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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. januar 2019 – innkalling  

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

onsdag, den 23. januar 2019 – fra kl. 08.30 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
Vi viser til e-post av 15. november 2018 ad. RBUs egenevaluering 2018. I samråd med RBU-
leder Knut Georg Hartviksen inviteres Regionalt brukerutvalg til en tematime i starten 
av RBU-møte 23. januar 2019 for en gjennomgang av rapporten og for ev. supplerende 
innspill. Vi setter av tidsrommet mellom kl. 08.30 til kl. 09.30 for denne gjennomgangen. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
906 904 25 eller pr. e-post til unn.hamran@helse-nord.no. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent. 
 
Karin Paulke 
Stabsdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/2    Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 1-2019  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 23. januar 2019: 
 

Sak 1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 2-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 8. november 2018  
Side 3 

Sak 3-2019 Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene 
Saksdokumentene ettersendes. 

Side 11 

Sak 4-2019 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025  

Side 12 

Sak 5-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – generell 
organisering og innspill til program 2019 

Side 47 

Sak 6-2019 Helse Nords regionale forsknings- og 
innovasjonskonferanse 2019 – oppnevning av 
brukerrepresentant til programkomité 

Side 49 

Sak 7-2019 Felles planleggingsprosesser mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten – oppnevning av 
brukerrepresentant til workshop 

Side 50 

Sak 8-2019 Orienteringssaker Side 53 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om 

planlagte styresaker 
Side 54 

Sak 9-2019 Referatsaker Side 56 
 1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved 

Sykehusapotek Nord HF 24. september 2018 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 7. november 
2018 

3. Referat fra møte i Fagråd Rehabilitering 7. november 
2018 
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 4. Sluttrapport fra LIS Styringsgruppe 19. november 
2018 

5. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 5. desember 
2018 

6. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset HF 10. desember 2018 

7. Innkalling til møte i Brukerutvalget ved 
Sykehusapotek Nord HF 10. desember 2018 

  

 8. Referat fra møte i Brukerutvalget ved 
Finnmarkssykehuset HF 12. desember 2018 

9. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved 
Helgelandssykehuset HF 13. desember 2018 

10. Invitasjon til brukerutvalget i Helse Nord fra 
Folkehelseinstituttet om kurs i kunnskapsbasert 
praksis 20.-24. mai 2019 

11. Brev av 12. desember 2018 til Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF fra 
Nordlandssykehuset HF vedrørende budsjett 2019 

  

Sak 10-2019 Eventuelt Side 226 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/2    Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 2-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 8. november 2018 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 8. november 2018  
 
Vedlagt oversendes protokoll fra det Regionale brukerutvalget 8. november 2018 til 
godkjenning.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 8. november 2018 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

Vår ref.:     
2018/2/012 

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

Sted/Dato: 
Tromsø, 8.11.2018 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 8. november 2018 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 23. januar 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder (deltok frem til kl. 14.05) FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Wibecke Årst varamedlem - møtte for Asbjørn Larsen RIO 
Gunnhild Berglen medlem (deltok fra kl. 13.05) FFO 
Olav Aulborg varamedlem - møtte for Marianne P. Brekke FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Brage Larsen Sollund varamedlem - møtte for Elisabeth Sundkvist 

(deltok frem til kl. 13.30) 
Kreftforeningen 

Arne Vassbotn medlem (deltok frem til kl. 14.05) Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Anne May Knudsen kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF  
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF 
Linn Hege Larsen rådgiver Helse Nord RHF  
Ingvild Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Asbjørn Larsen medlem  RIO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Marianne P. Brekke medlem FFO 
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I forkant av møtet i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt felles møte med lederne av 
brukerutvalgene i helseforetakene. 

 
 

RBU-sak 86-2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 86-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 87-2018 Godkjenning av protokoll fra møte i  

Regionalt brukerutvalg 11. oktober 2018 
Sak 88-2018 Mål for risikostyring - målområde A: Sikre god pasient- og 

brukermedvirkning - RBUs forslag til delmål/indikatorer 
Sak 89-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 90-2018 Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene - RBUs innspill til 

første utkast 
Sak 91-2018 Tertialrapport nr. 2-2018 - informasjon 
Sak 92-2018 Pilotprosjekter ad. rettighetsvurdering i tilknytning til 

avtalespesialistpraksis 
Sak 93-2018 Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF - valg av representant fra 

RBU 
Sak 94-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre 

Nordland), utredning og anbefaling av ny lokalisering - 
prosjektgruppe, oppnevning av brukerrepresentant 

Sak 95-2018 Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 96-2018 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 97-2018 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF 12. og 13. september 2018 
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

1. oktober 2018 
 3. E-post av 26. oktober 2018 fra RBU-medlem Hedvig Hegna ad. 

