddelmodulen i det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ). Innføringen startet 

i april 2018. Dette skal øke andel samstemte legemiddellister og kvaliteten på 

samstemmingen. I tillegg skal den samstemte listen dokumenteres i elektronisk 

pasientjournal og det skal samtidig ryddes i reseptformidleren. De nye rutinene sikrer 

også at CAVE/legemiddelreaksjoner registreres riktig i EPJ og dermed utløser 

beslutningsstøtte ved forsøk på å skrive ut resept fra sykehuset på medikamenter 

pasienten er allergisk mot. 

 

Ved at sykehuset rydder i reseptformidleren, øker antall oppslag i kjernejournal og øker 

fokus på samstemming vil det også bli lettere for fastleger å gjøre det samme. Nivåene 

kan dermed sammen bidra til færre legemiddelrelaterte avvik både inne på sykehus og 

utenfor. 

 

Den elektroniske registreringen av legemidler gjør at sykehusene er klare for innføring 

av elektronisk kurve når den kommer i løpet av de neste årene og de er klare for å 

samarbeide med det nasjonale prosjektet «pasientens legemiddelliste» som har som mål 

å la fastlege, sykehus og andre aktører oppdatere i den samme legemiddellisten.  

 

Alderspsykiatri 

I tråd med anbefalingene i den regionale utviklingsplanen for psykisk helse (24) bør 

Helse Nord bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske lidelser. 

Dette innebærer blant annet: 

 

 Basiskompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter med 

alderspsykiatriske tilstander ved alle DPS. 

 Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner for å utrede og behandle pasienter 

med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 

sammensatte tilstander hos eldre. 
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Anbefalte tiltak for hovedmål 2 

 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Ta i bruk e-læringsprogram i kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter 

og brukere når dette gjøres tilgjengelig. 

 Styrke pasientsikkerheten med kliniske farmasøyter, både i sykehus og i 

kommunene. 

 Sykehusapotek Nord skal bidra til at e-læringskurs for legemiddelhåndtering 

både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten tas i bruk.  

 Samarbeide mer om utredning og behandling av demens ved å bruke nasjonal 

faglig retningslinje for demens (41) og Demensplan 2020 (42).  

 Styrke kompetanse for å gi et godt tilbud til mennesker med 

funksjonshemming som utvikler demens. 

 Styrke kompetansen på å avdekke rusproblematikk hos eldre med påfølgende 

behandling. 

 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten 

• Internundervisning i sykehus gjøres tilgjengelig for kommunene. 

 Styrke den geriatriske kompetansen i medisinske avdelinger. 

 Styrke den alderspykiatriske kompetansen i DPS-ene. 

 Helse Nord anbefaler at alle i spesialisthelsetjenesten rapporter til norsk 

register for personer som utredes for kognitive symptomer i 

spesialisthelsetjenesten (NORKOG) (43). 
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9. Utfordring hovedmål 3:  

Forebygging 
I dialogmøtene oppga kommuner og sykehus at de mangler kompetanse, verktøy, 

rutiner og ressurser til å gjennomføre veldokumenterte sekundærforebyggende tiltak 

hos skrøpelige eldre som bor hjemme, som for eksempel: 

 

 Utfordrende å få til implementering av relevante innsatsområde i 

pasientsikkerhetsprogrammet, som f. eks. fallforebygging. 

 Mange kommuner har ikke etablert forebyggende hjemmebesøk. 

 Ikke systematisk kartlegging av de «skrøpelige eldre».  

 Ikke tilstrekkelig oversikt over eldre med psykiske helseproblemer. 

 Det er ikke etablert tilstrekkelig aktivitetstilbud for eldre generelt, spesielt for 

yngre demente og for eldre med adferdsutfordringer.  

 

Når pasienten er innlagt i sykehus er forebygging av skader og komplikasjoner samt 

unngå reduksjon i funksjonsevne av stor viktighet. 

 

9.1 Anbefalinger og tiltak hovedmål 3:  

Forebygging 
Regjeringen er nylig ferdig med kvalitetsreformen for eldre: Leve hele livet (52). Den tar 

for seg temaene: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I 

arbeidet med den har regjeringen invitert brukere, pårørende, frivillige, ansatte i 

kommunene og andre til dialog og erfaringsutveksling.  

 

Helt på slutten av livet vil det komme et «naturlig vekttap», hvor også blodtrykk, 

kolesterol andre funksjonstester faller. Da vil det kunne være vanskelig å skille hva som 

er vekttap som skyldes feilernæring og hva som er naturlig (44). Vekttap skal likevel 

alltid tas på alvor og eldre bør veies regelmessig (45). Protein og kaloritilskudd, samt 

vitamin D virker. Spesielt skal man være oppmerksom på feil- og underernæring blant 

demente. Overvekt midt i livet øker risikoen for hjerte- karsykdommer, mens godt hold i 

eldre alder er en fordel. 

 

Fysisk aktivitet og styrketrening i eldre alder gir en bedre alderdom, bedre fysisk og 

kognitiv funksjonsevne og mindre smerter. Dette er spesielt viktig etter at skade har 

oppstått. Tidlig mobilisering og tidlig utskriving er to uavhengige faktorer som begge gir 

raskere rehabilitering (26). Pasienten skal selvfølgelig være ferdigbehandlet før 

utskriving. Jo nærmere hjemmet, helst i hjemmet, jo bedre resultater kan oppnås i 

rehabilitering, både på kort og lang sikt. Felles for prosjekter med suksess er også at 

spesialisthelsetjenesten «rykker ut» innen 48 timer etter utskriving og deltar i 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 163



ut
ka

st 
RBU-m

øte
 2

0S
EP20

18

  

35 
 
 

planleggingen. Spesialisthelsetjenesten følger deretter opp med veiledende kontakter 

(46). 

 

Fall og hoftebrudd spesielt har høy dødelighet. Et stort antall lar seg forebygge. I 

gjennomsnitt er 25 prosent av de eldre som får hoftebrudd og blir operert døde ett år 

etterpå (47). For de over 85 år er det nær 40 prosent som dør påfølgende år. 

Forebygging skjer ved aktivitet og trening, vitamin D og egnet skotøy, spesielt på 

vinterstid. Skaderegistrering i akuttmottak vil være nyttig for kommunene i deres arbeid 

med forebygging. Det registreres og rapporteres til Norsk pasientregister.26 

 

Forebygging av ensomhet og isolasjon skjer ved støtte og vedlikehold av sosiale 

nettverk. Tilbud om transport er viktig. Det best dokumenterte, og relativt rimelige 

tilbudet, er dagtilbud/dagsenter/eldresenter. Det gir økt livskvalitet, bedre kognitiv 

funksjon og økt levealder. Behovet for helsetjenester og sykehjem blir utsatt. Det er fra 

politisk hold vilje til at folk skal bo hjemme lengst mulig. For å finne ut hvem som har 

størst behov anbefales det forebyggende hjemmebesøk i kommunen (48). 

 

Mange eldre er overdoserte og har uheldig sammensetning av legemidler. Viktige 

grunner er aldersforandringene som blant annet gir:  

 

 gradvis lavere vekt  

 lavere blodtrykk 

 lavere kolesterol  

 nedsatt nyrefunksjon 

 

                                                        
26 Rapportering av personskader til Norsk pasientregister – forenklet veileder. 
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En stor gruppe legemidler med antikolinerg27 virkning, bidrar til at skrøpeligheten 

inntrer tidligere enn naturlig (49, 50). 

 

  

                                                        
27 Antikolinerge virkninger (munntørrhet, forstoppelse, manglende evne til å få ut urin, delirium, stillingsbetinget 

blodtrykksfall, svekket kognisjon) 

 

Anbefalte tiltak 

Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene 

 Øke kompetansen om forebygging og tidlig oppdage symptomer på sykdom 

eller funksjonssvikt, f. eks. ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy slik 

at vurderingene ikke blir personavhengig. Se til Helhetlige pasientforløp i 

Trondheimsregionen (51). 

 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

Som beskrevet i teksten over vil vi ønsker vi at kvalitetsreformen Leve hele livet blir 

gjennomført og vi vil spesialt anbefale fem godt dokumenterte forebyggende tiltak 

for eldre: 

 

• Ernæring 

• Fysisk trening 

• Fallforebygging 

• Sosialt nettverk og frivillighetsarbeid 

• Optimal bruk av legemidler 

 

Tiltak som har effekt ovenfor for eksempel slagpasienter, kronisk lungesyke, 

hjertepasienter, hofteopererte og geriatriske pasienter er: 

 

• Tidlig mobilisering, tidlig utskriving 

• Vante oppgaver i vante omgivelser 

• Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten 

• Pasient- og pårørendeopplæring 

• Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving med pleie- og omsorgtjenesten      

og fastlege 

 

Kilde: Anders Grimsmo 
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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Tove Klæboe Nilsen, tlf 986 84 862 Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 69-2018 Veileder for brukermedvirkning i 

helseforskning i spesialisthelsetjenesten – 

informasjon 

 
 
Innledning/bakgrunn 
RHF-ene har tidligere vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten i Norge. I Helse Nord RHF ble de vedtatt i styremøte 25. februar 
2015 (jf. styresak 19-2015). 
 
I retningslinjene er det flere punkter som må følges opp - som følger: 
 Hvert helseforetak anbefales å utarbeide en plan for brukermedvirkning i forskning.  
 Det vil være det enkelte RHF-ets ansvar å gjennomføre kartlegging og evaluering. 

Det bør tilstrebes enighet om noen felles parametre slik at utvikling kan følges og 
sammenlikning kan gjøres. 

 
Problemstillinger 
Etter at retningslinjene ble vedtatt, utarbeidet Helse Midt-Norge RHF en veileder som 
de ønsket at deres helseforetak skulle arbeide etter. 
 
I RHF-enes strategigruppe for forskning ble fag-/forskningsdirektørene enige om å 
utarbeide en felles veileder, slik at man kunne ha et felles dokument, og tilstrebe å gjøre 
iverksetting ikke altfor ulikt. 
 
En veileder med konkrete råd og oppskrifter på hvordan brukermedvirkningen i 
praksis skal skje, har vært etterlyst av både forskere og brukere. 
 
Vurdering 
Den foreliggende veilederen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe med 
medlemmer fra alle regioner, inkludert brukere.  Den har også vært forankret på ulike 
vis i regionene underveis i arbeidet, i ulike brukerfora. Arbeidsgruppas endelige forslag 
til veileder ble godkjent i RHF-enes strategigruppe for forskning 16. mai 2018. 
 
Veilederen ble lansert på åpent seminar på Akershus universitetssykehus i juni 2018, 
samtidig som den årlige forsknings- og innovasjonsrapporten ble overlevert fra RHF-
ene til statsråden. 
 
Brukermedvirkning i forskning var hovedtema i seminaret etter lunsj, med mange 
innlegg om temaet, ikke minst fra brukerne selv. 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter

side 168

HELSE NORD



 

Innleggene fra dette seminaret, samt veilederen - se her: Nettsted: RHFenes 
strategigruppe for forskning: Nasjonal rapport for forskning og innovasjon 
 
Konklusjon 
Det vurderes at det er gjort et godt og nødvendig arbeid med å konkretisere i en felles 
nasjonal veileder hvordan det skal arbeides med brukermedvirkning i forskning. 
Veilederen bør brukes både av forskere og brukere. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Veileder for 
brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Veileder for brukermedvirkning i helseforskning i 

spesialisthelsetjenesten, mai 2018 
 

Utrykte vedlegg: 
- Vedtak i styresak 19-2015 med endelige retningslinjer 
- Innlegg fra seminar om brukermedvirkning i forskning 8.juni 2018 
 
Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veilederen er ment som et hjelpemiddel for brukere og forskere i forbindelse med 
helseforskning i spesialisthelsetjenesten. 
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Hvorfor brukermedvirkning i helseforskning? 
 
Formålet med brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten er å bedre 
forskningens kvalitet og relevans. Forskningsresultater får større betydning og tas raskere i 
bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning innebærer 
en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukernes perspektiv, behov og 
erfaringer blir reflektert i forskningen.  
 
Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet 
til de regionale helseforetakene (RHF). I søknader om regionale forskningsmidler skal det 
redegjøres for hvordan brukere er involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet, 
eventuelt hvorfor dette ikke er hensiktsmessig. Ved utlysning av midler fra nasjonale 
forskningsprogrammer er ofte brukermedvirkning obligatorisk.  
 
Det er tidligere utarbeidet egne nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i 
helseforskning i spesialisthelsetjenesten (1). Retningslinjene er lagt til grunn for veilederen. 
Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HO21, peker også 
på behov for økt brukermedvirkning (2).  
 

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 

 
Brukerne skal fortrinnsvis være representert gjennom pasient- / brukerorganisasjoner1.  
 
I visse tilfeller kan også helse- og omsorgspersonell samt befolkningen generelt anses som 
brukere i forskningssammenheng.  
  

                                                 
1 Begrepet «bruker» benyttes her som en generell betegnelse som omfatter den enkelte pasient/pårørende og mer 

formaliserte roller som «brukerrepresentant» o.l. Brukere blir «brukerrepresentanter» når deres egne erfaringer er 

utviklet til å være generaliserte erfaringer, som danner grunnlag for at de skal kunne representere flere enn seg 

selv. Arenaen for slik generalisering vil vanligvis være brukerorganisasjoner og brukerutvalg mv, jf. Andreassen, 

Tone Alm: «Brukermedvirkning i helsetjenesten», Gyldendal Akademisk, 2005 (3). 
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Hva er brukermedvirkning? 
 
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 

Brukere kan delta direkte i ulike faser av et forskningsprosjekt og/eller på et mer overordnet 
strategisk nivå i besluttende organer eller styringsgrupper tilknyttet helseforskning. For å 
ivareta kontinuitet og reell brukermedvirkning anbefales det, hvis mulig, at to brukere deltar. 

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  
På strategisk nivå kan brukere bidra i rådgivende og besluttende organer, 
f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av nye forskningsstrategier.  
 
Dette kan for eksempel være i:  

 brukerutvalg i helseforetakene / regionale helseforetakene 
 samarbeidsorgan mellom helseforetak, universitet, høgskoler mv. 
 forskningsutvalg ved helseforetak / regionale utvalg 
 styrings- og arbeidsgrupper 

 
 
Deltakelse i forskningsprosjekter  
Et forskningsprosjekt består av ulike faser. I kapittelet «Brukermedvirkning i 
forskningsprosjekter» (s. 6) vil vise nærmere på brukermedvirkning i konkrete 
forskningsprosjekter.  
 

Hvordan rekruttere brukere?  
 
Brukermedvirkning kan foregå på mange ulike måter. Det vil ofte være hensiktsmessig å 
rekruttere og involvere brukerne så tidlig som mulig i prosessen. 
 
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 pasient- / 
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brukerorganisasjon som er nært knyttet til det feltet som man skal forske på. Det er 
organisasjonen selv som peker ut aktuelle kandidater.  
 

 
Eksempel 
Hvis du forsker på diabetes, kan du ta kontakt med Diabetesforbundet for å rekruttere 
brukere. Hvis du forsker på allergi, kan du ta kontakt med Astma- og allergiforbundet.  
 

 
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). Forskeren kan også kontakte paraplyorganisasjoner, som for 
eksempel Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) eller Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). 
 
Flere sykehus har etablert brukerråd eller brukerpanel som kan bidra inn i ulike prosjekter. 
Dette er aktuelt både for mindre og større prosjekter. Brukerråd benyttes gjerne i 
sykehusavdelingene. Brukerpanel kan organiseres i tilknytning til brukerutvalget eller til et 
forskningsmiljø i helseforetaket. 
 

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 kan følgende 
muligheter vurderes: 
 

 kontakt brukerutvalget i helseforetaket eller brukerrådet på sykehusavdelingen eller 
klinikken. Begge kan ved behov foreslå eller kontakte en egnet brukerorganisasjon  

 ta kontakt med de store paraplyorganisasjonene (FFO, SAFO, Kreftforeningen m.fl.) 
 kontakt brukerrepresentanten i et forskningsutvalg på sykehuset/helseforetaket. Ved 

behov kan brukerrepresentanten ta kontakt med eget brukerutvalg 
 

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

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter 

Det er viktig at både brukere og forskere gjør en tydelig vurdering av hvor, når og på hvilken 
måte brukerne skal involveres i det aktuelle forskningsprosjektet. Vurderingen må skje så 
tidlig som mulig i forskningsprosessen, og helst allerede når prosjektet er på idéplanet. 
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Rolleavklaring og forventninger  
Brukermedvirkning må oppfattes som viktig og nyttig både for brukerne og forskerne. 
Dialog, samarbeid og gjensidig respekt er de viktigste redskapene for å lykkes med god 
brukermedvirkning i forskningsprosjektet. Forskeren er ansvarlig for å inkludere brukere 
tidligst mulig i prosjektet og sørge for at erfaringskunnskapen inkluderes i forskningen.   
 
Brukermedvirkning kan komme til uttrykk på ulike måter. Det er derfor viktig at det foretas 
en rolleavklaring i oppstarten av prosjektet. Forskeren og brukeren må etablere en felles 
forståelse av de ulike rollene i prosjektet og hva brukeren inviteres til å bidra med. Brukerens 
rolle vil kunne forandres gjennom forskningsprosessen.  
 
Det er også viktig med en forventningsavklaring i starten av prosjektet:  

 forskeren må begrunne sitt valg av brukere og/eller brukerorganisasjoner 
 ha en grundig samtale om brukerens forventninger til forskeren og forskerens 

forventninger til brukeren. Det kan være behov for å justere forventningene slik at de 
samsvarer med hva som er mulig å få til i praksis 

 økonomisk kompensasjon må avklares 
 
Praktiske avklaringer må foretas: 

 tilrettelegging: Trenger bruker spesiell tilrettelegging for å kunne delta i 
fysiske/elektroniske møter? Møteform og varighet, inkludert pauser, er faktorer som 
må tas hensyn til 

 språk må tilpasses brukeren. Man bør særlig være oppmerksom på 
kommunikasjonsutfordringer grunnet sansetap, manglende norskkunnskaper 
og/eller kognitive utfordringer 
 

 

Medforskning 
I denne veilederen har vi valgt å skille mellom begrepene medforskning og 
brukermedvirkning i forskning. Medforskere anses her ikke som brukere i 
forskningsprosjekter, men som vanlige prosjektdeltakere. For å være medforfattere på 
vitenskapelige publikasjoner må medforskere oppfylle kravene nedfelt i 
Vancouverreglene, jf. 
https://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-
og-helsefag/ 

 
 
De ulike forskningsfasene 
Forskningsprosjekter består av ulike faser. Det kan være hensiktsmessig å bruke 
forskningssirkelen aktivt i prosjektene for å dokumentere brukerinnspillene underveis og 
som en kvalitetssikring av at alle viktige faser er gjennomgått og diskutert. 
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Figur 1. Ulike faser i et forskningsprosjekt, også kalt forskningssirkelen eller forskningshjulet. 

 
 
Brukermedvirkning i forskningsprosjekter kan foregå i alle hovedfasene av et prosjekt; 
planlegging, gjennomføring og avslutning.  
 

 

Figur 2. Forskningens 3 hovedfaser. Basert på sluttrapport fra prosjektet «Brukerrollen i 
(re)habiliteringstjenesteforskning», februar 2018 (4). 

 
 
Brukermedvirkning i planleggingsfasen  
Brukere kan bidra med å synliggjøre og prioritere forskningsfelt og tematikk samt 
identifisere områder hvor forskningen er mangelfull. Dette kan gjøres ved å delta på:  

Planlegging

- Involver 
brukerorganisasjon og 
bruker tidlig

- Rolleavklaringer og 
forventninger

- Økonomisk og strukturell 
tilrettelegging

- Samarbeidsform

- Opplæringsbehov

Gjennomføring

- Oppstartsmøte

- Medvirkningsform

- Prosjektmøter

- Analyse og resultat-
gjennomgang

Avslutning

- Publisering

- Formidle 
forskningsresultater

- Evaluering

- Veien videre
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 diskusjon i referansegrupper, forskningsnettverk eller direkte i forskningsgrupper 

 idémyldring og workshops 

 
Det er i hovedsak forskeren som har ansvar for planleggingen, men brukerne kan ha viktige 
innspill når det gjelder valg av tema, problemstillinger og valg av metoder. Derfor skal 
brukerorganisasjoner som hovedregel kontaktes så tidlig som mulig slik at det gis mulighet 
for innspill til utforming av protokoll.  
 
Det er problemstillingen som avgjør valg av metode. Valg av metode styrer videre hva man 
kan få svar på gjennom selve utformingen av forskningsprosjektet, ofte kalt 
forskningsdesign. Brukere kan:  

 bidra til å forbedre forskningsdesignet; undersøker forskeren det som er viktig for 

brukere? 

 vurdere gjennomføringen og eventuelle belastninger for forskningsdeltakerne 

 identifisere faktorer som kan fremme/hemme deltagelse i prosjekter 

 

Brukermedvirkning i gjennomføringsfasen 
Det kan være fornuftig å innlede med et oppstartsmøte hvor prosjektet gjennomgås.  
Hensikten er å bidra til at både brukere og forskerne får en felles forståelse for prosjektet. 
Særlig for brukere som ikke har tidligere erfaring fra forskning, vil dette være et viktig tiltak 
for å fremme aktiv medvirkning. 
 
Det må ofte foretas konkretiseringer og praktiske overveielser for hvordan studien skal 
gjennomføres. Dette kan blant annet omfatte spørsmål knyttet til rekruttering av deltakere, 
utforming av informasjons- og samtykkeskriv, valg av spørreskjema m.m.  
 
Valg av forskningsdesign avgjør hvordan data blir samlet inn. Det finnes mange ulike typer 
data, som igjen har konsekvenser for hvilke analyser som kan gjennomføres.  
 
Brukere kan i gjennomføringsfasen i prosjektet:  

 gi innspill til utforming av samtykkeskriv, og informasjonsmateriell til pasienter som 

skal inkluderes i forskningsprosjektet 

 gi innspill til hvordan data kan samles inn 

 bringe inn nye perspektiver i tolkning, forståelse og analyse av forskningsresultater 

 
Brukermedvirkning i avslutningsfasen  
Forskere har plikt til å formidle forskningsresultater til relevante fagmiljø og allmenheten.  
Brukere kan:  

 bidra til formidling i andre kanaler enn de forskerne vanligvis bruker 

 gi innspill til framstilling av forskningsresultater på en lettfattelig måte, f.eks. i 

populærvitenskapelige publikasjoner 
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 formidle resultater av forskning til pasientorganisasjoner, allmennheten og i fora 

hvor brukerne formelt er representanter, som brukerutvalg o.l.  

 

I avslutningsfasen er det viktig å evaluere hele forskningsprosjektet. Det inkluderer en 
vurdering av hvorvidt mål og hensikt med studien ble oppnådd, om resultatene er viktige og 
bør omsettes i praksis, hva man kan lære av forskningsprosessen og utfordringene man har 
møtt underveis.  
 
Brukermedvirkning i anvendelse av forskningsresultater  
Brukere kan bidra til at forskningsresultater blir kjent og dermed tas raskere i bruk i 

helsetjenesten. 

 

Honorering av brukermedvirkning 
 
Helseforetakene må benytte RHF-enes til enhver tids gjeldende satser for honorering av 
brukere. Det er opp til hvert enkelt RHF å fastsette økonomiske rammer for 
brukermedvirkning og godtgjørelse til brukerne i RHF-et og underliggende helseforetak, jf. 
«Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak» (5). 
 
Vanlige kostnader til brukermedvirkning er reiseutgifter, møtehonorar og eventuelt annen 
økonomisk kompensasjon av brukere. Kostnader til brukermedvirkning skal synliggjøres i 
prosjektets budsjett. 
 

Konfidensialitet, habilitet og interessekonflikt 
 
Under vises ulike eksempler på konfidensialitet, habilitet og interessekonflikter.  
 
Konfidensialitet 
Det er viktig at konfidensialitet blir ivaretatt og blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.  

 
 taushetserklæring bør signeres 
 navn på bruker skal ikke inn i offentlige dokument med mindre noe annet er avtalt 

med brukerrepresentanten 
 
Habilitet 
Når det gjelder habilitet og nøytralitet bør man for eksempel; 
 

 ikke delta som bruker ved den avdelingen man er ansatt i 
 ikke delta som bruker i en klinisk studie med industrifinansiering, og samtidig eie 

aksjer i selskapet som utvikler medisinen 
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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 (5).  
Interessekonflikt 
Når det gjelder interessekonflikter bør man for eksempel:  
 

 ikke delta som brukerrepresentant når man har en sterk forhåndsoppfatning og/eller 
motforestillinger om hvilken behandling som virker/ikke virker og som studien 
undersøker effekter av   

 ikke ha økonomiske egeninteresser 
 

Opplæring  
 
Både de regionale helseforetakene og det enkelte helseforetak skal sørge for at brukere og 
forskere får en hensiktsmessig opplæring i 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 for å gi nødvendig opplæring av 
brukerrepresentanter før de skal delta i ulike råd, utvalg og forskningsprosjekter. 
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Om du lurer på noe, ta kontakt med:

postmottak@helse-midt.no
postmottak@helse-nord.no
postmottak@helse-vest.no
forskningsmidler@helse-sorost.no

Ytterligere informasjon finner du på:

Helse Midt RHF: https://helse-midt.no/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/forskning
Helse Nord RHF: https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon
Helse Vest RHF: https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/
Helse Sør-Øst RHF: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/forskning

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/
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Vedlegg: Sjekkliste for forsker og bruker 
 

Sjekklisten baserer seg på sluttrapport fra prosjektet «Brukerrollen i 
(Re)habiliteringstjenesteforskning». 

 
Planleggingsfasen 
 

Et viktig spørsmål: 

Hvilken eller hvilke brukerorganisasjoner er aktuelle samarbeidspartnere?  

 
 

Spørsmål til drøfting mellom forskere og brukere: 
 

Er temaet for forskningsprosjektet viktig sett fra brukernes ståsted?  

Er forskningsspørsmålene nyttige for framtidig pasientbehandling?  

Er viktige, ubesvarte forskningsspørsmål utelatt og i tilfelle hvorfor?  

Forstår brukerne metodene, og vil de fungere sett fra et brukerperspektiv?  

Er brukermedvirkning tydeliggjort i søknaden? Inneholder totalbudsjettet for 
prosjektet nødvendige ressurser til å sikre god brukermedvirkning? 

 

 
 

De eksterne rammene for prosjektet må avklares for å vurdere om brukermedvirkning 
er realistisk og gjennomførbart: 

 

Budsjett for brukermedvirkning:  

- Reise og oppholdskostnader  

- Ledsagerkostnader  

- Fysisk / strukturell tilpasning  

Kompensasjon for inntektstap  

Hvordan skal brukermedvirkning skje gjennom prosjektets ulike faser?   

Hvor mange brukere skal involveres?   

Hvilke roller, ansvar og forventninger har forskere og brukere i prosjektets ulike 
faser? 

 

Hvordan skal brukere og forskere kommunisere/samarbeide i prosjektet for å 
sikre at brukernes synspunkter kommer frem, diskuteres og iverksettes? 
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Hvilken form for tilrettelegging trengs for at bruker(ne) skal kunne delta på best 
mulig måte i prosjektet? 

 

Hvordan håndteres eventuelle konfliktsituasjoner?  

Hvilke spesifikke opplæringsbehov har bruker(ne) for å kunne fungere godt i 
prosjektet? Hvordan skal opplæringen gjennomføres? 

 

Hva og hvordan dokumentere brukerinnspillene underveis i prosessen?  

 

Gjennomføringsfasen 
 

Nyttige spørsmål å drøfte mellom forskere og brukere: 
 

Hva er mål og hensikt med studien og hvordan sikre at disse kan nås?  

Er informasjonsskriv og samtykkeerklæring utformet på en lettfattelig måte?  

Speiler spørsmålene i spørreskjemaene og / eller intervjuguiden de viktigste 
temaene / problemstillingene som brukere er opptatt av?  

 

 
Avhengig av type studie kan datainnsamlingen og / eller rekruttering av pasienter være 
svært arbeids- og tidkrevende. Hvordan kan brukerne involveres? 
 

Kan brukerne være med å finne gode løsninger dersom rekrutteringen av pasienter 
og / eller datainnsamling byr på utfordringer? 

 

I hvilken grad påvirkes eller forandres brukerens rolle og forventninger underveis?  

Skal det holdes jevnlige orienteringsmøter?   

 
 

Innspill fra brukerne:  
 

Gir de foreløpige analysene og resultatene mening sett fra bruker(ne)s ståsted?  

Finnes det andre, mer plausible måter å tolke funnene på?   

Er det andre forskningsspørsmål som kunne være aktuelle og som ikke er stilt eller 
besvart?  

 

Hvordan kan funnene settes inn i en praktisk og/eller politisk sammenheng (hvis 
relevant)?  

 

 
 
 

Avslutningsfasen 
 

Forskere og brukere kan diskutere følgende:  
 

Hva er det viktig å skrive om og publisere?   

I hvilke kanaler bør resultatene publiseres?   

Hvordan bør brukerne involveres?   

Bør det publiseres en populærvitenskapelig artikkel?   
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Hvordan kan resultatene bli gjort kjent?   

Hvordan kan brukerne bidra til at resultatene blir tatt i bruk i klinisk praksis?   
 

Spørsmål hvor bruker(ne) har en viktig rolle: 

Hvordan har de ulike aktørene opplevd prosessen i prosjektet?   

Hva bør en tenke på til neste prosjekt?   

Hva er veien videre?   

Hvilke nye idéer har prosjektet generert? Er det behov for et nytt forskningsprosjekt 
og i tilfelle hvilket? 

 

Er det avholdt et avslutningsmøte for å evaluere prosjektet, herunder 
brukermedvirkningen? 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Tove Klæboe Nilsen, 986 84 862  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 70-2018 Pasientnær helsetjenesteforskning - regionalt 

forskningsprosjektet Likeverdige helsetjenester 

– uansett hvor du bor?, oppnevning av 

brukerrepresentant til prosjektgruppe 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Helse Nord RHF har sterkt fokus på brukermedvirkning i forskning, og har hatt krav om 
dette i våre utlysninger de siste årene. Dette er en følge av RHF-vedtatte retningslinjer, 
krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, og en erkjennelse av viktigheten av 
brukermedvirkning i helseforskningen. 
 
De enkelte forskere, forskergrupper og prosjekter må finne sine brukerrepresentanter 
via helseforetakenes brukerutvalg, brukerorganisasjoner og pasientforeninger. Det vil 
vanligvis ikke komme forespørsler direkte til det regionale brukerutvalget om å peke ut 
brukerrepresentanter til enkeltprosjekter. Denne aktuelle forespørselen gjør likevel 
nettopp det, fordi den er av overordnet karakter, der det er helheten i tjenestene som er 
i fokus, og prosjektansvarlig etterspør en representant nettopp fra RBU. 
 
Det vises til vedlegget, med omtale av prosjektet og beskrevet behov for 
brukerrepresentant. 
 
Problemstillinger 
Det aktuelle forskningsprosjektet er et større prosjekt som søker om midler i årets 
utlysning av forskningsmidler fra Helse Nord RHF, på søknadstypen KlinReg – regionalt 
samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning. 
Prosjektet skal se på hvorfor det er uønsket variasjon i bruken av helsetjenester.  
 
Vurdering 
Både tema for prosjektet, og utførelsen av det, er regionalt. Regionalt brukerutvalg bes 
herved om å oppnevne brukerrepresentant til regionalt forskningsprosjektet 
Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?.  
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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 pasientnær 

helsetjenesteforskning - regionalt forskningsprosjektet Likeverdige helsetjenester – 
uansett hvor du bor? til orientering. 
 

2. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant til prosjektgruppen for regionalt 
forskningsprosjekt Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor?. 

 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. Direktør 
 
 
 
Vedlegg: Redegjørelse fra prosjektet 
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Vedlegg – redegjørelse fra prosjektet ved Beate Hauglann, forsker på SKDE 
 
Innledning/bakgrunn 
Gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen, uavhengig av bosted og 
sosioøkonomiske faktorer, er et overordnet og lovfestet helsepolitisk mål. Likevel er det 
dokumentert betydelig geografisk variasjon i bruken av en rekke 
spesialisthelsetjenester, blant annet i helseatlasene fra Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE). Helseminister Høie uttalte i sin sykehusetale for 
2016 at «variasjon i norsk helsetjeneste er så omfattende at det må kalles systemsvikt» 
og at det «å redusere uberettiget variasjon blir en helt sentral utfordring for 
helsetjenesten fremover». Han har fulgt opp i de siste års oppdragsdokument med 
pålegg til de regionale helseforetakene om å redusere uberettiget variasjon. Uberettiget 
variasjon kan forstås som variasjon i befolkningens bruk av helsetjenester som ikke 
skyldes tilfeldigheter, forskjeller i sykelighet eller pasientpreferanser. 
 
Det er etablert et regionalt forskningssamarbeid innen pasientnær 
helsetjenesteforskning mellom Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og 
SKDE, med deltakelse også fra Finnmarkssykehuset HF og UiT Norges arktiske 
universitet. Et forskningsprosjekt med tittelen «Likeverdige helsetjenester – uansett 
hvor du bor?» er blitt utviklet, med målsetting om å forstå geografisk og uberettiget 
variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater. Resultatene 
fra forskningsprosjektet skal gi grunnlag for å forstå, forklare og utjevne variasjon i 
kvalitet og helsetjenestebruk blant store pasientgrupper innen ortopedi og 
kardiovaskulære sykdommer.  

Forskningsprosjektet er omfattende og derfor organisert i fire arbeidspakker (AP) med 
prosjektgrupper for hver AP. Prosjektledelse og koordinering er lagt til AP1 under 
ledelse av SKDE v/Barthold Vonen. De øvrige tre AP er PhD-prosjekt, hvor ansvaret er 
fordelt mellom Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og SKDE. Med 
forbehold om finansiering, vil prosjektet starte i 2019 og strekke seg over seks år. Det er 
søkt forskningsmidler fra Helse Nord RHF gjennom det nye KlinReg-programmet.   
 
Problemstillinger 
Geografisk variasjon i bruk og kvalitet av helsetjenester er særlig problematisk når den 
oppstår som følge av forskjeller i medisinsk praksis og tilbud. Risikoen ved slik 
uberettiget variasjon er underforbruk, feil bruk eller overforbruk av helsetjenestene, 
dvs. at noen pasienter mister muligheten til effektiv behandling, får feil tjenester eller 
for mye tjenester. Gode beslutninger om organisering, fordeling av ressurser og 
planlegging av tjenestetilbud, og om kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, bør derfor 
baseres på et grunnlag som også inkluderer kunnskap om geografisk variasjon. 
 
Vurdering 
Prosjektet utvikler styringsrelevant kunnskap som er etterspurt i vurderingen av om 
offentlige helseressurser fordeles i tråd med gjeldende helsepolitikk. Kunnskapen er 
relevant både for fagmiljø og ledelse på ulike nivå i lokale og regionale helseforetak, 
som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med tilbudsplanlegging, kvalitet og prioritering i 
spesialisthelsetjenesten. Deltakelse fra helseforetakenes brukerutvalg i alle AP er viktig 
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for å sikre at pasient- og pårørendeperspektivet blir best mulig ivaretatt gjennom hele 
forskningsprosessen.  
 