Bekymringsmelding fra medlem av eldrerådet i Harstad vedr. 
ambulansebåten 

Sak 98-2018 Eventuelt 
A. Kliniske fagrevisjoner - innspill fra Regionalt brukerutvalg  
B. Nettbrett til Regionalt brukerutvalg  

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 87-2018  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 11. oktober 2018 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 11. oktober 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 88-2018 Mål for risikostyring - målområde A:  
Sikre god pasient- og brukermedvirkning - 
RBUs forslag til delmål/indikatorer 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF foreslår følgende indikatorer til Helse 

Nords risikostyring som mål god pasient- og brukermedvirkning: 
a. Tilrettelegging for tolketjenester/god og effektiv kommunikasjon 
b. Muligheten for å kunne gi tilbakemelding på behandling 
c. Avviksmeldinger fra pasienter 

 
2. RBU mener at helseforetakene har publisert informasjon om for få undersøkelser og 

behandlinger på sine nettsider, og ber om at dette arbeidet intensiveres. RBU ber om 
at kravet om antall publiserte behandlinger videreføres i Oppdragsdokument 2019. 

 
 

RBU-sak 89-2018 Regional utviklingsplan 2035 - utkast 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utkast til Regional 

utviklingsplan 2035 til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til dokumentet slik det nå foreligger: 

a. Senter/poliklinikk for seneffekter for pasienter etter kreftbehandling 
b. Nasjonale standarder må ligge til grunn ved funksjonsdeling i regionen. 
c. Tilgjengelighet av høyt spesialisert behandling og nye medisiner  
d. Vardesenteret - rammebetingelser og videreutvikling 
e. Pasientorientert organisering av undersøkelser/behandlingstilbud 
f. Samarbeid mellom Helse Nord og kommunene i regionen - pasientkoordinatorer 

for pasienter med sammensatte behov 
g. Styrking av samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 
h. Rekruttering og stabilisering av fastleger i kommunene 
i. Private avtalespesialister - bedre integrering i det samlete tilbudet i regionen 
j. Styrking av tilbudet til hørselshemmede 
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k. Større fokus på tverrfaglighet i alle typer behandling 
l. Konkretisere tiltakene innen bemanning og kompetanse 

 
Flere innspill og utdyping av ovennevnte innspill oversendes til RBU-leder.  

 
 

RBU-sak 90-2018 Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene - 
RBUs innspill til første utkast 

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

2019 til helseforetakene til orientering. 
 
2. RBU har følgende innspill til OD 2019:  

a. Universell utforming av bygg, nettsider, skriftlig materiale m. m. 
b. Ung helse - brukermedvirkning, tilrettelegging for unge pasienter, 

kompetanseheving innen ung helse 
c. Pakkeforløp innen psykisk helse/rus - felles prosedyrer for praktisering i 

regionen 
d. Samiske helsetjenester 

 
Flere innspill og utdyping av ovennevnte innspill oversendes til RBU-leder innen 
15. november 2018.  

 
 

RBU-sak 91-2018 Tertialrapport nr. 2- 2018 - informasjon 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 2-
2018 til orientering. 
 
 

RBU-sak 92-2018 Pilotprosjekter ad. rettighetsvurdering i 
tilknytning til avtalespesialistpraksis 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pilotprosjekter ad. 
rettighetsvurdering i tilknytning til avtalespesialistpraksis til orientering.   
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RBU-sak 93-2018 Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF - valg 
av representant fra RBU 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner Leif Birger Mækinen til fast medlem 
og Ole Marius Minde Johnsen til varamedlem til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF 
for inneværende periode, høst 2018 til høst 2020.  
 
 

RBU-sak 94-2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland 
(Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og 
anbefaling av ny lokalisering - prosjektgruppe, 
oppnevning av brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Knut Georg Hartviksen som 
brukerrepresentant i prosjektgruppen som skal utrede og anbefale ny lokalisering av 
ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland). 
 
 

RBU-sak 95-2018 Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord RHF 

 
Vedtak: 
 
Årsplan 2019 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tas til orientering. 
 
 

RBU-sak 96-2018  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Helgesamling for ungdomsrådene i Helse Nord 19. - 21. oktober 2018: Informasjon 
- Møte i interregionalt nettverk for RBU: Tema Oppdragsdokument 2019 
- Styremøte i Helse Nord RHF 24. oktober 2018: Informasjon 
- Nettverkskonferanse i revmatologi 29. oktober 2018: Innlegg sammen med adm. 

direktør Lars Vorland 
- Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 2018 31. oktober - 1. november 2018: 

Informasjon 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
 Møte i fagråd habilitering 18. oktober 2018 
 Møte i interregionalt nettverk i Trondheim 22. og 23. oktober 2018: Innspill 

til OD 2019 
 Møte i kvalitetsutvalg for private rehabiliteringsinstitusjoner 1. november 2018 
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 AU-møte 2. november 2018 ad. pasientsikkerhetskonferanse 
 Fagråd nyremedisin: Informasjon fra brukerrepresentant Per Nordnes 
 Fagråd psykisk helse for voksne: Informasjon fra brukerrepresentant Åse 

Almås. 
- RBU-medlem Ole-Marius Minde Johnsen 

 Arbeidsgruppen for Nasjonal helse- og sykehusplan - telefonmøte 2. november 
2018: Informasjon om dette møtet og avtalt møteplan fremover. 