Brukerutvalgene ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN har utnevnt 
sine representanter til henholdsvis AP2, AP3 og AP4. I tillegg ønsker prosjektet 
deltakelse fra det regionale brukerutvalget inn i prosjektgruppen for AP1, 
prosjektledelse og koordinering.    
 
Prosjektgruppen for AP1 består av: 
Barthold Vonen, direktør SKDE, prosjektleder        
Tomas Log, forskningssjef, Helgelandssykehuset HF 
Mette Kjær, forskningssjef, Finnmarkssykehuset HF 
Petter Øien, forskningssjef, Nordlandssykehuset HF 
Eva Stensland, fagsjef, SKDE 
Jan Abel Olsen, professor, UiT, Institutt for samfunnsmedisin 
David Goodman, professor, Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, 
USA 
Svein Steinert, fylkeslege i Troms 
Hilde Lurås, forsker/avdelingsleder avd. For helsetjenesteforskning, Akershus 
universitetssykehus 
Jurate Saltyte-Benth, forsker, avd. For helsetjenesteforskning, Akershus 
universitetssykehus 
Beate Hauglann, forsker, SKDE 
Representant fra regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    I. Dokmo                                   Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 71-2018 Tertialrapport nr. 1-2018 - informasjon 

 
 
Innledning/bakgrunn 
I denne saken orienteres Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om status for Helse 
Nord pr. 1. tertial 2018. Tertialrapport 1 -2018 ble vedtatt i styret i Helse Nord RHF i 
møte 20. juni 2018. Det gis en oversikt over nøkkeltall på ventetid, fristbrudd og andre 
kvalitetsindikatorer. 
 
Problemstillinger 
Styresaken har fokus på nasjonale kvalitetsparametere samt noen utvalgte indikatorer. 
Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 23. mai 2018 behandlet styresak 71-2018 
Virksomhetsrapport nr. 4-2018 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første 
tertial. Økonomi, aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i 
tertialrapporten. 
 
Vedlegg viser Tertialrapport nr. 1-2018 slik den ble lagt frem i styremøte i Helse Nord 
RHF 20. juni 2018. 
 
I dette notatet presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport 1- 
2018.  
  
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord i 3. tertial 2017 var 59,7 
dager, med variasjon mellom helseforetakene fra 53,2 til 64 dager. For 1. tertial 2018 
var ventetiden 58,1 dager. I denne perioden hadde Nordlandssykehuset lengst ventetid 
med 61,8 dager, mens Helgelandssykehuset hadde 53,7 dager. Det er pasienter innen 
somatikk og psykisk helse for barn og unge som venter lengst.  
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og tredje tertial i 2017 og i første tertial 2018. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
  

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T3

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T1

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T1

Finnmarkssykehuset HF 57,0 53,2 56,8 3,8 0,2

Helgelandssykehuset HF 53,7 57,3 52,4 -3,5 1,4

Nordlandssykehuset HF 61,8 64,0 60,7 -2,2 1,0

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 57,9 60,0 56,5 -2,1 1,5

Helse Nord RHF 58,1 59,7 57,0 -1,6 1,1
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Ingen fristbrudd 
Ved utgangen av 2017 var andel fristbrudd i Helse Nord for avviklede pasienter 2,4 %. 
Hittil i år er andel fristbrudd 2,0 %, og det er innen psykisk helse for voksne og for barn 
og unge andelen er høyest. Antall fristbrudd (789) i 1. tertial 2018 er redusert med 111 
sammenlignet med 1. tertial i 2017, og med 103 i forhold til 3. tertial i 2017. 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har både høyest antall og andel. 
Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å unngå fristbrudd. 
 

 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i første og tredje tertial i 2017, og i første tertial 2018. Kilde: Norsk pasientregister, 
anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Den gylne regel  
Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på 
regionnivå (den gylne regel). Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Helse Nord oppfyller den gylne regel på økonomi, samt delvis på ventetid og aktivitet. 
Utviklingen i ventetid for psykisk helsevern for barn og unge er svært negativ 
sammenlignet med 2017. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er i tre 
av fire helseforetak lengre enn styringskravet. Psykisk helsevern for barn og unge har 
lavere aktivitetsvekst enn somatikken, men psykisk helsevern for voksne har redusert 
aktiviteten sammenlignet med 2017.  
 
Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av 
de 26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  
 
I 1. tertial 2018 er 74 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er en forbedring fra utgangen av 2017, hvor andelen var 69 
%. Gjennomsnitt for landet er 68 %. 
 
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet. 
 
Alle helseforetakene har innført eller påbegynt innføring av de aller fleste relevante 
tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakspakkene er for en stor del 
innarbeidet og inngår som en del av sykehusenes aktivitet. Det ligger til rette for at 
dette skal kontinueres også etter 2018. 
 
  

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T3

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T1

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T1

Finnmarkssykehuset HF 94 135 123 -41 -29

Helgelandssykehuset HF 244 288 312 -44 -68

Nordlandssykehuset HF 250 210 295 40 -45

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 201 259 170 -58 31

Helse Nord 789 892 900 -103 -111
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Konklusjon 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid.  
 
De utvalgte tiltakene i kvalitetsstrategien fortsetter og følges opp fra Helse Nord RHF. 
Alle helseforetakene har innført eller påbegynt innføring av de aller fleste relevante 
tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Dette gode arbeidet må videreføres også 
etter 2018 når pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes.   
 
Resultatene for fristbrudd og ventetid viser at ventetiden er under 60 dager i Helse 
Nord, og at fristbrudd ligger på 2,4 %. Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å 
unngå fristbrudd og å få ned ventetiden.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 1-
2018 til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 1-2018 
  

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 - styresak 87-2018  
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 72-2018 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 

 Interregional styringsgruppe for CRC-screening, oppnevning av 
brukerrepresentant fra Helse Nord 

 Felles møte for ledere av brukerutvalgene i Helse Nord og Regionalt 
brukerutvalg 8. november 2018 - saker/temaer av felles interesse for hele 
regionen? 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 72-2018/4 Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26SEP2018 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Miljøgiftlaboratoriet/biobank Universitetssykehuset Nord-Norge HF/UiT LV/KP 
Den gylne regel - status i Helse Nord GT 
Budsjett 2018 - justering nr. 2 HiR 
Virksomhetsrapport nr. 8-2018 HiR 
Arbeid med å vurdere ev. nye tilbud i kommunene som naturlig sogner til 
Finnmarkssykehuset klinikk Alta, mandat 

KIF 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Det foreligger foreløpig ingen skriftlige orienteringssaker.  

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 14SEP2018. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 24OKT2018 i 
Tromsø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Klinisk patologi - fordeling av arbeidsoppgaver/funksjonsdeling, oppfølging av 
styresak 122-2017 

GT 

BIM-strategi (Bygningsinformasjonsmodellering)  HiR 
Budsjett 2019 - rammer for foretaksgruppen  HiR 
Budsjett 2019 - rammer for Helse Nord RHF   HiR 
Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, tertialrapportering HiR 
Direktorat for e-helse og felleseide selskap m. m. HiR 
Elektronisk medikasjon/kurve - gevinstrealiseringsplan HiR 
Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord, jf. 
styresak 100-2017 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 9-2018 HiR 
PwC-rapport - formell behandling KIF 
Regional utviklingsplan 2035, høringsinnspill KIF 
Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 - henvisninger og ventetider i 
Helse Nord, oppfølging av styresak 43-2018 

SCH 

Samarbeidsorgan for forskning/innovasjon og utdanning - mandat til 
godkjenning, oppfølging av styresak 73-2018 

SCH 

Tertialrapport nr. 2-2018 SCH 
 

Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Fastlegetjenesten i Nord-Norge, status i arbeidet - oppfølging av styresak 101-
2018 

FHH 

HF-enes tiltaksplaner - orientering, oppfølging av styresak 107-2018 HiR 
Lønnsoppgjør 2018 - resultat HiR 
Lovfesting av ordningen for nye metoder - høring SCH/ 

AER 
 

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 12OKT2018. 
b) Oversikten over aktuelle saker er foreløpig ikke gjennomgått med adm. direktør, 

og den er derfor tentativ. 
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    diverse     Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 73-2018 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
1. E-post av 4. juni 2018 med vedlegg fra Mariann H. Sundstrøm ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (koordinator for ungdomsrådene i Helse 
Nord) ad. Søknad om støtte til samling av ungdomsrådene ved helseforetakene i 
Nord-Norge og brev av 9. juli 2018 med tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg  

2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 6. juni 2018 
3. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 12. og 

13. juni 2018 
4. Årsmelding 2017 - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 
5. Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF 
6. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 13. juni 2018 
7. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 30. - 31. mai 2018 
8. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 21. august 2018  
9. Regional brukerkonferanse 11. - 12. oktober 2018 - program, utkast 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 12. september 2018 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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12.9.2018 RBU-sak 73-2018 Referatsak 1.htm

Fra: Jacobsen Brite[Brite.Jacobsen@helse-nord.no] Dato: 05.06.2018 10:57:40 Til: Postmottak-RHF
(postmottak@helse-nord.no) Tittel: VS: Søknad om støtte til samling av ungdomsrådene ved helseforetakene
i Nord-Norge.

Fra: Sundstrøm Mariann H
Sendt: mandag 4. juni 2018 16:11
Til: Jacobsen Brite <Brite.Jacobsen@helse-nord.no>
Kopi: Sundstrøm Mariann H <Mariann.Sundstrom@unn.no>; Warvik Elisabeth <elisabeth.lorentsen.warvik@unn.no>
Emne: Søknad om støtte til samling av ungdomsrådene ved helseforetakene i Nord-Norge.

Hei

Ungdomsrådene ved helseforetakene i Nord-Norge søker med dette Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord om støtte til
felles samling.
Vedlagt følger søknad og budsjett.

Vi håper på positiv behandling av vår søknad.
Ved spørsmål, ta kontakt medundertegnede.

Med vennlig hilsen

Mariann H Sundstrom
Undervisnings- og
nettverkskoordinator

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Tlf: +47 77 75 5 75 3 Mob: +47 41326354

Det er resultatene for pasienten som teller!

Tenk miljø - ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig

file://hn.helsenord.no/Ansatte/k-ans/kpa001/Karin/RBU/RBU-m%C3%B8ter%202018/20180920/Referatsaker/RBU-sak%2073-2018%20Referats... 1/1



  

 

 
 Barne- og ungdomsklinikken 
 Mánáid- ja nuoraidklinihkka  

UNN HF Besøksadresse: Kontonr: Org nr: Avd tlf:      77626000 Internett: 

Barneavdelingen  4700.04.02008 983 974 899   Avd fax: www.unn.no 

Postboks 53 9038 Tromsø    Avd e-post:  

9038 Tromsø 

 

Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF 

v/Brite Jacobsen 

 
Deres ref: Brite Jacobsen Vår ref: Elisabeth Warvik/  
 Mariann Sundström Dato: 04.06.18 

 
   

SØKNAD OM MIDLER TIL DEKNING AV SAMLING FOR 

UNGDOMSRÅDENE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-

NORGE, NORDLANDSYKEHUSET, HELGELANDSSYKEHUSET OG 

FINNMARKSSYKEHUSET.  

 
Ungdomsrådene ved samtlige helseforetak innen Helse Nord søker herved samlet om å få 

dekket kr 172000,- til en felles samling i Lofoten høsten 2018. Vi ønsker også å knytte 

nærmere kontakt med Regionalt brukerutvalg. 

 

 
Bakgrunn:  

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak har egne 

ungdomsråd. NLSH og UNN har opprettet ungdomsråd i tråd med oppdragsdokument for 

2016 fra Helse Nord. Ved Helgelandssykehuset er rådet i en oppstartsfase, mens 

Finnmarkssykehuset har kommet i gang med rekrutteringen. 

 

Det er mange avklaringer som skal gjøres ved etablering og drift av ungdomsråd i 

helseforetak. I dag forholder vi oss til veiledende retningslinjer for Brukermedvirkning på 

systemnivå i helseforetak (Helse Nord, sak 15/2017) samt «Ungdomsråd i helseforetak. 

Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning» utarbeidet 

av AHUS og organisasjonen Unge funksjonshemmede. 

 

Det er utarbeidet egne mandat for ungdomsrådene ved UNN og ved NLSH. Mye er likt men 

det er også ulikheter, særlig knyttet til rekruttering, honorering og koordinatorfunksjonen. 

Begge ungdomsrådene er godt etablert og blir mye brukt i sykehusene, både til opplæring og 

organisasjonsutvikling. 

 

 

Aktuelt:  

Vi ønsker å ha en felles samling for alle Ungdomsrådene i Helse Nord med følgende formål:  

 

1. Etablere samarbeid mellom ungdomsrådene  

 

Vi anser det som viktig at ungdomsrådene møtes for å utveksle erfaringer og ideer samt 

arbeide med saker av felles interesse. Ungdomsrådet på UNN ble etablert først. 

Ungdomsrådet på NLSH har hatt nytte av erfaringene som ble gjort på UNN ved oppstart av 

sitt eget ungdomsråd. Ungdomsrådene på UNN og på NLSH har allerede hatt felles innlegg 

på Regional Pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø hvor tema var hva ungdommene ønsker av 

fremtidens helsetjenester. Dette ble svært vellykket. Vi har mye å lære av hverandre og ønsker 
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et tettere samarbeid. Ungdomsrådene ved Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har så 

langt ikke hatt tett kontakt med andre råd i Helse Nord, og vi håper at en samling for samtlige 

råd vil bidra til god oppstart og drift ved alle helseforetakene i regionen. 

 

2. Utvikling av rutiner for overgangen mellom barne- og voksenrelaterte helsetjenester. 

 

I oppdragsdokumentet for 2018 står det følgende:  
  «Det skal utvikles rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra 

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

sykehuset og primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i 

helseforetakene».  
 

Under samlingen vil vi i fellesskap gå i gang med å utvikle rutiner for overgangen fra 

barne- til voksenorientert helsetjeneste. Vi ønsker å arbeide med hva som gir gode 

overganger fra barne- til voksenorienterte tjenester og gi en samlet uttalelse om dette til 

Helse Nord. Vi vil også ta opp hvordan ungdommene kan delta i arbeid med utvikling av 

rutiner i klinikkene på en best mulig måte.   

 

Ved NLSH har Ungdomsrådet fått i oppdrag fra direktøren å arbeide med prinsipper for 

gode overganger samt velge ut tre fagområder der rutiner for dette skal utarbeides innen 

utgangen av 2018.   

 

Ved å samles om utarbeidelse av felles rutiner legger vi til rette for inspirasjon og deling 

av kompetanse, i tillegg til at ressursbruken optimaliseres. Vi mener også at felles rutiner 

bidrar til likeverdige helsetjenester i regionen.   
 
 

3. Få informasjon om Regionalt Brukerutvalg og hvordan det arbeides med 

ungdomsmedvirkning i Helse Nord HF 

 

Fra alle foretakene i regionen formidles ønske om regional støtte med tanke på samarbeid, 

system og struktur. Ved å møtes, etablere nettverk og dele erfaringer om oppstart, drift, 

rekruttering, metodikk og faget ungdomsmedisin er vårt mål å bidra til en god oppstart og 

drift av ungdomsråd ved alle helseforetakene i vår region. Vi ønsker også å etablere en 

formell tilknytning til Helse Nord og få klarhet i hvordan det arbeides med 

ungdomsmedvirkning regionalt, og håper derfor representanter fra dere kan delta på vår felles 

helgesamling.    

 

 

Praktisk gjennomføring og økonomi:  
 

Helgesamlingen er planlagt høsten 2018 i Lofoten, med besøk på sykehuset i Gravdal som en 

del av programmet. Det er beregnet over 40 deltagere totalt. Dette inkluderer medlemmer av 

ungdomsrådene, nødvendige ledsagere, koordinatorer, samt en eller to eksterne 

foredragsholdere/samarbeidspartnere.  

 

Totale kostnader for samlingen er beregnet til 455000,-  

Alle sykehusene stiller betydelige midler til disposisjon for samlingen, men avhengig av 

antall medlemmer og avstand til Lofoten, faller budsjettene for samlingen noe forskjellig ut. 
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Dekning av reiseutgiftene fra Helse Nord, vil bidra til utjevning av utgifter mellom foretakene 

og gjøre samlingen mulig.  

 

Vi har gjort et estimat av reiseutgifter for deltakerne, samt evt. bidragsytere og kommet fram 

til at et beløp på kroner 172000,- vil dekke utgifter til reise for deltagerne. Se vedlagt budsjett.   

 

Vi søker med dette Helse Nord om reisestøtte til vårt samarbeidsprosjekt for opprettelse, drift 

og utvikling av ungdomsråd og ungdomsmedisin i Nord-Norge.  

 

Ettersom seminaret er forholdsvis nært forestående, og det lønner seg å bestille reiser i god 

tid, ber vi om at søknaden behandles så raskt som mulig.  

 

Vedlagt finnes mandatene for ungdomsrådene ved NLSH og UNN. 

Dersom noe er uklart, vennligst ta kontakt med koordinatorene eller saksbehandler Elisabeth 

Warvik, sekretær ved Ungdomsrådet UNN HF (e-post: Elisabeth.lorentsen.Warvik@unn.no, 

telefon: 77626336) 

 
 

Med vennlig hilsen 

 

 

Mariann Sundstrøm     Kari Bøckmann 

Koordinator UNN    Koordinator NLSH 

Telefon: 77755753/41326354  Telefon:75571588/91196023 

   

 

Tove Lill Røreng Falstad   Beate Juliussen 

Koordinator Helgelandssykehuset  Koordinator Finnmarkssykehuset 

Telefon: 75125718/48153774  Telefon:90038119 
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Beregning av utgifter for samling med ungdomsrådene i Helse Nord – høsten 2018 
Vedlegg til søknad til helse Nord – om reisedekning.  
 
Estimert pris for en felles samling på Leknes med opplevelse på Vikingmuseet en av kveldene og 
besøk på Gravdal sykehus en hel dag.    
 
Antall deltakere: ca 15 personer fra UNN, 13 fra NLSH, 10 fra Helgelandssykehuset og 2 fra 
Finnmarkssykehuset. I tillegg kommer 2 gjester/foredragsholdere.  
Til sammen: 42 personer   
 
Hotell: Bare et hotell tilgjengelig, Scandic Leknes.  
 
                                                                                                                                                                                      
                                              Sammenlagt 
Reise 
UNN Tromsø-Leknes t/r  3500/pers X15.  
Tilsammen  45.500,-                                                                                                          52500,- 
Taxi til fra flyplass t/r i Tromsø. Ca 700/pers x15= 10.500 
(estimat u/grunnlag).                                                                        62500,- 
 
NLSH Bodø-Leknes t/r 200/persX13. Til sammen 
26.000,-                                                                                                                       88500,- 
Taxi til fra flyplass t/r i Bodø . Ca 700/pers x13=9100  
Estimat                                                                              97600,- 
 
Helgelandsykehuset – Leknes t/r 3000/pers X 10     
Til sammen 30.000        127600 
Taxi til /fra flyplass ca 700/pers x 10=7000 
Estimat          134600,- 
 
 
Finnmarkssykehuset Hammerfest-Leknes t/r 6000/pers X2 
Til sammen 12000        146600,- 
Taxi til /fra flyplass ca 700/pers x 2=1400     148000,- 
 
 
Felles busstransport Leknes fredag t/r til Gravdal sykehus og  
lørdag t/r til Vikingmuseet ca kr. 12000 
Estimerte utgifter reise for alle                                                                                       160000,- 
 
Gjester.  
Det er fortsatt ikke avklart hvem som blir invitert/kommer.  
Setter derfor at estimat på disse reisene til ca kroner 12.000 til sammen.  172000,- 
 
Estimat alle reiseutgifter for samling ungdomsråd innen Helse Nord  172000,- 
     
 
Opphold          Sammenlagt 
Scandic Leknes ca 1000/pers/natt 
Fredag-søndag 2 netter= 2000 kr x 42  
personer=84000,-                                                                                                              139.900,- 
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Mat og konferansefasiliteter 
Dagpakke hotell lørdag og søndag: To dager tils. 1000/pers. 
1000X42=42000                                                                     181900,- 
Fredag oppholder vi oss på sykehuset og må beregne lunsj der.  
Lunsj fredag 300/pers X42= 12600       194500,- 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                     
Middag fredag kveld ca kr 500 x 42= 21000     215500,- 
                             
Vikinggilde lørdag kveld ca kr 1000 x 42=42000     257500,- 
 
Underholdning/guiding Vikingmuseet kroner 
3000                                                                                                                                     260500,- 
 
Søndag ettermiddag: Lett måltid grunnet sen avgang fly.  
Ca kr 400 X42=16800                                                                277300,- 
Diverse snacks og drikke til kos fredag og lørdag kveld ca 
6000,-                                                                                283300,- 
 
Estimat alle oppholdsutgifter for samling ungdomsråd innen Helse Nord 283300,- 
 
                                                                                                                                                 - 
 
 
 
Samlet pris  
Reise – søkes dekket av Helse Nord      172000,- 
Opphold – dekkes av lokale foretak      283000,- 
Til sammen         455000,- 
 
I tillegg kommer møtehonorar til ungdommene, som lokale foretak dekker etter egne satser.  
 
Vi håper Helse Nord vil imøtese ungdomsrådene med dekning av reiseutgifter.  
 
 
 
Tromsø 31.05.18 
For ungdomsrådene i Helseregion Nord-Norge 
v/  
Mariann H Sundström 
Koordinator Ungdomsrådet ved UNN 
Telefon 77755753/41326354 
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Ungdomsrådene ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF,
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF

Brevet sendes kun elektronisk til koordinator for ungdomsrådene.

Deres ref.: Vå r ref.:
2015/190-206/190

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

Sted/Dato:
Bodø, 9.7.2018

Søknad om støtte til samling av ungdomsrådene ved helseforetakene i

Nord-Norge, tilbakemelding fra Regionalt brukerutvalg

Vi viser til deres brev av 4. juni 2018 ad. søknad om midler til dekning av samling for
ungdomsrådene ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset,
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF behandlet søknaden i møte 27.
juni 2018 og 6. juli 2018. Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak: Ungdomsrådene innvilges kr
80 000.- til samling høst 2018. AU henstiller ungdomsrådene om å vurdere et billigere
arrangementssted som Bodø eller Tromsø. AU forutsetter at delegater som trenger ledsager får
det.

Vi foreslå r at beløpet utbetales til de fire helseforetakene etter nærmere avtalt fordeling (i
henhold til deltakerliste).

Vi ønsker dere LYKKE TIL med planlegging og gjennomføring av samlingen!

Vennlig hilsen

CKAAA
Karin Paulke
stabsdirektør

Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
Hanne Haukland, med. rådgiver
Brite Jacobsen, rådgiver
økonomiseksjonen i Helse Nord RHF

Kopi:

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

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

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



 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
6. juni 2018 

Beate Juliussen 
06.06.2018 
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Side 2 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 

Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Bernt Johan Berg Nestleder Til stede  

Bjørnar Leonardsen Medlem Forfall Vara Bjarne Hammervoll møtte 

Solbjørg Henningsen Medlem Til stede  

Per Olav Kjørsvik Medlem Forfall Ikke møtt 

Tove Hardersen Medlem Forfall Meldt forfall 

Tom-Kristian Hermo Medlem Til stede  

Tor-Magne Olsen Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Forfall Meldt forfall 

 
Fra administrasjonen møtte: 

Eva Håheim Pedersen 
Beate Juliussen 
Leif Arne Asphaug-Hansen 
Lill-Gunn Kivijervi 
Trude Jensen 
Andreas Ertesvåg 

Administrerende direktør 
Administrasjonssjef 
Samhandlingsleder 
Økonomisjef 
Avdelingsleder budsjett/analyse 
Rådgiver 
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Side 3 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 

Sak 09/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Innkalling til Brukerutvalgsmøte (BU) i Finnmarkssykehuset HF 
 
Det innkalles herved til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt møteplan onsdag 
6. juni 2018 kl. 10.00 – 15.00 på Telematikkstudio IT på Hammerfest sykehus.   
 
Møteplan:  

10:00-10:20 Velkommen og presentasjonsrunde 
10:20-11:30 Saksbehandling 
11:30-11:45 Lunsj og pause 
11:45-15:00 Saksbehandling 

 
Det serveres lunsj i møterommet. Dersom det er noen med allergier/intoleranser bes det om at det gis 
beskjed om dette så snart som mulig. Alle bestiller sine flybilletter og eventuell hotell selv og skriver 
reiseregning i etterkant. I spesielle tilfeller kan Astrid Balto Olsen hos oss foreta bestilling på deres vegne.  
 
NB! Det vil bli fotografering av det nye brukerutvalget i løpet av møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt til administrasjonssjef i Finnmarkssykehuset, Beate Juliussen på tlf 900 38 119 
eller pr e-post til beate.juliussen@finnmarkssykehuset.no   
 
 

Sakstype 
 

Saks- 
nummer 

Sakens navn Ansvarlig Tid til 
behandling 

Beslutning 09/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste KMJ 5 min 
Orientering 10/2018 Status fra arbeid i styrings- og arbeidsgrupper 

med deltakelse fra BU 
KMJ 30 min 

 11/2018 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF  EHP 30 min 
Orientering 12/2018 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet LAAH 30 min 
 13/2018 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2018 BJ 20 min 
Beslutning 14/2018 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg  KMJ 30 min 
 15/2018 For Bedring AE 30 min 
 16/2018 Status byggeprosjekter LGK 30 min 
 17/2018 Langtidsbudsjett foretaket TJ 20 min 
 18/2018 Henvendelser til Brukerutvalget 

 Brev fra Alta Venstre vedrørende 
pasientreiser 

 Brev fra Alta Venstre vedrørende 
ambulansefly i Vest-Finnmark 

KMJ 10 min 

Referatsak 19/2018 Referat AU-møte 24.05.2018 
 

KMJ 10 min 

 20/2018 Eventuelt   
 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. 
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Side 4 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 10/2017 Status fra arbeid i styrings- og arbeidsgrupper med 
deltakelse fra BU 

 
Leder av Brukerutvalget Kjell Magne Johansen gikk gjennom de ulike styrer, råd og utvalg hvor det er 
representanter fra Brukerutvalget representert.     
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 11/2018 Presentasjon av Finnmarkssykehuset HF 
 
Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen presenterte Finnmarkssykehuset HF til det nye 
Brukerutvalget.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 12/2018 Tertialrapport 1. tertial Oppdragsdokumentet 
 
Samhandlingsleder Leif Arne Asphaug-Hansen orienterte fra tertialrapport 1. tertial oppdragsdokumentet.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sak 13/2018 Møteplan, reiseregninger og budsjett 2018 

 
Administrasjonssjef Beate Juliussen orienterte om møteplanen ut 2018, budsjettet for 2018 samt hvordan 
reiseregninger skal leveres etter møter i Brukerutvalget.  
 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok informasjonen til orientering.  
 

 
Sak 14/2018 Valg av representanter til styrer, råd og utvalg 

 
Det ble gjort valg til de ulike styrer, råd og utvalg som har representanter fra Brukerutvalget.  
 
Vedtak: 
Følgende personer ble valgt til styrer, råd og utvalg for Brukerutvalgsperioden 2018-2020:  

 
Arbeidsutvalgsmedlemmer Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF: leder Kjell Magne Johansen, nestleder Bernt 
Johan Berg, Solbjørg Henningsen  

Styret i Finnmarkssykehuset HF: Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget Sykehusapotek Nord HF: Tove Hardersen og Tor Magne Olsen 

Samisk språkutvalg: Else Marie Isaksen 

Styringsgruppe Tolkeprosjektet: Else Marie Isaksen 
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Styringsgruppe utviklings- og byggeprosjekter og OU i FIN: Kjell Magne Johansen 

Overordnet tverrgående gruppe nye Hammerfest sykehus: Kjell Magne Johansen, vara Bjarne Hammervoll 

Overordnet tverrgående gruppe Samisk Helsepark: Reidar Varsi (ikke på valg) 

Overordnet tverrgående gruppe Alta Nærsykehus: Bernt Johan Berg, vara Tom-Kristian Hermo 

Medvirkningsgruppe psykisk helsevern og rus: Tom-Kristian Hermo 

Klinisk etikk komite: Tom-Kristian Hermo 

Overordnet samarbeidsorgan (OSO): Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset HF: Kjell Magne Johansen 

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset HF: Bjarne Hammervoll 

Ernæringsutvalget i Finnmarkssykehuset HF: Sigrid Skarstein (ikke på valg), dersom vara Tor Magne Olsen 

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark: Tom-Kristian Hermo, vara: Solbjørg Henningsen 

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark: Lokalt LHL medlem (allerede valgt) 
  
 

Sak 15/2018 For Bedring 

Rådgiver HR Andreas Ertesvåg informerte om ForBedringsundersøkelsen 2018.   

 
Vedtak 
Brukerutvalget tar informasjonen til orienteringen.  
 

Sak 16/2018 Status byggeprosjekter 

Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi informerte om byggeprosjektene i Finnmarkssykehuset HF.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. Presiser at det er viktig at brukere kommer tidlig inn i 
prosessen.  
 

Sak 17/2018 Langtidsbudsjett foretaket 

Avdelingsleder budsjett/analyse Trude Jensen informerte om langtidsbudsjettet for foretaket.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Sak 18/2018 Henvendelser til Brukerutvalget 
Leder Kjell Magne Olsen informerte om at Brukerutvalget har fått to henvendelser.  

1. Brev fra Alta Venstre vedrørende pasientreiser 
2. Brev fra Alta Venstre vedrørende ambulansefly i Vest-Finnmark 

 
Anestesilege Hanne Rikstad Iversen informerte om luftambulansesituasjonen. Administrasjonssjef Beate 
Juliussen informerte om svar fra Pasientreiser.   
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar brevene fra Alta Venstre til orientering.  
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 19/2018 Referat AU-møte 24.05.2018 
Leder Kjell Magne Johansen gikk gjennom referatet fra AU-møtet 24.05.2018  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
 

Sak 20/2018 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt.  
 
 
 
Kjell-Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Godkjent i etterkant av møtet 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Tirsdag 12.6.2018 kl 17.00-19.30 
  Onsdag 13.6.2018    kl 09.00-14.30  

  Møtested:   Møterom PET-senter – G9 Styrerom 
 

Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Laila 
Edvardsen, Hans-Johan Dahl, Siv Elin Reitan, Terje Olsen, Nina Nedrejord,  
Margrethe Larsen (dag 2), Marit Stemland, Wibecke Årst (dag 2) 

 
Fra adm.:  Adm.sjef Leif Hovden, styreassistent Hilde Anne Johannessen (referent) 
Øvrige:   Cathrin Carlyle, tidligere leder av BU 
Forfall   Obiajulu Odu 
 

  
Saksliste 

 
 
              BU-25/18 Opplæring, del 1 – brukermedvirkning 

Medlemmene i det nye Brukerutvalget presenterte seg for hverandre og det nye 
utvalget ble også presentert for tidligere leder i BU, Cathrin Carlyle. 

 
Deretter kom Leder for Kontinuerlig forbedring Hege Andersen. Hun fortalte 
blant annet om Lean – en metodikk som brukes aktivt i UNN der målet er å få flyt 
i arbeidsprosessene, - få bort plunder og heft. En annen viktig del av 
forbedringsarbeidet er å melde avvik. Målet at dette skal blir en kultur, - en 
naturlig del av driften. 

 
Sekretariatet sender ut styresak 5/17 til Brukerutvalget, da denne gir god 
informasjon om kontinuerlig forbedring. 

 
 Arbeidsmåten til Brukerutvalget:  

Utgangspunktet er Oppdragsdokument 2018.  
Mange oppdrag til BU kommer fra avdelinger og klinikker.  
Ved UNN er det opprettet Kvalitet- og arbeidsutvalg i hver klinikk, såkalte KVAM-
utvalg der alle skal ha en brukerrepresentant. 
Ungdomsrådet er et underutvalg av Brukerutvalget. 

 
 Brukermedvirkning i UNN: 

Brukerutvalgets bidrag skal underbygge UNNs overordnede mål gjennom å gi 
innspill må ulike måter. 

 Arbeidsmåten til Brukerutvalget er  alltid knyttet til en handlingsplan (fornyes til 
høsten). 
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Dette innebærer formalisert samarbeid med direktøren og styret. 
Det velges et  arbeidsutvalg (velges til høsten). 
Møtestruktur:  6 møter i  BU og 9 møter i BAU pr år. 
 

 Generell informasjon: 
 Det vil i neste BU-møte bli utdelt nettbrett til de nye medlemmene, for de som 

ikke har slik fra tidligere. Felles opplæring planlegges etter lunsj med styret den 
13.9. med oppkobling til UNN-e-post, pdf Expert og Skype for business. 
Brukerutvalget vil avholde enkelte møter på Skype. 

 Hver onsdag arrangerer UNN onsdagsmøte for alle ansatte. Ansvarlig for møtene 
går på rundgang, og to ganger i året har BU ansvaret for dette. 
KVAM-dag for UNN arrangeres en gang i året der BU skal delta. Det legges opp til 
BU-møte i forbindelse med dette.    

 
 Styresaker 

BAU behandler og kommer med innspill til styresaker. Sakene blir i forkant sendt 
til hele BU slik at representantene kan komme med innspill.  

 Det er viktig å ha kjennskap til Oppdragsdokumentet. 
 
              Oppfølging Sekretariatet sender ut egen veileder for KVAM-utvalget og styresak 5/17. 
 
 
 BU-26/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
  

Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med de innspill som fremkom. 
  

 
             BU-27/18 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 18.4.2018 

Referatet ble gjennomgått. 
Presentasjonen fra avdelingsleder for Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin Magne Nicolaisen ble etterspurt, og sekretariatet vil sende ut dette 
til Brukerutvalget. 

 
           Vedtak Brukerutvalget godkjente referatet med de innspill som fremkom. 
 

  
BU 28/18  Brukermedvirkning – opplæring del 2 
   Konstituert direktør Marit Lind orienterte om UNN som organisasjon. UNN har 

funksjoner som universitessykehus, lokalsykehus har i tillegg flere nasjonale     
funksjoner.  
Det ble blant annet nevnt Pasientsikkerhetsprogrammet  som skal forebygge 
sykehusinfeksjon og samstemme legemiddellister i en elektronisk oversikt. 
 
UNN-boka sier litt om organiseringen ved UNN, og sekretariatet sender den ut til 
medlemmene. 
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Deretter presenterte Gøril Bertheussen opplegget rundt virksomhetstyringen, og 
konstituert sjef i Kvalitets og utviklingssenteret Elin Gullhav orienterte kort om 
kvalitets- og virksomhetsplanen. Når det gjelder 
virksomhetsprosessene i UNN, består de av både langsiktig og månedlig 
planlegging. Det forrige styret ønsket å prioritere arbeidet med psykisk helsevern, 
bla med PSHT - pasientsentrert helseteam. 
Den gyldne regel: UNN skal vokse mer innenfor helse og rus i forhold til somatikk. 
 

           Oppfølging: Sekretariatet sender ut UNN-boka til Brukerutvalgets medlemmer. 
 

 
BU 29/18  Oppnevning av brukerrepresentant i Sykehusapotekets BU 

Henvendelse mottatt fra Sykehusapoteket Nord HF (SANO). 
 
Vedtak  Brukerrepresentant Terje Olsen ble valgt som BUs representant i SANOs BU. 
  Sekretariatet sender kontaktinformasjon til SANO. 
    