 Ressursgruppe for implementering av pakkeforløp ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge Åsgård: Informasjon 

- RBU-medlem Gunhild Berglen 
 Nettbasert brukeropplæring: Informasjon 

- RBU-medlem Hedvig Hegna 
 Styringsdokumenter innen brukermedvirkning: Spørsmål om brukeropplæring 

- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen 
 Fagråd for hudsykdommer: Informasjon om arbeidet i dette fagrådet 

- RBU-medlem Olav Aulborg 
 Brukeropplæring: Utsendelse av Tone Alm Andreassens bok 

Brukermedvirkning i helsetjenesten.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF 8. november 2018: Informasjon om oppnevning 
av ny styreleder - Renate Larsen.  

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 97-2018  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 12. og 

13. september 2018 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 1. oktober 2018 
3. E-post av 26. oktober 2018 fra RBU-medlem Hedvig Hegna ad. Bekymringsmelding 

fra medlem av eldrerådet i Harstad vedr. ambulansebåten  
 
Vedtak: 
 
A. Framlagte saker tas til orientering.  
 
B. I RBU-sak 97-2018/3 Referatsaker ad. E-post av 26. oktober 2018 fra RBU-medlem 

Hedvig Hegna ad. Bekymringsmelding fra medlem av eldrerådet i Harstad vedr. 
ambulansebåten vedtok RBU følgende: 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber brukerutvalget ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til å følge denne saken opp, når den 
behandles i styret i helseforetaket.  
 

 

RBU-sak 98-2018  Eventuelt 
 
A. Kliniske fagrevisjoner - innspill fra Regionalt brukerutvalg 
 
Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF v/Brite Jacobsen innledet kort og 
orienterte om planlegging og gjennomføring av kliniske fagrevisjoner. Regionalt 
brukerutvalg ble invitert til å komme med innspill til arbeidet.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å komme med innspill innen 1. 
desember 2018 til årsplanen for perioden 2019-2020 for kliniske fagrevisjoner. Forslag 
til innspill sendes til Helse Nord RHF ved Jann Hårek Lillevoll.  
 
 
B. Nettbrett til Regionalt brukerutvalg  
 
RBU-medlem Leif Birger Mækinen stilte spørsmål ad. nettbrett til Regionalt 
brukerutvalg for håndtering av saksdokumenter. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber administrasjonen om å vurdere innføring 
av digitale løsninger til saksdokumenter.   
 
 
Tromsø, den 8. november 2018 
 
godkjent av Gunn Strand Hutchinson, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 08NOV2018 – kl. 15.10 
____________________  
Gunn Strand Hutchinson 
RBUs nestleder 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Ingvild Dokmo, 75 51 29 00  Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 3-2019  Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene 

    Saksdokumentene ettersendes. 
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Møtedato: 23. januar 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 00   Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 4-2019 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025 

 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern 
og TSB 2016-2025 i styremøte 15. juni 2016. Styret fattet følgende vedtak i punkt 6: 
Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 
 
Utviklingsplanen for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 gir faglig og organisatorisk 
retning for fagfeltene og skisserer utvalgte satsningsområder i Helse Nord. 
 
Beslutningsgrunnlag 
I 2017 ble det utarbeidet et prosjektmandat for fagplanen. Mandatet omfatter fem 
problemstillinger som peker på spesifikke områder hvor det er behov for 
utvikling/endring i tjenestene. Mandatet ble forankret i helseforetakene og regionalt 
brukerutvalg. I fagplanen besvares utfordringsbildene med forslag til tiltak og 
anbefalinger. Planens innhold er derfor resultat av allerede avdekte utviklingsområder 
og gir således ikke en utfyllende beskrivelse for hele fagområdet.  
 
Fagplanen er utarbeidet av fagpersoner fra de fire sykehusforetakene, 
brukerrepresentant, konserntillitsvalgt og representant fra privat rusinstitusjon. 
Styringsgruppen har bestått av fagsjefene ved HF-ene og en brukerrepresentant. 
Prosjektet har gitt statusoppdatering og bedt om innspill fra Regionalt brukerutvalg og 
samarbeidsmøte. Regionalt fagråd for TSB og psykisk helsevern for voksne har vært 
referansegrupper i prosjektperioden.  
 
Anbefalinger i fagplanen 
I dag er det store forskjeller i tilgjengelighet til polikliniske tilbud mellom landets 
helseregioner. Til tross for at Helse Nord er blant regionene med flest døgnplasser pr 
innbygger, er dekningsrate når det gjelder poliklinisk behandling desidert lavest, og 
mindre enn halvparten av landsgjennomsnittet. Helse Nord er den eneste regionen uten 
dedikert akutt døgntilbud innenfor fagområdet.  
 
Tiltakslisten i planen består av 17 anbefalinger. De høyest prioriterte 
utviklingsområdene er: 
 Brukermedvirkning er sentral i planen og skal sikres i arbeidet med å realisere tiltak 

som foreslås gjennom å invitere brukerorganisasjoner til gjensidig samarbeid om 
faglig utvikling av tiltakene. 
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 Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta plikten for øyeblikkelig hjelp (ø-
hjelp) på fagområdet. Dette gjøres ved at 8 døgnplasser gjøres om til ø-hjelpsplasser, 
likt fordelt mellom Bodø og Tromsø.  