 
BU 30/18-1  Orienteringssak: Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

 
 

Aktivitiet 
 

Ansvarlig 2016-
2018 

Status/merknader 

1.    Styret ved UNN Kirsti Baardsen Overtatt etter CC  
2.   Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen Overtatt etter CC 
3.   Styringsgruppe A-fløya Cathrin Carlyle Avsluttet 
4.   Styringsgruppe for PET-  
     senter 

Cathrin Carlyle Avsluttet. 

5.   HelseOmsorg21 Cathrin Carlyle Status ble referert.  
6. Prostatasenteret ved  
   UNN 

Hans Johan Dahl Status ble referert. Hans Johan fortsetter. 
 

7. Koordinerende utvalg 
    (Rehab.avdelingens  
    kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Sist møte ble avlyst. Møte i september. 
Paisentforløpskoordinatorer i UNN er målet. 
Leder i utvalget vil gjerne komme til en 
presentasjon i BU utover høsten. 
 

8. Vestibyleprosjektet Britt Sofie Illguth Velger ny til høsten? 
9.   OSO (Overordnet  
    Samarbeidsorgan) 

Britt Sofie Illguth og 
Esben Haldorsen 

Kirsti stiller på møte den 14.6. for Britt Sofie. 

10. Klinisk etikkomité (KEK) Margrethe Larsen Status ble referert.  
11. Sykehusapotekets  
     brukerutvalg 

Terje Olsen Valgt i BU-møte 13.6.2018 

12. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

Velger ny til høsten? 

13. Pasientsentrert team Obiajulu Odu Velger ny til høsten? 
14.   Samhandlings-  
      barometeret  
     (referansegruppen) 

Obiajulu Odu Velger ny til høsten? 
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15. Pasienterfaringer-  
    Gastrokirurgisk avd. K3K 

Solbritt Karlsson Sigrid 
Berntsen 

Velger ny til høsten? 

16.Styringsgruppe for nye 
     UNN Narvik 

 Velger ny til høsten? 

17. OU på A-fløya – klinikk 
       Glidd over i ny sak 
      Selvinnsjekk 

Hans-Johan Dahl Velger ny til høsten? 

21. KSU 1/2017 – 
Retningslinjer for inn- og 
utskrivning av pasienter 

Hans-Johan Dahl Velger ny til høsten? 

18. KVAM-utvalg  
    Akuttmedisinsk klinikk 

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- 
       studentenes   
       praksisstudier 

BU BU er referansegruppe i dette prosjektet 
Irene Foss, Marta Grongstad leder av 
arb.gruppen 

27. Workshop m/pasienter 
       Pårørende og ansatte fra  
      UNN Narvik og Narvik  
      kommune 

 Mildrid Pedersen   Ikke mottatt status  

28. Prosjekt Palliasjon ved 
      UNN 

Odu Obiajulu Ikke mottatt status. 

29. Læringsnettverk Gode 
       pasientforløp 

Laila Edvardsen 
Britt-Eva E Jakobsen 

Laila refererte. 

30. Prosjekt Arealplan UNN 
       Harstad 

Margrethe Larsen Status ble referert.  

31. Palliasjon Obi Obiajulu Ikke mottatt status. 
32. KSU- Mildrid Pedersen Ikke mottatt status.  
33. OSO – KSU 4 Barsel Laila Edvardsen Status ble referert.  
34. Pasient-app saken 
      Helse Nord Fresk 

Martin Moe Ikke mottatt status 

35. Ungdomsrådet Cahtrin Carlyle Status ble referert.  
36. Prosjekt A-9 fase II 
Intensivmedisinsk avdeling 

Marit Stemland Oppstart juni 

 
Det var enighet om at de representantene som allerede sitter i de ulike 
prosjektene, blir forespurt om å fortsette. Sekretariatet sender ut forespørsel til 
de tidligere representantene. Når svar er mottatt, sendes dette ut til det nye BU 
slik at de kan se hvilke prosjekter som ikke er besatt. 
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 Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og sekretariatet kontakter de 

foreslåtte representanter. Resulatet sendes BU-medlemmene i forkant av neste 
møte. 

 
 

 BU 30/18-2 Orienteringssak: Rapport fra frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen 
Frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen rapporterte fra arbeidet med 
frivillighetstjenesten ved UNN. 
For å sikre forankring i organisasjonen er det opprettet en ressursgruppe der 
også Brukerutvalget er representert. 
Frivillighetsordningen er «Det lille ekstra for pasientene».  De ønsker å være 
pårørendes forlengende arm, en besøksvenn og veileder. 

 
  Frivillighetskoordinatoren oppfordret BU til å komme med innspill. 
 

Brukerutvalget var enige om at BAU kan planlegge et besøk til Vardesenteret for 
Brukerutvalget i et av høstens møter. 

 
 Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser presentasjon fra  
  frivillighetskoordinatoren som sekretariatet vil sende ut.  

 
 
            BU-31/18          Referatsaker 

Det ble referert følgende referatsaker: 
 

1. Årsrapport 2017 for Ungdomsrådet 
2. Referat fra Ungdomsrådet, datert 18.4.2018 
3. Referat fra møte i OSO, datert 5.4.2018 
4. Referat fra møte i KEK, datert 26.4.2018 
5. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 14.5.2018 
6. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget datert 15.5.2018 
7. Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg 4.6.2018 
 

             Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 
BU-32/18 Eventuelt 
 

1. Prosjekt A- 9 Fase II  Intensivmedisinsk avdeling - brukerrepresentant  
Tidligere leder i Brukerutvalget har vært brukerrepresentant i prosjektet. Det er 
nå naturlig at en person i det nåværende Brukerutvalg deltar videre i prosjektet.  

 
            Vedtak:             Representant Marit Stemland ble enstemmig valgt av Brukerutvalget til å delta i  
                                       prosjektet og sekretariatet sender kontaktinformasjon til prosjektets leder. 
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2. Evaluering av første møte i det nye Brukerutvalget 
Det var enighet om at det var et fruktbart og fint møte, selv om det ble mye 
informasjon. 
Representantene er klar på at de skal være bruker og ikke trenger å streve for å 
lære prosesser og forkortelser, eller ta hensyn til økonomien. Det er fint at man 
tør å spørre om det er noe som er uklart. 
Trygt og godt at Brukerutvalget er så godt forankret av ledelsen, og at de blir hørt. 
Det er viktig å ha fokus på helheten mellom bruker og pasient – 
brukerperspektivet.  
Viktig at direktøren kommer til Brukerutvalget og informerere om styresakene, 
men BU bør få kjennskap til spesielle styresaker med tydelig brukerinteresser på 
et tidligere tidspunkt enn tilfelle er i dag. 

 
 Tidligere leder hadde noen tips: 

- Det kan være hensiktsmessig å dele møteledelsen 
- To viktige styresaker til neste møte: Anskaffelsesstrategi Helse Nord og 

        Ledelsens gjennomgang  
- Når det gjelder Eventuelt, er mest praktisk å melde inn eventueltsaker noen 

dager før BU-møte,slik at direktør eller øvrig administrasjon har anledning til å 
kunne svare ut spørsmål. 

 
 
  

  
Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen (sign.) 
utvalgsleder sekretær 

 
 
Referatet godkjennes endelig i BU-møte 12.9.2018  
 
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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Årsmelding 2017
Brukerutvalget, Nordlandssykehuset HF
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Brukerutvalget fotografert ved Nordlandssykehuset Vesterålen
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Årsmelding 2017 /

Brukerutvalgets sammensetning i 2017
Leder:   Barbara Priesemann  SAFO Nord
Nestleder:  Carl Eliassen  Marborg
Medlemmer:  Karsten Seglan  FFO - LHL 
  Helge Jenssen  FFO - LPP
  Arild Amundsen  Mental Helse
  Mai-Helen Walsnes  Nordland fylkes eldreråd
	 	 Per	Dalhaug		 Kreftforeningen
  Inga Karlsen Samisk representant
  Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet, leder

	 	 Paul	Martin	Strand	 Adm.	dir.	NLSH	HF

Varamedlemmer: 
  Siv-Elin Reitan  Marborg
  Randi Aag  FFO 
  Susanne Sørensen  FFO
  Gunnar Olsen  SAFO
	 	 Vigdis	Eriksen		 Kreftforeningen
	 	 Petra	Brattøy		 Mental	helse
  Bente Anita Solås  Nordland fylkes eldreråd
  Marit Madsen  Samisk representant

	 	 Beate	Sørslett		 Med.	dir.	NLSH	HF
  
Sekretariat:  Samhandlingsavdelingen, Steinar Pleym Pedersen
	 	 Rådgiver/psykologspesialist	stab.	dir.	Kari	Bøckmann
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/ Årsmelding 2017

Møter i Brukerutvalget i 2017
Brukerutvalget	hadde	sju	møter	og	behandlet	95	saker	i	2017.	Arbeids- 
utvalget	har	i	perioden	bestått	av	leder	Barbara	Priesemann	og	nestleder	Carl	
Eliassen	samt	sekretær.
Med	unntak	av	møtet	28.09.17	som	ble	holdt	i	Vesterålen,	har	alle	møtene	blitt	
avholdt	i	Bodø.	To	planlagte	møter	ble	avlyst.
Brukerutvalget	har	lagt	sine	møter	slik	at	styrets	saker	alltid	står	på	 
sakskartet.	

Møtedatoer,	sakspapirer	og	referat/protokoll	er	tilgjengelig	i	aktivitetskalenderen	
på	Nordlandssykehusets	hjemmeside	www.nordlandssykehuset.no

Revisjon av Brukerutvalgets mandat
På bakgrunn av veiledende retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå 
i	helseforetak	(Helse	Nord,	sak	15/2017),	opprettelse	av	Ungdomsråd	(styresak	
NLSH 41/2017) samt ny prosedyre for brukerrepresentasjon i prosjekter og faste 
utvalg,	ble	det	laget	forslag	til	nytt	mandat	for	brukerutvalget	(Brukerutvalget,	
sak	56/2017).	Mandatet	ble	sendt	på	høring	til	alle	brukerorganisasjonene.	Styret	
for	Nordlandssykehuset	vedtok	mandatet	12.12.17	(sak	103/2017).

Utdrag fra mandatet
Brukerutvalget skal være: 
• Et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk karakter som 

angår	tilbudet	til	pasienter	og	pårørende	i	Nordlandssykehusets	 
virksomhetsområde.

• Et	forum	for	tilbakemeldinger	fra	pasienter	og	pårørende	om	generaliserte	
erfaringer	innenfor	Nordlandssykehusets	ansvarsområde	og	oppgaver.

• Et	samarbeidsforum	mellom	helseforetaket	og	brukerorganisasjoner.	
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Brukerutvalgets oppgaver er å:
1.	Bidra	i	mål-	og	strategiprosesser,	forbedrings-	og	omstillingsprosesser	og	i	

øvrige	relevante	prosjekter,	komiteer	og	utvalg	som	angår	tjenestetilbudet.	
Brukerutvalget har blant annet fast plass i Nordlandssykehusets styre, overordnet 
samarbeidsorgan	(OSO)	og	overordnet	kvalitetsutvalg.

2.	Avgi	høringsuttalelser	til	planer	og	utredninger	av	betydning	for	 
pasienttilbudet.

3.	Ta	opp	saker	på	overordnet	nivå	som	har	betydning	for	pasienter	og	 
pårørende.	

4.	Etter	invitasjon:	oppnevne	og	følge	opp	brukerrepresentanter	som	skal	delta	i	
prosjekter	i	Nordlandssykehuset.	Se	egen	retningslinje.

5.	Medvirke	til	utvikling	og	gjennomføring	av	brukerundersøkelser	og	gi	 
innspill	til	Nordlandssykehusets	kvalitetsarbeid.	

6.	Ha en koordinerende rolle i utviklingen av brukermedvirkning som  
redskap i Nordlandssykehuset, både på individ og systemnivå, samt være 
premissleverandør	og	pådriver	for	at	brukerkompetanse	blir	benyttet	som	et	
grunnlag	for	tjenesteutforming	og	gjennomføring.

7.	Brukerutvalget	skal	blant	annet	ha	til	behandling:		 	 	 	
 - Handlingsplan for eget arbeid       
	 -	Nordlandssykehusets	budsjett	og	virksomhetsplan		 	 	
 - Nordlandssykehusets årsmelding      
 - Oppdragsdokumentet fra Helse Nord      
 - Resultater fra pasient- og brukerundersøkelser    
 - Strategier og status i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

8.	Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden og  
dokumentere	sin	virksomhet	årlig	gjennom	en	årsmelding.

4
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Ny prosedyre for brukermedvirkning i prosjekter og faste 
utvalg
I	sak	73/2017	foreslo	Brukerutvalget	en	ny	prosedyre	for	brukerrepresentasjon	
i	prosjekter	og	faste	utvalg	i	Nordlandssykehuset	HF.	Det	var	behov	for	å	
tydeliggjøre	prosjekteiers/utvalgsleders	ansvar	før,	under	og	etter	oppnevning	
av	brukerrepresentanter	i	NLSH.	I	prosedyrene	ble	også	brukerutvalgets	rolle	
tydeliggjort.	Prosedyren	ble	vedtatt	i	direktørens	utvidede	ledergruppe	 
21.11.17.

5
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Utdrag fra prosedyren 
Hensikten med prosedyren:
• Tydeliggjøre	Brukerutvalgets	ansvar	og	rolle	som	koordinator	for	bruker- 

representasjon	på	tjeneste-	og	systemnivå.	
• Beskrive	prosjekteiers/utvalgsleders	ansvar	og	oppgaver.
• Beskrive brukerrepresentantenes ansvar og sikre dem nødvendig  

informasjon	og	oppfølging.

Brukerutvalgets ansvar er i prosedyren formulert som følger: 
• Oppnevne	brukerrepresentanter	til	utvalg	og	prosjekter.	
• Sikre	uavhengig	og	riktig	brukerrepresentasjon.	
• Ivareta brukerrepresentanter ved å bidra med opplæring og gi mulighet for 

oppfølging	av	den	enkelte	brukerrepresentanten.	Alle	som	oppnevnes	til	
prosjekter/utvalg	skal	kontaktes	av	representant	fra	BU	etter	oppnevning.

• Bidra	til	å	videreutvikle	god	praksis	for	brukerrepresentasjon	og	bruker-
medvirkning på system- og tjenestenivå i Nordlandssykehuset gjennom å 
innhente	og	systematisere	erfaringer	fra	brukerrepresentanter	og	prosjekt- 
eiere.

• Gi	en	samlet	framstilling	(omfang	og	evaluering)	av	brukerrepresentasjon	i	
prosjekter	i	Nordlandssykehuset	i	Brukerutvalgets	årsmelding.

6
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Andre saker i 2017 (et utvalg)
• Sak	3/2017	 Brukermedvirkning	i	kvalitetsarbeidet
• Sak 5/2017 Et vennlig sykehus 
• Sak 7/2017 Etablering av Pasient og pårørendetorget
• Sak 10/2017 Oppdragsdokumentet 2017
• Sak 11/2017 Avviksmeldinger 2016
• Sak 12/2017 Utskrivningsklare pasienter 2017
• Sak	23/2017	 Etablering	av	Ungdomsråd
• Sak 24/2017 Implementering av Pårørendeveileder i NLSH HF
• Sak	26/2017				 Årlig	melding	2016	til	Helse	Nord	RHF
• Sak	32/2017	 Omvisning	og	orientering	på	AMK-sentralen	
• Sak	36/2017	 Strategisk	utviklingsplan	+	i	hvert	møte	utover	året
• Sak	56/2017	 Nytt	mandat,	Brukerutvalget
• Sak 59/2017 Erfaringskonsulenter i Nordlandssykehuset 
• Sak 61/2017 Regional plan for folkehelsen i Nordland 
• Sak	73/2017	 Prosedyrer	for	brukerrepresentasjon	i	prosjekter	og		 	

 faste utvalg i  Nordlandssykehuset
• Sak 75/2017 Felles DPS i Lofoten og Vesterålen 
• Sak 84/2017 Revisjon av Overordnet samarbeidsavtale og tjeneste- 

 avtalene med kommunene 
• Sak	86/2017	 Budsjett	2018
• Sak	87/2017	 Parkering	for	forflytningshemmede
• Sak	89/2017	 Busstilbudet	ved	Nordlandssykehuset

Orienteringer om aktuelle saker fra administrerende direktør, fra Bruker- 
utvalgets leder og fra Brukerutvalgets øvrige medlemmer er et fast innslag på 
alle	Brukerutvalgets	møter.
Det	skulle	vært	gjennomført	et	kurs	i	samisk	språk	og	kulturforståelse	i	2017.	
Dette	ble	avlyst	og	må	følges	opp.