 Det foreslås at det etableres behandlingsforløp som sikrer oppfølging over tid på 
riktig behandlingsnivå. Økt fokus på sekvensielle behandlingsforløp, innføring av 
pakkeforløp og redusert bruk av lange sammenhengende innleggelser bidrar til 
dette.  

 Det polikliniske behandlingstilbudet foreslås utbygget slik at det blir dimensjonert 
etter behov i landsdelen. Landsgjennomsnittet for dekningsrate bør brukes som et 
mål på riktig nivå på tjenesten. 

 Helse Nord må bli selvforsynt med legespesialister i rus- og avhengighetsmedisin 
(RAM). 

 
Plandokumentet legges herved frem for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til 
formell behandling og for eventuelle innspill, før utkastet ferdigstilles og legges frem for 
behandling og godkjenning i styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter de vurderinger og anbefalinger som 

er gjort i utkast til regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 
Helse Nord 2019-2025.  

 
2. RBU har følgende innspill til fagplanen: 

a. … 
b. … 
c. … 

 
 
Bodø, 16. januar 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Utkast til regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 

Helse Nord 2019 – 2025. 
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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 % 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 skadepotensial. I 2016 ble det registrert 336 

alkoholutløste dødsfall og 282 narkotikautløste dødstall.  

 

Total sykdomsbyrde som følge av rus- og avhengighetslidelser 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 for å dø før fylte 70 år i 

Norge. Rus- og avhengighetslidelser fører også ofte til vansker og konsekvenser for 

pårørende. I familier med rus- og avhengighetsproblemer 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 behandlingskapasitet, har vi 

i dag ingen gullstandarder for å behandle mennesker med avhengighetsproblematikk. 

Økt tilgjengelighet og et 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 foreslår vi derfor å øke polikliniske tilbud og etablere 

akuttilbud slik at pasienter får 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 om at pakkeforløpene fører til at pasienter 

opplever en mer helhetlig helsetjeneste og får økt innflytelse i egne forløp. 

 

 

Geir Tollåli 

Fagdirektør 
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Sammendrag 
 

Fagplanen beskriver innhold, organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i TSB i Helse 

Nord i dag, samt forslag til endringer for å møte utfordringer i feltet frem mot 2025. 

Planen er ikke uttømmende. Den prioriterer differensiering og kapasitet innen 

døgnbehandling, styrking og utvikling av polikliniske tilbud, ivaretakelse av 

spesialiteten i Rus- og avhengighetsmedisin, at pasienter med rus- og 

avhengighetslidelser følges opp ved samtidige tilstander innen somatikk og psykisk 

helsevern og implementering av pakkeforløp.  

 

I dag er det store forskjeller mellom tilgjengelighet av døgntilbud versus polikliniske 

tilbud i landets helseregioner. Mens Helse Nord er blant regionene med flest 

døgnplasser i forhold til innbyggertall, er dekningsgraden for poliklinisk behandling 

desidert lavest, og mindre enn halvparten av landsgjennomsnittet. Helse Nord er den 

eneste regionen uten dedikert akutt døgntilbud innenfor fagområdet. Blant de 17 

anbefalingene i planen gis det særlig prioritert til omfattende utbygging av polikliniske 

tilbud, etablering av akutte døgntilbud, og at Helse Nord blir selvforsynt med RAM-

spesialister. Planen legger opp til å styrke/omstille fagfeltet med tilnærmet 49 millioner 

kroner frem mot 2025.  
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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 tredjedel 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 utgjør ikke en ensartet gruppe. De har behov for 

ulik type behandling. Helse Nord skal ha 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 pasienter med rus- og avhengighetslidelser tilgang 

til et bredere spekter av spesialisthelsetjenester. Disse skal føre til økt kvalitet i 

tjenesten og økt valgfrihet for pasienter, både i sykehus og i desentraliserte tjenester, og 

de skal bidra til å videreutvikle pasientens helsetjeneste innen TSB. 

 

I prosjektbeskrivelsen for planen ble det utarbeidet fem 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.  

 

1.1 Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF vedtok juni 2016, Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 

2016-2025 (6). Planen gir faglig og organisatorisk retning for fagfeltene og skisserer 

utvalgte satsningsområder. Styret i Helse Nord (7) 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.  

 

Utviklingsplanen kommer med en rekke anbefalinger for TSB, som oppsummeres i 

følgende punkter: 

 

 Pasienter med sammensatte og samtidige behov skal tilbys koordinerte tjenester 

fra somatikk, psykisk helsevern og TSB 
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 Alle helseforetak1 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 rus- og avhengighetsbehandling 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-team2 er en organisering som legger til rette for god samhandling 

med kommunale tjenester 

 

Flere av disse punktene indikerer behov for samordnet innsats; eksempelvis uklart 

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

aktivitet, og de danner grunnlaget for mandatet for fagplanen. 