7
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Brukerrepresentasjon i 2017
Under er en liste over alle brukerrepresentantene som er oppnevnt av  
Brukerutvalget i 2017
NR Betegnelse Deltaker (e)

1 Styret Nordlandssykehuset HF Barbara Priesemann 
   Carl Eliassen (vara)
2 Prosjektgruppe Nasjonal sykehusplan Barbara Priesemann 
   Bente Anita Solås (vara)
3	 Fellesmøte	med	Regionalt	bruker-	 	Barbara	Priesemann 
 utvalg og brukerutvalgene i  
 helseforetakene i Helse Nord  
4 Strategisk utviklingsplan –  Barbara Priesemann,  
 styrings- og referansegruppe Marie Dahlskjær
5	 Pilotkurs:	Opplæring	av	bruker-	 	Barbara	Priesemann,	Paul	 
	 medvirkere	med	utgangspunkt	i		 Amundsen,	Tove	M.	Jensen,	 
	 «Et	vennlig	sykehus»		 	Tove	Leirvik,	Bjørn	Voie,			
  Edgar Wammervold
6 Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Barbara Priesemann,  
   Carl Eliassen (vara)
7 Dialogmøte med kommunene  Barbara Priesemann,  
   Helge Jenssen
8 Brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU) Barbara Priesemann,  
   Carl Eliassen
9	 Klinisk	etikk-komité	(KEK)	 	Helge	Jenssen
10 Forskningsutvalget  Helge Jenssen
11 Kvalitets- og arbeidsmiljø -  Barbara Priesemann,  
 (KVAM-) gruppene  Carl Eliassen
12 Brukerutvalget sykehusapotek Nord Mai-Helen Walsnes,  
   Carl Eliassen (vara)
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NR Betegnelse Deltaker (e)

13	 Fagnettverk	for	bruker-	og		 	Carl	Eliassen 
 pårørendes erfaringskompetanse og 
 brukermedvirkning innen psykisk  
 helse og rus i Helse Nord 
14	 Trygge	fødsler	(prosjekt)	 	Heidi	Einarsson
15	 Arbeidsgruppe	for	planlegging	av	et		 	Heidi	Heinrich 
 kompetanseprogram innen traume  
 og traumeforståelse i Helse Nord 
16 Utdanning i rus- og avhengighetsmedisin  Carl Eliassen
17	 LAR	–	utvidelse	til	Lofoten	og	Vesterålen		 	Carl	Eliassen
18 Sammenslåing av avdeling for spise-  Arild Amundsen 
 forstyrrelser og ambulant team 
19 Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) –   Arild Amundsen 
 behandlingsforløp i psykisk helsevern 
20 «Kom i jobb» - styringsgruppen  Arild Amundsen
22 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget Helge Jenssen,  
   Barbara Priesemann
23	 Workshop	kunnskapsbasert		 	Helge	Jenssen 
 praksis og helsetjeneste 
24		 Et	vennlig	sykehus	 	Paul	Amundsen,	Tove	Jenssen,		
	 	 Tove	Leirvik,	Bjørn	Voie,	 
   Karstein Segland (styrings- 
   gruppa)
25 Brukermedvirknings-  Karsten Seglan, Carl Eliassen,  
 konferansen 2017 (Helse Nord)  Arild Amundsen, Helge  
   Jenssen, Barbara Priesemann 
26 Samhandlingskonferansen 2017  Arild Amundsen, Helge  
   Jenssen, Mai-Helen Walsnes,  
   Marit Madsen, Barbara  
   Priesemann, Karsten Segland

9
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NR Betegnelse Deltaker (e)

27 Jury – Nordlandssykehusets   Barbara Priesemann 
 pasientsikkerhetspris 
28	 Verdig	transport	før	flyreise	–		 	Heidi	Heinrich 
	 forberedelse	til	transport	(kurs)	
29 Prosjekt slagalarm   Paul Amundsen 
 (forskningsprosjekt HBEV) 
30	 Nye	nettsider		 	Barbara	Priesemann 
 Nordlandssykehuset HF 
32	 Forskningsgruppe	Hepatitt	 Carl	Eliassen
33	 Oppfølging	av	Nasjonal	helse-	og		 Barbara	Priesemann,	 
 sykehusplan (arbeidsgruppe) Bente Anita Solås
34	 Cytostatika	infusjoner		 Merethe	Pettersen 
 (forbedringsprosjekt) 
35	 Lungekreft	(forskningsprosjekt)	 Per	Dalhaug
36	 Styringsgruppe	for	FACT	i	Bodø	 Helge	Jenssen
37	 Prosjektgruppe	for	FACT	i	Bodø	 Arild	Amundsen
38	 Felles	inntak	(psykisk	helsevern)	 Helge	Jenssen
39	 Sølvsuperuka	(programkomiteen)	 Helge	Jenssen
40 Implementering av Nasjonal   Karsten Seglan,  
 pårørendeveileder  Åse Almås Johansen
41 KSU – revisjon av Overordnet  Carl Eliassen 
 samarbeidsavtale og øvrige  
 tjenesteavtaler 
42 Etablering av Pasient- og   Karsten Seglan og  
 pårørendetorget Per Dalhaug
43	 Nyfødtintensiv	ambulerende		 Vibeke	Utz 
 sykepleietjeneste 

10
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Økonomi 
Regnskap 2017
Lønnskostnader:		 		 	 kr	337	758,-					 	
Tjenestereise	+	kurs:	 	 	 kr			58	338,-
Andre	driftskostnader	 	 	 kr					6	611,-
Sum      kr  402 706,-

Videre arbeid
Strategisk	utviklingsplan	2035	for	Nordlandssykehuset	vil	bli	ferdigstilt	i	løpet	
av	kort	tid.	Brukermedvirkning	er	en	del	av	dens	grunnmur,	og	pasient-	og	
pårørendeperspektivet	vil	være	vesentlig	i	hele	planen.	Det	har	vært	bruker-
representasjon både i styrings- og referansegruppen samt i en av arbeids-
gruppene.	Brukerutvalget	vil	bidra	med	innspill	også	i	innspurten	og	deretter	
ha	fokus	på	iverksetting	av	planen.

Det	nåværende	brukerutvalgets	periode	avsluttes	i	mars	2018.	Brukerutvalget	
vil derfor evaluere sin virksomhet slik at eventuelt nødvendig kurskorreksjon 
kan	finne	sted.	Målet	er	å	kontinuerlig	jobbe	for	å	fylle	vår	rolle	som	aktivt	
rådgivende	organ	for	styret	og	administrerende	direktør.

Nordlandssykehuset	har	fått	et	aktivt	Ungdomsråd	som	Brukerutvalget	ser	
frem	til	å	samarbeide	med.

Brukeruvalget bør forsterke samarbeidet med Lærings- og mestringssenter og 
Pasient-	og	pårørendetorget.	

Brukeruvalget	bør	også	i	fremtiden	etterspørre	prioritering	av	psykisk	helse-
vern	og	særlig	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	i	Nordlandssykehuset.	

Brukerutvalget bør bidra enda sterkere i Nordlandssykehusets arbeid med 
kvalitet	og	pasientsikkerhet.

11
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Brukerutvalget	driver	sin	virksomhet	i	henhold	til	vedtatt	mandat	og	forøvrig	i	
tråd	med	Helse	Nord	sine	retningslinjer.	BU	driver	innenfor	gitt	budsjett	 
(kr	520	000,-).

Brukerutvalget	er	tilfreds	med	at	klinikkene	er	blitt	flinkere	til	å	be	Bruker- 
utvalget	oppnevne	brukerrepresentanter	i	ulike	råd	og	utvalg.	Dette	synes	å	
fungere	bedre	og	bedre.

Takk
Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og  
enkeltpersoner	i	2017.	Det	har	vært	inspirerende	for	Brukerutvalget	å	møte	
fagfolk	med	stort	engasjement	og	evne	til	å	føre	kunnskap	inn	i	utvalget.

Takk	til	brukerorganisasjoner	og	enkeltpersoner	for	forslag	om	og	innspill	til	
saker	i	Brukerutvalget.

Brukerutvalget ser det som en stor styrke at administrerende direktør møter 
fast	i	BU	og	både	gir	og	mottar	viktige	innspill.

Brukerutvalget	ønsker	å	rette	en	særlig	takk	til	Steinar	Pleym	Pedersen	for	sin	
innsats	for	Brukerutvalget	gjennom	åtte	år.	

12
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Med vennlig hilsen
Leder  Barbara Priesemann  
Nestleder  Carl Eliassen    
Medlem Karsten Seglan 
Medlem Helge Jenssen  
Medlem Arild Amundsen 
Medlem Mai-Helen Walsnes    
Medlem Per Dalhaug 
Medlem Inga Karlsen  
Medlem Paul Martin Strand  

Sekretariat: Steinar Pleym Pedersen/Kari Bøckmann 

Bodø, 21.02.18 
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Nordlandssykehuset HF
Salten • Lofoten • Vestrålen

postmottak@nlsh.no
www.nordlandssykehuset.no
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Jeg er stolt av det ungdomsrådet har fått til på kort tid. 
De representerer noe nytt og de har kunnskap som vi 
trenger. Det er ungdommene som er framtiden.  
Jeg ser fram til fortsettelsen.   

Paul Martin Strand, direktør (2017)”
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Forord
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak har egne 
ungdomsråd og Nordlandssykehuset HF fikk sitt første Ungdomsråd i 2017, oppnevnt i 
styremøte 15.05.17 (Sak 041/2017). 

Nordlandssykehuset har fått et ungdomsråd med god representasjon med hensyn til 
erfaring, alder og geografisk tilhørighet. De er en gjeng engasjerte ungdommer som 
ønsker å bidra til at sykehuset utvikler sine tjenester slik at de blir bedre tilpasset ungdom 
sine behov. De er opptatt av at ungdom er en egen pasientgruppe og at ungdomstiden er 
kort. De understreker at en måned i livet til en ungdom er mye lengre enn en måned i et 
voksenliv  – og det må helsepersonell være oppmerksomme på og legge til rette for. 

I denne første årsmeldingen beskrives Ungdomsrådets sammensetning, mandat og 
rekrutteringsprosess. Viktige saker som Ungdomsrådet har arbeidet med i 2017, og saker 
som de ønsker å jobbe videre med, omtales. Artikkel på Pulsen fra 21.12.17 «Et halvt år 
med ungdomsrådet», er vedlagt.        

Årsmeldingen er med unntak av siste avsnitt, ført i pennen av Ungdomsrådets  
koordinator, Kari Bøckmann.

2

«Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlands-
sykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet.» 

                              Fra styrevedtak (Sak 102/2017)
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1. Ungdomsrådets sammensetning
Leder:  Emma Lovise Larsen
Nestleder: Matilde Mørk Pedersen
Medlemmer: Marie Dahlskjær
  Sofie Jonette Berg
  Einar Steinholt
  Viktoria Linea Høybakk
  Jens Jensen
  Sarah Gjerstad
  Lars Herman Nordland
  Danielle Johanna Hansen
  Mathias Klæboe

Koordinator:   
Kari Bøckmann   Stab. Direktør

Kontaktpersoner i klinikkene:
Kirsti Jørgensen   Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Tone Johnsen   Hode- og bevegelsesklinikken
Monica Gjeset   Kvinne-barn-klinikken
Karin Charlotte Brekken  Medisinsk klinikk

Rådet består av fire gutter og sju jenter i alderen 12-23 år. I alt syv av ungdommene er fra 
Salten, to er fra Vesterålen og to er fra Lofoten. De fleste har hatt langvarig kontakt med 
Nordlandssykehuset og mange har erfaring fra flere av sykehusets klinikker.  
To av ungdommene har i tillegg erfaring fra det å være barn som pårørende.

Ungdomsrådet har siden oppstart hatt tre møter og en helgesamling. 

Les mer om ungdomsrådet på: nordlandssykehuset.no/samhandling/ungdomsradet
Ungdomsrådet kan kontaktes på mail: ungdomsradet@nordlandssykehuset.no eller du 
kan kontakte koordinator Kari Bøckmann, kbo@nlsh.no

3
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2. Mandat - Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF
Ungdomsrådets mandat ble vedtatt i styremøte 25.04.17 (Sak 034/2017).  

Grunnlag og formål
Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at det er pasientens behov som skal 
være førende for struktur og innhold i tjenestene, at systematisk innhenting av bruker-
kunnskap skal brukes i forbedringsarbeid, at ungdom som pasientgruppe har særskilte 
behov og at ungdom har rett til å bli hørt. 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i  
arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet 
representerer brukergruppen ungdom på Nordlandssykehuset. 

Ungdomsrådet skal:
• fremme brukerperspektivet som ungdom i Nordlandssykehuset, med spesielt fokus på 

ungdom med langvarige helseutfordringer og de utfordringene denne gruppen har.
• gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom på Nordlandssykehuset.
• dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom.
• fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd 

med andre ungdomsråd.

Sammensetning og oppnevning
• Ungdomsrådet skal bestå av 9-11 ungdommer i alderen 12-25 år. Det er et mål å sikre 

en bred representasjon (kjønn, alder, diagnosegrupper, geografi, etnisk bakgrunn mv.). 
Ungdomsrådet bør ha minst to representanter fra hhv. somatikk, habilitering, rus og 
psykiatri. Det er et ønske at minst en representant har samisk bakgrunn.

• Ungdommene bør ha personlige erfaringer fra møte med Nordlandssykehuset og være 
villige til å dele sin erfaringer.

• Medlemmene kan med fordel ha erfaring fra ulikt organisasjonsarbeid, men det er ikke 
et krav om organisasjonstilknytning.

• Rådsmedlemmer sitter i to år, med mulighet for re-oppnevning i to år. Det er ønskelig 
at ikke hele rådet skiftes ut samtidig. Rådet oppnevnes av styret i Nordlandssykehuset.

• Det inngås en skriftlig avtale med rådsmedlemmene. Rådsmedlemmer under 16 år må 
ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet.

4
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Organisering og administrasjon
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ og skal arbeide for ungdoms bruker-
medvirkning i alle Nordlandssykehusets klinikker. Ungdomsrådets arbeid og priorite-
ringer skal eies av rådet selv, og koordinatorer skal understøtte dette. 

Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver:
1. Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder, blant annet gjennom faste samarbeidsmøter
2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser
3. Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive 

referat
4. Ha ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer
5. Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlig leder
6. Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen 
7. Rapportere Ungdomsrådets virksomhet
8. Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver

Koordinator sitter i direktørens stab. I tillegg oppnevnes fem kontaktpersoner i 
klinikkene. Kontaktpersonene bistår med rekruttering til ungdomsrådet og to av dem 
deltar på helgesamlingene.  
• Psykisk helse og rus (1 i BUPA og 1 i psykisk helsevern for voksne)
• Kvinne/barn klinikken
• Hode- og bevegelsesklinikken
• Medisinsk klinikk

Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom Brukerutvalget og ung-
domsrådet. Leder av ungdomsrådet har fast plass i Brukerutvalget. 

Deltakelse og godtgjøring
• Ungdomsrådet har fem kveldsmøter og 1-2 helgesamlinger pr. år. 
• Rådsmedlemmer kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og eksterne 

oppdrag. 
• Leder og nestleder møter på formøter med koordinator (arbeidsutvalg).
• Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne retningslinjer. 
• Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell godtgjøring.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Bakgrunnsdokumenter
• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019) 
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021)
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning
• Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak
• Barnekonvensjonens artikkel 12
• Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og paraplyorganisasjonen 

Unge funksjonshemmede
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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3. Rekruttering
«Nordlandssykehuset ønsker å gi et best mulige tilbud til ungdom. For å få til dette 
trenger vi din hjelp! 

Hva må vi være oppmerksomme på for at ungdom skal oppleve seg inkludert og 
ivaretatt på sykehuset? Hva fungerer og hva burde vi bli bedre på? Hvordan kan helse- 
personell snakke med ungdom på en bra måte? 

For å få hjelp til finne ut av dette oppretter vi nå et ungdomsråd. Rådet vil ha to  
hovedoppgaver:
• Ta opp saker dere mener er viktige for ungdom som kommer i kontakt med Nord-

landssykehuset. 
• Være høringsinstans for ledelsen på sykehuset i saker som angår ungdom.

Vil du være med?»

Sitatet over er fra mail sendt til bruker- og pårørendeorganisasjoner, kommunale 
ungdomsråd og avdelinger i Nordlandssykehuset, i følgende rekkefølge: 
1. Alle bruker- og pårørendeorganisasjoner i Nordland 
2. Alle nasjonale bruker- og pårørendeorganisasjoner i paraplyorganisasjonen «unge 

funksjonshemmede»
3. Invitasjon på Nordlandssykehusets Facebookside
4. Telefon til SANKS
5. Mail til alle enhetsledere i Lofoten og Vesterålen for å rekruttere direkte via  

behandlere
6. Mail til alle kommunale ungdomsråd i Lofoten og Vesterålen med kopi til fylkes-

kommunalt ungdomsråd (ung.no sin liste)

I alt 28 ungdommer tok kontakt og koordinator snakket med nominerte kandidater 
(møter på Nordlandssykehuset, Bodø videregående skole, Stormen bibliotek,  
hjemmebesøk og telefon). Deres bakgrunn, erfaringer fra møte med Nordlandssyke-
huset, erfaring fra organisasjonsarbeid, hvordan de stiller seg i forhold til åpenhet 
samt ønske om rolle i ungdomsrådet var tema i samtalene.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Flere av kandidatene hadde langvarige og omfattende helseplager innenfor områdene 
psykiatri, søvnforstyrrelser, hjertesykdom, epilepsi og revmatiske lidelser. Mange var 
aktive i pasient- og brukerorganisasjoner og i ungdomspolitikken.

Problemstillinger ved oppnevning:
• Vi mangler samisk representasjon
• Kun én representant fra Vesterålen
• Overvekt av jenter

I alt ni medlemmer ble oppnevnt i styremøtet 15.05.17. Emma Lovise Larsen og  
Matilde Mørk Pedersen ble oppnevnt som henholdsvis leder og nestleder. Direktøren 
ble gitt i mandat å oppnevne rådets siste to medlemmer. To gutter ble rekruttert  
sommeren 2017, hvorav en var fra Vesterålen.
Ungdomsrådet manglet samisk representant samt representant med erfaring fra 
rusbehandling.

4. Ungdomsrådets arbeid i 2017
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset hadde sitt første møte 19.06.17. Det har 
vært avholdt i alt tre møter på ettermiddagstid og en helgesamling. I tillegg har det 
vært avholdt et møte der «10 råd fra Ungdomsrådet til helsepersonell» ble sluttført. 
Ungdomsrådet behandlet i alt 27 saker i 2017. 
Noe av det Ungdomsrådet har jobbet med:
1. Strategisk utviklingsplan  

Ungdomsrådet har gitt uttrykk for å være svært tilfreds med måten de har blitt 
involvert i arbeidet med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan. Adminis-
trerende direktør informerte om arbeidet allerede i rådets første møte. Medisinsk 
direktør deltok på helgesamlingen og videreførte diskusjonen. Tema har vært oppe 
i alle møter og Marie Dahlskjær i Ungdomsrådet ble valgt til å sitte i arbeids- 
gruppen som jobbet med satsningsområdet «kronikeromsorg». Ungdomsrådet har 
vært særlig opptatt av at vi må huske å vektlegge en «menneskelig medisin», god 
dialog og opplæring, det at helsepersonell ser helheten – ikke bare sykdommen – 
samt at familien må inkluderes når ungdom har lidelser som vedvarer over tid.