 

Prosjektmandatet for fagplanen ble godkjent høsten 2017. Mandatet omfatter fem 

områder/utfordringer: 

 

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 til fagområdet. 

4. Pasienter med avhengighetslidelser skal sikres oppfølging og behandling av 

samtidige 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 derav et resultat av allerede avdekkede 

utviklingsområder og gir således ikke en utfyllende beskrivelse av hele fagområdet. 

Endringer/justeringer, for eksempel forvaltning av innleggelse uten samtykke (§§ 10-2 

og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven), omtales derfor i liten grad. Dette er likevel 

ikke til hinder for at Helse Nord RHF og/eller helseforetakene kan gå videre med slike 

endringer i planperioden. 

 

                                                        
1 Helseforetak: Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF 
og Helgelandssykehuset HF 
2 ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen. 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/act-og-fact-team). 
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Problemstillingene samsvarer med flere nasjonale krav og føringer. I Nasjonal helse- og 

sykehusplan (2016–2019) (8) vektlegges tettere integrasjon mellom somatikk, psykisk 

helsevern og TSB i fremtidens spesialisthelsetjeneste. Det skal etableres rutiner som 

sikrer at pasienter i psykisk helsevern og TSB får likeverdig utredning og behandling av 

somatiske helseproblemer, og at pasienter som er i somatisk behandling får likeverdig 

utredning og behandling av psykiske-, rus- eller avhengighetslidelser.  

 

Oppbygging av akutte tjenester og utbygging av polikliniske tilbud i Helse Nord bidrar til 

å fylle målsettinger i Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020) (9):  

 

Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.  

 

1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Disse skal bidra til økt 

brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av 

somatisk helse og levevaner (10). Intensjoner og ambisjoner for pakkeforløpene er gode 

og gir pasienter forhåpninger om bedre kvalitet i pasientforløpene.  

 

1.2 Prioriterte områder 
Til tross for at alle punkter i mandatet peker på sentrale utviklingsområder, ble det tidlig 

klart at enkelte områder peker seg ut som særlig viktige å prioritere i planperioden. 

Bakgrunnen for disse prioriteringene presenteres i senere kapitler. De høyest prioriterte 

områdene i planen er: 

 

 Det polikliniske behandlingstilbudet må bygges ut slik at det blir dimensjonert etter 

behovet i landsdelen. 

 Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta helseforetakenes ø-hjelpsplikt 

innen fagområdet.  

 Helse Nord må bli selvforsynt med spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin. 
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2. Status for TSB i Helse Nord 
 

For å tilby god behandling for pasienter med rus- 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 god faglig bredde i 

behandlingstilbudene og utvide det samlede tilbudet til pasientgruppen. På enkelte 

områder har det vært en tilfredsstillende utvikling, men erfaringer tilsier at det er 

særlige utfordringer med å utvikle dette fagfeltet i Helse Nord. Helseforetakene i Helse 

Nord har ulik organisering av TSB. Antall døgnplasser og antall polikliniske årsverk 

varierer mellom foretakene (tabell 1). Samtidig er det en del fellestrekk mellom 

helseforetakene og særtrekk for regionen. Noen av disse variasjonene presenteres i 

dette kapittelet. 

 

 
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 helseforetakene 

ikke har hatt egne døgnenheter. I senere år er det utbygd døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset (åtte plasser hver). Finnmarkssykehuset 

utvider med ytterligere to plasser, til 14 når ny rusavdeling i Alta står ferdig i 2019. Selv 

om døgntilbudet er blir mer desentralisert, er hovedtyngden av døgnkapasiteten i 

helseforetakene fremdeles ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) (67 av 95 

plasser). UNN sine døgnplasser og de private avtaleplassene ivaretar i hovedsak det 

regionale ansvaret. Døgntilbudet i de øvrige helseforetak benyttes 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 i TSB per 100 000 voksne innbyggere i regionene (Samdata dashbord, 2017). 

 

I de siste årene har TSB-pasienter i Helse Nord hatt tilsvarende forbruk av 

oppholdsdøgn og innleggelser som i resten av landet. Omtrent halvparten av 

døgnkapasiteten ytes av private aktører (91 døgnplasser). Helseforetakene har redusert 

liggetiden de siste årene (11). Døgnkapasiteten som ytes blant de private aktørene 

består hovedsakelig av langtidsplasser. Også i den private delen av TSB er 

gjennomsnittlig liggetid redusert.  

 

Tabell 2 Fordeling av døgntilbud mellom private og offentlige, og mellom ulike former for døgnbehandling. 

 

Økt kapasitet og redusert liggetid har ført til kortere ventetid til behandling. Per første 

tertial 2018 var ventetiden på 30 dager, og andel fristbrudd 3,4 %. Disse tallene står i 

sterk kontrast til ventetiden fra 2006 (12). Pasienter med rett til behandling i TSB hadde 

da en gjennomsnittlig ventetid på 136-150 dager, mens pasienter uten rett til 

behandling måtte vente i 315 dager. 

 

Det faglige innholdet er basert på ulike tilnærminger, blant annet 12-trinnsbehandling, 

kognitiv- og mentaliseringsbasert behandling og fellesskapet som metode, mens 

avrusningsplassene har 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 nasjonal faglig retningslinje3. Faglig utvikling i institusjonene har i stor 

grad blitt påvirket av innspill fra fagmiljøene i regionen, og Helse Nord har de siste årene 

                                                        
3 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. 

 Akutt Avrusning Korttid 
(< 3 mnd.) 

Langtid, 
(> 3 mnd.) 

Totalt 

Privat - 5 - 86 91 
Offentlig - 24 56 15 95 
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hatt fokus på at det også etableres arenaer for påvirkning fra og samarbeid med 

brukerorganisasjoner i planlegging og utvikling av private og offentlige 

døgninstitusjoner. 

 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 stadfester at spesialisthelsetjenesten har ansvar for å 

sørge for et øyeblikkelig hjelp tilbud til pasienter med rus- og avhengighetslidelser. 

Tidligere har ansvar for øyeblikkelig hjelp vært ivaretatt av somatisk sykehus ved akutte 

somatiske tilstander og av akuttpsykiatri ved selvmordsfare og rusutløste psykoser. 

Denne løsningen er ikke tilfredsstillende. I nye nasjonale faglige retningslinjer stilles det 

krav om et eget akuttilbud i TSB. Ved etablering av legespesialiteten i rus og 

avhengighetsmedisin (RAM) er det lagt som kriterium for RAM-tjeneste at seks 

måneders praksis skal utføres ved TSB-døgnenhet med tilbud om akuttinnleggelser.  

 

Gjennom oppdragsdokumenter til helseforetak, og ved kravspesifikasjoner ved 

utlysning av anbud på private avtaleplasser har det vært en nasjonal/regional styring av 

TSB-institusjonenes tilbud. Dette gjelder også i en viss utstrekning den faglige 

innretningen på tilbudene. Det har ført til god bredde i tilbud til ulike målgrupper og 

behandlingstilnærminger. Med unntak av akuttilbudet vurderes dagens døgntilbud å 

være på nivå med tilbudet i resten av landet.  

 

2.2 Status poliklinisk TSB 
Det er to ruspoliklinikker i landsdelen, -en i Bodø og en i Tromsø. Ved de fleste 

distriktspsykiatriske sentre (DPS)/sentre for psykisk helse og rus (SPHR) i 

helseforetakene er det etablert rusteam dedikert til poliklinisk rus- og 

avhengighetsbehandling, eller ruskonsulentstilling(er). Alle helseforetak har i dag 

ansvar for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), etter at denne behandlingen 

gradvis er desentralisert ut fra UNN.  

 

I dag har vi store mangler i det polikliniske tjenestetilbudet innen TSB. Tilbudet er 

betydelig dårligere utbygd enn i de andre helseregionene. Dekningsraten 

(konsultasjoner/befolkningstall) på området er på ca. 43% av landsgjennomsnittet. 

Mens man i Norge i gjennomsnitt tilbyr poliklinisk behandling til 57 personer per 

10 000 innbyggere, er tilsvarende tall i Helse Nord 27 (13). Dette er en klar indikasjon 

på at ikke alle pasienter i Helse Nord, med behov for poliklinisk tilbud i TSB, mottar slike 

tilbud. Rusteamene som er etablert på DPS-ene er små og sårbare. I tillegg til størrelsen, 

er lav spesialistdekning en risikofaktor for kvalitet i behandlingstilbudet, da de som 

jobber i rusteam har få kolleger å vende seg til for faglig støtte, og at pasienter i mindre 

grad tilbys utredning og behandling av spesialist. Det er også utfordrende å sikre 

stabilitet i små team som arbeider på et annet fagfelt enn de øvrige ansatte på 

DPS/SPHR. 
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2.3 Status for legespesialitet 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 tre år av spesialistforløpet, men fikk ikke 

godkjent siste halvår av TSB-praksis på grunn av manglende akuttilbud. En 

forsøksordning for akutt TSB er nå på plass i UNN, men denne har begrensninger knyttet 

til kapasitet, målgruppe og åpningstid. 

 

3. Riktig differensiering og vurdering av den samlede 

kapasitet i døgnbehandling 
 

 

 

3.1 Premisser for videreutvikling av døgnbehandling 
 

Brukermedvirkning 

Kunnskapsgrunnlaget for rusbehandling er tydeliggjort og systematisert i 

behandlingsretningslinjen og avrusningsretningslinjen (14). Den tydeligste faglige 

innretningen i retningslinjene er fremheving av brukermedvirkning, som bygger på 

regulering av dette i Lov om pasient- og brukerrettigheter (15): 

  

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.  

 

Brukermedvirkning skal sikres i arbeidet med å realisere tiltak som foreslås i fagplanen 

gjennom at brukerorganisasjoner inviteres til gjensidig samarbeid om faglig utvikling av 

tiltakene. 