2. «Ti råd fra Ungdomsrådet til helsepersonell» 
Ungdomsrådet skal lage plakater og film. (se s. 19)

3. «Hvordan ønsker vi at framtidens helsevesen skal se ut?»  
Foredrag på regional pasientsikkerhetskonferanse, sammen med ungdomsrådet på 
UNN.Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Ønskeliste for hvordan UR skal arbeide sammen:
1. Vi skal ta vare på hverandre, vise respekt og ta hensyn til de rundt oss
2. Personlige tema skal få være personlig. Vi har ¨taushetsplikt¨ om ikke annet er sagt
3. Vær en god lytter
4. Man trenger ikke å snakke hvis man ikke ønsker det
5. Spør i stedet for å lure eller anta
6. Det er alltid lov å si nei
7. Rekk opp handa og vent på tur
8. Obligatorisk hilse-plikt 
9. Si takk

Vi kommer ikke alltid til å være enige, men vi skal respektere mangfoldet av meninger, 
erfaringer, ideer og ønsker vi har innad i ungdomsrådet.

Undervisning/forelesninger
Representanter fra Ungdomsrådet har undervist om brukermedvirkning,  
kommunikasjon med ungdom samt om Ungdomsrådets arbeid for:
• 6. års medisinstudenter - Pasientsikkerhetsopplæringen  
• LIS1- opplæringsuken 
• VOP/BUP Lofoten - fagdag
• Barnemedisin - fagdager
• Brukerorganisasjoner 
• Vertene på Pasient- og pårørendetorget 
• Styret i Nordlandssykehuset

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Annen representasjon
Representanter har deltatt på ungdommens fylkesting og konferansen  
sammen@mestring. På nasjonal pasientsikkerhetskonferanse i november ble film 
med to av ungdommene vist på en parallellsesjon der tema var kommunikasjon.

Film med Lars Herman på nasjonal pasientsikkerhetskonferanse
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Media
Ungdomsrådets arbeid har vært omtalt i media (Lofotposten, Bladet Vesterålen, Avisa 
Nordland) og to ganger i doktorinord samt tre artikler på Pulsen. Rådet har også vært 
omtalt på Valnesfjord helsesportsenter sine nettsider samt på nettsidene til Ung 
mestring og medvirkning. 

Annet
Ungdomsrådet har møtt: skolen på NLSH, CL-teamet, Valnesfjord helsesportsenter og 
styret. De har også fått informasjon om BUPA og Hode- og bevegelsesklinikken.

Ungdomsrådet er presentert i styret, utvidet ledergruppe og AMU.

Helgesamling i Saltstraumen 15-17/9-17Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Kontakt med andre ungdomsråd
Koordinator har opprettet kontakt med koordinatorer for andre ungdomsråd, både 
regionalt og nasjonalt. Det er også opprettet kontakt med nasjonalt kompetanse-
senter for læring- og mestring (MKLMH). Ungdomsråd driftes ulikt rundt om i Norge, 
både med tanke på hvilke saker de blir involvert i, hvor i organisasjonen de er  
plassert, avlønning samt rekruttering.       

Ungdomsrådets medlemmer har opprettet en Facebookgruppe og har kontakt på 
snapchat. 

Ofte brukt metode: Arbeid med gule lapper.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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5. Videre arbeid
Saker Ungdomsrådet planlegger å jobbe mer med i 2018: 
• Overgang mellom barne- og voksenmedisin. 
• Informasjon til og opplæring av ungdom og deres familier. Opplæringstilbudet 

oppfattes i dag som mangelfullt, blant annet har vi LMS-tilbud til foreldre, men ikke 
barn og unge selv ved ADHD.

• Er lokalene i Nordlandssykehuset tilpasset ungdom (internettilgang, utforming, 
ladestasjoner, mulighet for å ta mot besøk)?

• Helsepersonell må se helheten
 - Snakke om og bistå med de utfordringene som ungdom som er syke møter:  
    skole, arbeid, økonomi, seksualitet, rus/alkohol, kjærester osv.
 - Somatisk sykdom ved psykiske lidelser og psykiske vansker ved somatisk  
    sykdom/funksjonsnedsettelse.
• Tilgjengelig, forutsigbar og fleksibel behandling. 
 - Kontaktlege/koordinator når en har tjenester fra mange avdelinger.
 - Det må være mulig å få operasjoner/behandling på dager som passer  
    ungdom, mtp. fravær fra skolen.
• Sykehuset må ha et større fokus på hele familien, også søsken.

Ungdomsrådet vil også jobbe med informasjon til ungdom som skal ligge på  
www.nordlandssykeshuset.no. Både informasjon om ungdomsrådet, men også tekst 
rettet direkte mot ungdom som er pasienter på Nordlandssykehuset. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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6. Økonomi
Ungdomsrådets kostnadssted: 1017

Utgifter i perioden 19.06.17- 31.12.17 

Lønnskostnader   kr 43 287,-
Tjenestereiser og kurs  kr 128 541,-
Andre driftskostnader  kr 12 560,-
Sum    kr 185 388,-

Budsjett for 2018: kr 300 000,-.

Møte og 18-årsdag-feiring for Sarah og Matilde.Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
20SEP2018 - saksdokumenter
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7. Egenevaluering
Ungdomsrådet vil takke for et meget lærerikt og meningsfullt halvår. Det har vært 
kjempegøy, hyggelig og slitsomt og vi har lært masse på kort tid. Vi føler at sykehuset 
har tatt oss seriøst. Ting vi har sagt har blitt hørt og gjort noe med.  

Vi har fått møte styret, direktørene og en rekke fagfolk. Vi er glade for at dere har lyst 
til å høre om og bruke våre erfaringer. 

Vi i Ungdomsrådet vil rette en stor takk til Kari Bøckmann for hennes fantastiske inn-
sats med oss. Hun er ikke bare en koordinator, men hun passer på oss. Hun er også 
et menneske og har derfor lært oss å kjenne. Hun hjelper oss til å gjøre det beste 
arbeidet vi kan gjøre. Ungdomsrådet vil ikke være det samme uten henne. Takk kjære 
Hønemor, vi ser fram til neste år med deg. 

Til slutt vil vi si at det har vært fint å kunne få bruke våre erfaringer med sykdom på 
noe som gir mening.  

Vi er stolte av oss selv og hverandre og er glade for å være her. Vi ser fram til  
fortsettelsen! 

På vegne av UR 2017
Bodø 14. mars 2018

Emma Lovise Larsen   Matilde Mørk Pedersen
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8. Omtale
Gjengivelse av artikkel fra Pulsen 21. desember 2017

Et halvt år med ungdomsråd

- Det er veldig positivt å oppleve at det vi sier blir tatt seriøst, sier leder av ung-
domsrådet Emma Lovise Larsen og nestleder Matilde Mørk Pedersen. Ungdoms- 
rådet ved Nordlandssykehuset har nå vært i drift i et halvt år. 

Av: Børre Arntzen, webredaktør 

Nordlandssykehuset har fått rekruttert en fantastisk flott gjeng med ungdommer med 
bred erfaring fra det å være pasienter på Nordlandssykehuset.
- Jeg er stolt av det ungdomsrådet har fått til på kort tid, sier adm direktør i Nord-
landssykehuset Paul Martin Strand.
- De representerer noe nytt og de har kunnskap som vi trenger. De hadde et ett times 
innlegg for styret i Nordlandssykehuset der de presenterte hva de har jobbet med og 
kom med klare synspunkt om hva de syns vi som sykehus bør fokusere på fremover. 
Styret ga uttrykk for at de var imponert over ungdomsrådets arbeid. Det er ungdom-
mene som er framtiden. Jeg ser fram til fortsettelsen, sier Strand.

Fra venstre: Sofie Jonette Berg, Danielle Johanna Hnsen, Marie Dahlskjær, Lars Herman Nordland, Emma 
Lovise Larsen, Mathias Klæboe, Viktoria Linea Høybakk, Sarah Gjerstad, Jens Jensen, Einar Steinholt og 
Matilde Mørk Pedersen. 

16
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Lærerikt og givende
Nestleder Matilde Mørk Pedersen 
(bildet) forteller at de har blitt veldig 
godt tatt imot på sykehuset.
- Av alle. Vi har møtt styret, direktø-
rene, skolen, mange behandlere og 
brukerorganisasjoner. Dere lytter når 
vi forteller og det gjør at vi føler at vi 
har noe å komme med. Det gir meg 
rett og slett mye å få gjøre noe jeg 
synes er så viktig som dette, sier Mørk 
Pedersen og fortsetter:

- Man skulle selvfølgelig ønsket at man hadde sluppet å bli syk, men når det først er 
sånn, så er det meningsfullt å få bruke erfaringene sine i ungdomsrådet. Vi i ung-
domsrådet har både positive og negative erfaringer med sykehuset. Det at vi får 
mulighet til å påvirke hvordan ungdom som pasientgruppe blir møtt på sykehuset, er 
kjempefint, sier Mørk Pedersen.   

Egne erfaringer
Ungdomsrådet har siden oppstart jobbet med strategisk utviklingsplan, og utviklet 
en liste med ti råd fra til helsepersonell. De har tatt utgangspunkt i egne erfaringer 
og formulert hva de mener ungdom på sykehuset trenger for å oppleve helsehjelpen 
som nyttig og medvirkningen som god. Ungdomsrådet har møtt skolen og CL-teamet 
samt fått orientering om hode- og bevegelsesklinikken og BUPA. I februar skal de 
holde foredrag på regional pasientsikkerhetskonferanse, sammen med ungdomsrådet 
på UNN med tema «Hvordan ønsker vi at framtidens helsevesen skal se ut?».
Ungdomsrådet ønsker å jobbe videre med overgangen mellom barne- og  
voksenmedisin og har sagt klart ifra at de syns aldersgrensen på barneavdelingen er 
altfor lav. De ønsker også å se på hvilke lærings- og mestringstilbud som finnes for 
ungdom i Nordlandssykehuset og er opptatt av at helsepersonell må se og inkludere 
hele familien når en ungdom er syk, også søsken. 

17
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9. Ti råd fra ungdomsrådet
Ungdommene har siden august også spilt inn film og bidratt med undervisning en 
rekke steder i sykehuset. Ungdommene har imponert med sin evne til å formidle hva 
de som ungdom trenger i møte med helsepersonell, sier koordinator Kari Bøckmann. 
De ti rådene de har utarbeidet vil etter hvert trykkes opp og distribueres.  
Ungdommene planlegger også å spille inn en film om dette.

Ti råd fra ungdomsrådet til Helsepersonell:
1. Bry deg, lytt og vis omsorg
2. Husk navnet mitt
3. Gi meg tid og la meg snakke ferdig
4. Forklar med vanlige ord og spør om jeg skjønner. Kutt ut legespråket!
5. Les journalen før jeg kommer sånn at jeg ikke trenger å fortelle alt på nytt
6. Vær ærlig, konkret og gi meg eksempler. Det gjør det lettere å forstå og mestre
7. Spør meg, ikke mamma eller pappa
8. Jeg er mer enn bare sykdommen min – husk at jeg har skole, kjæreste og fritids- 

aktiviteter
9. Inkluder mine nærmeste, og spør meg hvordan jeg vil at de skal ta del i det som 

skjer med meg
10. Ta vare på deg selv. Det er bra for oss når vi merker at du har det bra

Nordlandssykehuset må ikke være bare en fabrikk 
som skal produsere friske mennesker.   

Ungdomsrådet 2017”

18
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Salten • Lofoten • Vestrålen
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Protokoll 

Møte: Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid: 13. juni 2018 kl. 10.00 – 14.00 
Møtested: Helgelandssykehuset i Mo i Rana, Møterom ved kantina underetasje 
 
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse x  

Tove Linder Aspen  Medlem LMS  x 

Ellen Sara Sparrok Larsen  Medlem Samisk befolkning x  

Einar Moen Medlem Eldrerådet x  

Rigmor Røberg Medlem Kreftforeningen x  

Åse Irene Wrålsen Medlem FFO -HLF x  

Vigdis Svaleng Vara FFO - ADHD x  

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir Helgelandssykehuset x  

Fred Mürer Medisinsk dir Helgelandssykehuset x  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh. Helgelandssykehuset  x 

Tove Lill Falstad Sekretariat Helgelandssykehuset x  

Ann Karin Kjeldsand Kvalitetsrådgiver Helgelandssykehuset Sak 27  

 
 
Inviterte:  Sissel Brufors Jensen, tidligere leder i Brukerutvalget  
   
 
Saksliste 
 
Sak 18/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Saksliste og innkalling godkjent med de endringer som kom fram under møtet. 
 
Sak 19/2018 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget dato 07. mai 2018 
Vedtak:   Protokoll fra 07. mai 2018 godkjent 
    
Sak 20/2018 Takk til tidligere brukerutvalgsleder Sissel B. Jensen    

Administrerende direktør og medisinsk direktør takket BU-leder for 
arbeidsinnsat og engasjementet for Helgelandssykehuset gjennom mange år. 
Overrekkelse av gave og blomster. 
Avtroppende BU-leder takket for seg og oppfordrer nytt brukerutvalg til å 
være engasjert og ha godt oppmøte på BU-møtene.  
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• HELGELANDSSYKEHUSET
HELCELAANTEN SKIEMTJE-CÅETIE



Vedtak:          Brukerutvalget takker avtroppende leder for mange års innsats og 
engasjement, og er glad hun vil fortsette å bidra med som brukerrepresentant 
i klinisk utvalg for rehabilitering.  

 
Sak 21/2018 Orienteringssaker fra administrerende direktør 

Presentasjon av ny administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir. 
 

Hsyk 2025:  
- Møter i alle kommuner på Helgeland gjennomført 
- E-postadresse på nettsidene til Helgelandssykehuset for innspill fra alle 

innbyggerne på Helgelandssykehuset. Alle innspill må være på sak, og 
innspillene må være undertegnet. Alle innspill blir publisert.  

- Internt sekretariat etablert og utvidet. Inkluderer klinisk personell. 
- Prosjektleder orienterer i ledermøte en gang i måneden 

 
Rekruttering – utfordring: 

- Rekruttering er utfordrende både for kommuner og sykehus. 
- Sendt felles brev til Nord Universitet ang. ikke opptak av studenter 

til/nedleggelse av desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland. Førte til at 
saken ble utsatt. 

- Ønsker også å sette fokus på helsefagarbeidernes muligheter til variert 
videreutdanning.  

- Sommerferieturnus ser ut til å gå bra, men med noen utfordringer i enkelte 
avdelinger. 

 
Virksomhetsrapport til styret: 

- Godt økonomisk resultat hittil i år 
- Mål er å gå med 20 mill i overskudd 
- Fristbrudd på noen fagområder 

 
Vedtak:  Brukerutvalget tar sakene til orientering. Brukerutvalget ønsker en grundig 

orientering om Helgelandssykehuset 2025 på neste BU-møte. 
 
 
Sak 22/2018 Rutiner i forbindelse med Brukerutvalgets innspill på styresaker 

For at Bu-leder skal kunne gi innspill på styresaker ønskes det innspill fra 
Brukerutvalgets medlemmer.  
 
Brukerutvalget mottar sakspapirer til styremøtene via en lenke i e-post til 
Helgelandssykehusets nettsider der alle sakspapirer er publisert en uke før 
styremøtene gjennomføres.  

 
Vedtak:   Brukerutvalgets medlemmer har alle ansvar for å sette seg inn i styresakene 

og gi innspill til BU-leder via e-post i god tid før styremøtet skal gjennomføres. 
Innspill sendes til Anne Lise Brygfjeld. 

 
Sak 23/2018 Innmelding av to representanter til BU Sykehusapotek Nord HF. Oversikt 

over brukerrepresentanter på systemnivå i regi av Helgelandssykehuset HF. 
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Vedtak:  Brukerutvalget oppnevner Per Hansen som medlem og Åse Wroldsen som 
vararepresentant til brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF. Ny BU-leder 
overtar de roller som avtroppende leder har hatt i styret, OSO og Hsyk 2025. 
Oppdatert oversikt over brukerrepresentanter på systemnivå i regi av 
Helgelandssykehuset sendes ut som vedlegg til protokoll. 

 
Sak 24/2018 Orienteringssaker fra BU-leder 

- Sykehusapotek Nord - Søknad om forskningsmidler til farmasøyt i 
akuttmottak. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehusapotek Nord, 
Helse Nord, Universitetet i Nord-Norge  og Nordlandssykehuset. 
Farmasøyt i akuttmottak er nytt på landsbasis og som for øyeblikket ikke 
eksisterer i Helse Nord. Mål med farmasøyt i akuttmottak er å: 

o Redusere legemiddelrelaterte  problemer 
o Liggetid i akuttmottak  
o Lengde på sykehusopphold 
o Reinnleggelse 

Prosjektgruppa har hatt samarbeid med sykehuset i Levanger som har 
erfaring med farmasøyt i akuttmottak, og har blant annet vært der på 
ekskursjon.  

- Sykehusapotek - Nord jobber med brukeropplevd kvalitet via 
spørreundersøkelser. Tips fra brukerne tas med i videre arbeid i BU i 
Sykehusapotek av nye brukerrepresentanter. 