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter inneholder også reguleringer av pasienters rett til 

informasjon om egen helsetilstand. Personer med rusmiddelproblemer opplever ofte 

ambivalens knyttet til endring av rusvaner –det er en del av det kliniske bildet, –og det 

kan føre til at pasienter tar avgjørelser som kan være til hinder for behandlingsmålene 

(16). Behandlere i TSB må ta hensyn til dette, gjennom å tilrettelegge for 

brukermedvirkning til pasienter og gjennom behandlingsintervensjoner og informasjon 

til pasienter, som gjør disse i best mulig stand til å medvirke i egen behandling.  

 

 

Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta ø-hjelpsplikten. 
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Døgnbasert rusbehandling – en støtte for øvrige tjenester 

Døgnbasert TSB er et alternativ til annen rus- og avhengighetsbehandling, som bør 

benyttes når tiltak i kommunal regi eller i øvrig spesialisthelsetjeneste ikke gir ønsket 

effekt. Denne rollen for døgninstitusjoner er i tråd med LEON-prinsippet, og fremheves i 

behandlingsretningslinjen. Døgnbasert TSB må ses i sammenheng med en rekke andre 

behandlingstilbud for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Justeringer i 

innretning på døgntilbudet bør gjøres fortløpende gjennom oppdragsdokument til 

helseforetakene, og ved utlysning av anbudskonkurranser om kjøp av private 

avtaleplasser. 

 

Gjennom regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 er 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 samarbeid rundt pasienter på tvers av tjenestenivåene bedres. De største 

satsingsområdene i opptrappingsplanen er bedre tilgang til egnet bolig og tiltaksplasser 

for personer med nedsatt arbeidsevne. Muligheter for bedre samarbeid mellom 

tjenester forsterkes ved innføring av pakkeforløp. En slik utvikling kan øke 

sannsynligheten for mer varig effekt av døgnbasert behandling og bidra til å redusere 

lengden på oppholdene.  

 

God tilgang til polikliniske behandlingstilbud har også betydning for døgnbaserte tilbud. 

Pasienter som kommer fra poliklinisk behandling over i døgnbehandling vil være bedre 

utredet enn pasienter som henvises direkte til døgnbasert behandling, og etablering av 

kontakt med en poliklinisk behandler før innleggelse legger til rette for god behandling i 

etterkant av døgnbehandling.  

 

Utvikling av større bredde i tiltaksapparatet, kommunalt og lokalt 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. Det foreslås derfor å utvikle døgntilbudet slik at det ivaretar en funksjon som 

effektiv støtte når øvrige tjenester ikke er tilstrekkelig. Behov for lange 

sammenhengende døgnopphold vil trolig reduseres, men pasienter som har behov for 

det, skal fortsatt ha god tilgang til slike behandlingstilbud. 

 

Sekvensiell behandling 

Rus- og avhengighetslidelser forstås i økende grad som kroniske lidelser (17). 

Hjelpeapparatet må derfor ha et langsiktig perspektiv. Behandlings- og 

oppfølgingsbehovene kan vedvare over flere år. Langvarig behov for behandling må ikke 

forveksles med behov for lange innleggelser. En utfordring i døgnbasert rus- og 

avhengighetsbehandling er at pasienter har vansker med å overføre kunnskap og 

strategier som er erfart og lært på institusjon til hjemmesituasjon. Det er derfor viktig at 

pasienter som har behov for døgnbehandling, får tilbud som legger til rette for at man 

veksler mellom behandlingsnivåer. I tillegg varierer hjelpebehovet for den pasientene, 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side25



13 
 

avhengig av hvor i endringsprosessen de befinner seg. Ved endring i behov, er det viktig 

at hjelpeapparatet følger opp med riktig oppfølging til rett tid. Dette er integrert i ulike 

tradisjoner for rus- og avhengighetsbehandling, enten man snakker om recovery4, 

fasespesifikk behandling, eller sekvensielle behandlingsforløp (18). Døgnbasert TSB bør 

i større grad innrettes slik at pasienter kan veksle mellom behandlingsnivåer, både 

gjennom å utarbeide behandlingsopplegg hvor slik veksling er planlagt fra starten av, og 

ved å legge til rette for at behandlingsnivå endres når det er nødvendig/ønskelig. 

 

Døgnbasert TSB – et regionalt tilbud 

Det er ulike og dels motstridende hensyn når fremtidens organisering av TSB skal 

planlegges. Vi skal tilby spesialisthelsetjenester nært pasienters hjem og livssituasjon og 

tilbudene skal ha høy grad av spesialist- og spisskompetanse. Med de geografiske og 

demografiske forholdene vi har i Nord-Norge står krav om desentralisering og krav om 

spesialisering mot hverandre. 

 

Omtrent halvparten av døgnplassene i regionen er drevet av private institusjoner med 

avtaler med Helse Nord. Ordningen med regionale kjøp av plasser er relativt effektiv, og 

bidrar til at pasienter i regionen får tilgang til et bredt utvalg av behandlingstilbud. Det 

øker sannsynligheten for å fremskaffe tilbud som passer den enkelte pasient. Det anses 

ikke aktuelt, og er utenfor mandatet til denne planen, å gjøre vesentlige endringer i 

fremgangsmåten for anskaffelse av private behandlingstilbud i planperioden. 