- Planlegging av samhandlingskonferanse 14. og 15. november 2018 på Mo. 
Orientering om brukerrepresentanter som skal holde foredrag, Kenneth 
Archtander og Lasse Gustavson 

- Regional brukerkonferanse i Bodø 11.- 12. oktober 2018. Leder og 
nestleder fra BU inviteres og får dekket deltakelse. Andre fra BU kan delta 
og søke engen organisasjon om dekning av utgifter.  

- Samarbeid mellom BU og RBU ifølge retningslinjer.  
o Det arrangeres årlig et møte mellom BU-ledere i helseregionen. 
o BU-leder mottar protokoll fra alle RBU-møter på e-post. 
o BU-leder inviteres til å delta på regionalt styreseminar 

 
 

Vedtak:  Orienteringen tas til orientering.  
 
 
Sak 25/2018 Hva betyr innholdet i mandatet for BU i praksis? Gjennomgang i 

brukerutvalget om mandatets innhold og betydning. 
 

Mandatet forutsetter at Brukerutvalget er godt kjent internt og eksternt i 
organisasjonen. Brukerutvalget må få saker til behandling både fra 
saksbehandlere, pasienter og pårørende.  

 
Vedtak: Brukerutvalget ber om at det utvikles en brosjyre for å bekjentgjøre 

Brukerutvalgets eksistens og funksjon for pasienter og medarbeidere i 
helseforetaket. Brukerutvalget anser det er et viktig supplement til web-
basert informasjon. BU ber administrasjonen å påse at saksbehandlere 
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orienterer brukerutvalget om saker/prosjekter som angår pasienter og 
pårørende. 

  
 
Sak 26/2018  Orientering om forbedringsarbeid i Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 
  Sykehusenheten i Sandnessjøen scoret lavt på 

Pasienttilfredshetsundersøkelsen (PasOpp) i 2015. Spesielt på områdene  
- utskriving  
- samhandling med fastlege og hjemmesykepleie/kommunale tjenester 
 
 
Nye prosedyrer er utarbeidet og iverksatt. Tavlemøter er innført.  
Brukerutvalget fikk også ei orientering om andre kvalitetsforbedringstiltak 
som er iverksatt. 

 
 Vedtak:  Brukerutvalget takker for god og innholdsrik presentasjon om 

forbedringstiltak i Sandnessjøen. Brukerutvalget tar informasjonen til 
orientering. 

 
Sak 27/2018 Orientering om Helgelandssykehusets rutiner og praksis i hht. RBU-sak 40-

2018. 
 Foreløpig intern undersøkelse i Helgelandssykehuset avdekker at det er grunn 

til å se nærmere på om foretaket har konkrete prosedyrer for å ivareta 
pasienter med ulike former for å forståelsesvansker og/eller problemer med å 
uttrykke seg. I RBU-saken vises det til ledsageravtalen, og 
Helgelandssykehuset viser til Tjenesteavtalene. 

 
Vedtak: Brukerutvalget uttrykker bekymring for at helseforetaket ikke kan vise til 

prosedyrer for å ivareta pasientgruppens behov for å sikre bistand i 
kommunikasjon. Brukerutvalget anmoder administrasjonen om å se på 
interne rutiner og pasienters behov. Herunder også rutiner for 
bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven §4A om 
samtykkekompetanse. Brukerutvalget ber derfor at det utarbeides egne 
prosedyrer som skal sikre at pasienter med spesielle behov blir behandlet 
individuelt. 

 
 
Sak 28/2018  Brukerrepresentant til forskningsprosjekt  
 Forespørsel fra forskningsleder om brukerrepresentant til delprosjekt ved 

Helgelandssykehuset. Doktorgradsstipendiat Veronica Hovind leder prosjektet 
som omhandler hofte- og kneproteser. 

 
Vedtak: Åse Wrålsen ble valgt som brukerrepresentant til forskningsprosjektet. 
 
 
Sak 29/2018 Eventuelt: 
Vedtak: Ingen saker på eventuelt 
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

 

Side  1 

Referat møte i Brukerutvalget 30-31.mai.2018 
 
Sted: G04.027 
Tid:  30/5 kl.12.00-17.00 og 31/5 kl. 08.30-12.00 

 
Deltagere: Tilstede 30/5 Tilstede 31/5 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x x 

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet x x 

Ole André Korneliussen Mental Helse x x 

Sarah Iselin Dahl FFO – NAAF x x 

Per Dalhaug (vara) Kreftforeningen x x 

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x x 

Kitt Anne Jorid Hansen RIO x x 

Inga Karlsen Samisk representant x x 

Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet   

Helge Jenssen (vara) FFO x  

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør NLSH x  

Beate Sørslett Medisinsk direktør  x 

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef x  

Gro Ankill Administrasjonssjef x  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

 

Agenda: 

 
35/2018 Velkommen - nytt Brukerutvalg  

36/2018 Presentasjon av Nordlandssykehuset HF 

37/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

38/2018 Godkjenning av referat fra møtet 17.04.18 

39/2018 Oppdragsdokumentet 2018 

40/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 

41/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 

42/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet 

43/2018 Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt 

44/2018 Referatsaker 

45/2018 Møteplan 2018 og saker til framtidige møter 

 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 

35/2018 Velkommen - nytt brukerutvalg  
 
Presentasjonsrunde og gjennomgang av program for dagene. 

 

 

36/2018 Presentasjon av Nordlandssykehuset HF 
 
Administrerende direktør Paul Martin Strand og fagsjef Tonje Elisabeth Hansen 
presenterte Nordlandssykehuset og orienterte om strategisk utviklingsplan. 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen om Nordlandssykehuset HF 
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37/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 

38/2018 Godkjenning av referat fra møtet 17.04.18   
 

Vedtak: 
 

1. Referat godkjennes  
 

 

39/2018 Oppdragsdokumentet 2018 
 
Medisinsk direktør Beate Sørslett orienterte om oppdragsdokumentet 2018. Hun 
ba brukerutvalget være særlig oppmerksom på punkt 5: Sikre god pasient- og 
brukermedvirkning. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen om oppdragsdokumentet 2018 til 
etterretning 
 

 

40/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 
 

- Informasjon om nye styremedlemmer ved NLSH 
- Ambulanseflysaken: NLSH er i gul beredskap og vurderer at aktuell 

situasjon er under kontroll.   
- BUPA: Orientering om hvordan pasientene ivaretas ved mangel på 

spesialister.  
- Endokrinolog – Det jobbes med rekruttering til stillingen. Stillingen er 

lyst ut to ganger i 2018 
- Kurativ strålebehandling for prostatakreft. Saken er fortsatt til 

behandling i Helse Nord 
 

Vedtak: 
 

1. Orienteringene tas til etterretning 
2. Brukerutvalget ber om at et økt fokus på rekruttering av spesialister, 

både innen psykiske helsevern og endokrinolog 
 
 

 

41/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 
Det er sendt en plan for brukermedvirkning i forskning. 
 
BU’s leder deltok på ettårsevalueringen av pasient og pårørendetorget og takket 
vertene og Lærings- og mestringssenteret for innsatsen. 
  

Vedtak: 
1. Orienteringene tas til etterretning 

 

 

42/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 
Evaluering av utbyggingen av Nordlandssykehuset, Vesterålen (dialogmøte) v/  
Mai-Helen Walsnes.  
To forhold ble påpekt:  
1) Pasientene må kle seg om på et toalett før dagkirurgi.  
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2) Sengene på oppvåkningen står så tett at det er vanskeligheter med å ivareta 
taushetsplikten. 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Orienteringen tas til etterretning 
 

43/2018 Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter i Nlsh 
 
Forbedringsprosjekt: Bedre oppfølging av MS pasienter – forbedring av innhold i 
journal notater v/ Nina Øksendal (kontaktperson i BU: Paul Daljord) 
 
Brukerrepresentant i driftsrådet til pasient- og pårørendetorget 
 
Forbedringsprosjekt: Overføring av pasienter etter hjertekirurgi fra UNN til NLSH 
v/prosjektleder Pernille Aune 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Marianne Elvik (MS-forbundet) oppnevnes som brukerrepresentant til 
forbedringsprosjektet «Bedre oppfølging av MS pasienter – forbedring 
av innhold i journal notater». 

2. Sarah Isabel Dahl oppnevnes som BU’s representant i pasient- og 
pårørendetorgets driftsråd. Kitt Anne Jorid Hanssen er vara. 

3. LHL er kontaktet og sekretær gis i oppdrag å finne en 
brukerrepresentant med fersk og relevant erfaring til 
forbedringsprosjektet om transport av pasienter etter hjertekirurgi fra 
UNN til NLSH. 

 

 

44/2018 Referatsaker 
 
Referat fra styremøte i NLSH 24.04.18 
Referat fra helgesamling i Ungdomsrådet 06.04.18 – 08.04.18 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Referatene tas til etterretning 
 

 

45/2018 Møteplan og saker til framtidige møter 
 
Møtedatoer 2018:  
18/6-18  
21/8-18 
1/10-18 (Lofoten) 
6/11-18 
5/12-18 
 
Saker til møtet 18/6 

- Oppdragsdokumentet 2018. Hvordan kan BU følge opp punkt 5? Sikre 
god pasient- og brukermedvirkning  

- Gjennomgang av råd og utvalg i NLSH som har fast 
brukerrepresentasjon  

- Pasient- og pårørendetorg i Vesterålen 
- Universell utforming  

 
Saker til møtet 21/8 

- NLSH sin handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang. Status? 
- Orientering v/ fylkesmannen om endringer i lovverket i psykisk 

helsevernloven 
- Venterom i Vesterålen – en orientering 
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Saker som BU ønsker å behandle i 2018: 

- ME – hvilket tilbud har NLSH? 
- ForBedring og Second Victim (ivaretagelse av helsepersonell) – en 

orientering 
- Utarbeiding av informasjonsbrosjyre om til brukerorganisasjoner om 

helsepersonell sine muligheter til å bidra med faglig innhold på 
medlemsmøter 

- Hendelsesanalyse – en orientering 
- Antibiotikateamet – en orientering 
- Pasientreiser og ledsagertjenesten. Status og evt avvik.  
- Prioritering av psykisk helse og rus i NLSH, inkludert orientering om 

prioriteringsveilederen.  
- Øyeklinikk i Lofoten og Vesterålen 
- Samhandlingsreformen og sykehusets tilbud til mennesker med demens 

– en orientering 
- Habilitering/rehabilitering med fokus på å få mennesker med sykdom og 

funksjonsnedsettelser i arbeid. Hvilket arbeid gjøres på NLSH?  
- Oppfølgingssaker: 

            Erfaringskonsulenter PHR-klinikken 
            Brukermedvirkning i LAR 
            Busstopp ved NLSH, sentrum 
 

Neste møte 18/6-18 
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 Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

 

Side  1 

Referat fra møte i Brukerutvalget 21. august 2018 
 
Sted: Styrerommet, Rønvik 
Tid: 12.30-15.30 

 
Deltagere: Tilstede 21/8 Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x  

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet x  

Ole André Korneliussen Mental Helse x  

Sarah Iselin Dahl FFO – NAAF x  

Per Dalhaug (vara) Kreftforeningen x  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x  

Kitt Anne Jorid Hansen RIO x  

Marit Madsen (vara) Samisk representant x  

Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet  x 

Helge Jenssen (vara) FFO x  

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør NLSH x  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

Bjørnar Hansen Ass. Klinikksjef, PHR-klinikken x  

Børre Arntzen Kommunikasjonsrådgiver Sak 62/2018  

Ian Dawson Fagkonsulent, SDPS, PHR-

klinikken 

Sak 60/2018  

Tarald Sæstad Prosjektleder pakkeforløp, PHR 

klinikken 

Sak 59/2018  

Irene Flatvoll-Pedersen Avdelingsleder, Prehospital 

klinikk 

Sak 61/2018  

 

 

Agenda: 

 
57/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  

58/2018 Godkjenning av referat fra møtet 18.06.18 

59/2018 Innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken 
60/2018 Redusert og riktig bruk av tvang  

61/2018 Venterom i Vesterålen - psykiatri 

62/2018 Oppfølgingssak 50/2018 – Innspill til Nordlandssykehuset.no 
63/2018 Opplæring av brukerrepresentanter – nasjonalt e-læringsprogram 

64/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker   

65/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker  
66/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet  

67/2018 Eventuelt  

 

 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 

57/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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58/2018 Godkjenning av referat fra møtet 18.06.18  
 

Vedtak: 
 

1. Referat godkjennes  
 

 

59/2018 Innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken 
 
Informasjon om pakkeforløpene samt om arbeidet med implementering av disse 
i klinikken v/ prosjektleder Tarald Sæstad.                                                            
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning 
2. Brukerutvalget ber om at det involveres brukerrepresentanter 

systematisk i arbeidet med innføringen av pakkeforløpene i 
klinikken og pasienter i ulike aldre og med ulik problematikk samt 
pårørende inviteres til å komme med innspill. Brukerutvalget ønsker 
at brukermedvirkere inviteres inn i arbeidet så tidlig som mulig.     

 

 

60/2018 Redusert og riktig bruk av tvang 
 

Orientering v/ fagkonsulent Ian Dawson om utviklingen innen bruk av tvang på 
Nordlandssykehuset. Hvilke tiltak som har vært gjennomført og hva som 
planlegges videre ble beskrevet.     
                                 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning og ser fram til å delta 
i det videre arbeidet.  
 

 

61/2018 Venterom i Vesterålen - psykiatri 
 
Orientering ved Irene Flatvoll-Pedersen. Saken oversendes nå fylkesmannen for 
vurdering.   

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar orienteringen til etterretning 
2. Brukerutvalget ber om fortgang i saken. Pasientene det gjelder er 

en pasientgruppe som er i en svært sårbar situasjon og det er viktig 
at de har et trygt og skjermet rom med kvalifisert personell tilstede – 
og legetilsyn tilgjengelig.  

 

 

62/2018 Oppfølgingssak 50/2018 - Innspill til nordlandssykehuset.no  
 
Brukerutvalgets medlemmer har vært inne på nordlandssyekhuset.no og sett på 
behandlingsforløpene til ulike sykdommer. 
 
Generelle tilbakemeldinger: 

 mange gode tekster  

 bedre forklaringer på noen vanskelige ord, f.eks fatigue 

 flere tekster på samisk  

 uklart på hvilke lokasjoner i NLSH ulike tilbud gis 

 manglende beskrivelse av flere sykdommer  

 tekstene som omhandler psykisk helse er mangelfulle og malen (før-
under-etter) er tilpasset somatisk sykdom 

 behandling av ruslidelser bør utvides og flere tilbud bør beskrives  

 mer bruk av filmer 

 bedret søkefunksjon mtp pasienter som feilstaver ord 
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En mer detaljert liste med tilbakemeldinger sendes kommunikasjonsavdelingen 
v/ Børre Arntzen NLSH 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget stiler seg til disposisjon dersom 
kommunikasjonsavdelingen har behov for gjennomgang av tekster mtp 
lesbarhet for mennesker som ikke er helsepersonell.  

 

63/2018 Opplæring av brukerrepresentanter – nasjonalt e-læringsprogram 
 
Utsettes 
 

 

64/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 
 

- Orientering om drift – prognose og tiltak 
- Orientering om status for oppmerking av parkeringsplasser  

 
Forslag til vedtak: 

 
1. Orienteringene tas til etterretning 

 

 

65/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 

- Preoppnevning av Mai Helen Walsnes som brukerrepresentant i studie 
som omhandler variasjon i behandling av hoftebrudd i Vesterålen 
(prosjektleder Cato Kjærvik) 

- Grunnkurs for Brukermedvirkere i FFO blir avholdt 2.-3/11-2018 på 
Scandic Bodø hotell, og FFO ønsker at nyvalgte brukermedvirkere 
innenfor helse skal delta, lære om grunnregler som FFO setter når de 
representerer FFO. Kurset vil kun ta brukermedvirkere tilknyttet FFO, da 
de ikke har midler til at andre kan delta. 

- Dialogmøte i Vesterålen 3/9 
- Innføring av pakkeforløp i psykisk helse 8/10. Representanter for BU 

oppfordres til å møte. 
- Kurs i samisk brukerrepresentasjon arrangeres av SANKS 

 
Forslag til vedtak: 

 
1. Orienteringene tas til etterretning 
2. Paul D stiller som representant for BU på dialogkonferansen 3/9 

 

 

66/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 
Regionalt samling i Klinisk etikk komite (Helge Jenssen).  
Referat vedlegges 

 
Forslag til vedtak: 

 
1. Orienteringen tas til etterretning 

 

 

67/2018 Eventuelt 
 
 

 

Neste møte: 1/10 – 18, sted: G04027 
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Regional brukerkonferanse 11. - 12. oktober 2018 - program, utkast 
 

11. oktober Tema 

15.30 – 1600 Registrering 
16.00 – 16. 15 Velkommen  

Presentasjon av leder og nestleder 
Praktiske opplysninger 

16.15 – 17.00 Orientering om Helse Nord 

17.00 – 17.15 Pause 

17.15 – 18.00 Brukerrepresentant på systemnivå 
-  rolleforståelse 

18.30 Middag 

  
12.0ktober  

0830 - 0840 Velkommen til ny dag 

08.40 – 0900 
09.00 – 10.00 
10.00 – 10.20 
10.20 – 11.30 

Innledning 
Gruppearbeid 
Pause 
Presentasjon av gruppearbeid og drøfting i 
plenum 

11.30 – 12.15 Lunsj 

12.15- 13.00 Pasientsikkerhet 
Hvordan jobbes det i sykehusene med 
forbedring? 

13.00 – 13.10 Pause 
13.10 – 13.45: Psykisk helsevern og psykisk 

utviklingshemming 
Behandlingstilbud i HN for barn, unge, voksne 

13.45 - 1400 Evaluering og Avslutning  
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Møtedato: 20. september 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2018/2    Hanne H. Haukland, 75 51 29 00  Bodø, 12.9.2018 

 

RBU-sak 74-2018 Eventuelt 
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