 

De fleste av de offentlige døgnplassene er i UNN. 46 av de 95 offentlige døgnplassene 

ligger i Nordland fylke, praktisk talt like mange som i Troms og Finnmark. 30 av 

plassene i Nordland er i UNN sitt opptaksområde, fordi Nordland fylkeskommune valgte 

å satse på oppbygging av rusomsorgen i Narvik da dette var et fylkeskommunalt ansvar.  

 

For den enkelte pasient er nærhet til hjemmet bare en av mange faktorer som avgjør 

hvor han/hun ønsker å motta rus- og avhengighetsbehandling. For noen pasienter er det 

viktig med en viss avstand til hjemmet i en periode før oppstart av prosessen med re-

etablering og nyorientering i lokalmiljøet. Ved å opprettholde dagens ordning med 

regionale døgnplasser, legges det til rette for at pasienter har flere 

behandlingsinstitusjoner å velge mellom, samtidig som døgnplassene anvendes på en 

fleksibel og effektiv måte. En ny ordning med egne plasser ved hvert enkelt helseforetak, 

medfører risiko for å svekke et robust fagmiljø som per i dag har gode forutsetninger for 

å utdanne RAM-spesialister. Når nå alle helseforetak har etablert TSB døgnenheter, 

samtidig som denne planen legger føringer for utbygging av poliklinisk og ambulant 

virksomhet, vil behandlingstilbudet lokalt bli styrket.  

 

                                                        
4 Recovery er en filosofi og holdning som handler om å ta utgangspunkt i hva pasienter ønsker og hva som 
er viktig i deres liv. (https://www.napha.no/content/13883/Recovery). 
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Det anbefales derfor at dagens ordning med at alle døgnplasser ved TSB-enhetene i 

landsdelen er regionale, det vil si åpen for alle i regionen, opprettholdes.  

 

3.2 Akutt TSB 
Historisk har rus- og avhengighetsbehandling utartet seg som en elektiv tjeneste. Dette 

fremstår paradoksalt når vi vet at rus- og avhengighetslidelser fører til en rekke akutte 

tilstander av somatisk, psykologisk, og sosial karakter. Institusjoner med ansvar for å ta 

imot pasienter til akutt rus- og avhengighetsbehandling etter 

spesialisthelsetjenestelovens § 3-1 annet ledd, plikter å ta imot pasienter med behov for 

akutt/øyeblikkelig behandling av rus- og avhengighetsproblemer. Plikten utløses 

dersom det ut fra de foreliggende opplysninger må antas at den hjelpen som 

institusjonen kan gi, er påtrengende nødvendig (19). Det betyr at behov for helsehjelp er 

akutt, og at det ikke er forsvarlig å bruke tradisjonelle prosedyrer for inntak (20).  

 

Andelen akuttinnleggelser i TSB er 3 % i Helse Nord, mot 18 % i landet for øvrig (21). 

Bortsett fra en forsøksordning med to senger knyttet til en begrenset akuttfunksjon ved 

Avrusning Tromsø, har Helse Nord 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. Det er et problem at mange pasienter i en akutt fase 

møtes av personell med manglende kompetanse om behandling av rus- og 

avhengighetslidelser, og med risiko for at tilbudet ikke blir optimalt. Veien inn i 

behandling kan bli unødvendig komplisert når akutte rusrelaterte tilstander som burde 

ha vært håndtert i TSB behandles andre steder. Erfaring tilsier at alt for få pasienter 

henvises videre til TSB. Mange får dermed ikke tilbud de har behov for og rett til. For å 

sikre pasienter god akutthjelp, anbefales det å etablere døgntilbud som bidrar til å 

ivareta øyeblikkelig hjelplikt innenfor TSB.  

 

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 oppdragsdokumentene fra Helse Nord til 

helseforetakene fremhevet betydningen av at tjenestetilbudet i psykisk helsevern og 

TSB må innrettes til å bli mer ambulant og med krav om økt samarbeid med 

tilgrensende tjenester (22). Det foreslås derfor at det opprettes tilbud med oppsøkende 

virksomhet, som ambulante tjenester og FACT, tilpasset lokale forhold, i samhandling 

med kommunen der det lar seg gjøre (23). For å lykkes må pasienter med rus- og 

avhengighetslidelser inkluderes i målgruppa for slike tilbud. Ambulant akuttbehandling 

bør inngå som en del av lokalsykehustilbudet. 

 

I de tilfeller hvor polikliniske og ambulante tjenester ikke hjelper pasienter ut av akutte 

tilstander, er det viktig at vi har et tilstrekkelig utbygd døgnbasert akuttilbud som kan 

overta. Reisetid til akuttilbud bør være så kort som mulig. Behov for 
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spesialistkompetanse og øvrig bemanning, og nødvendigheten av å få tilstrekkelig med 

erfaring med akuttinnleggelser i TSB, tilsier at døgnbasert akuttbehandling i TSB må 

anses som et regionalt tilbud.  

 

Ivaretakelse av behandlingsbehov etter endt akuttfase 

Etablering av akutte tjenester i TSB fører til behov for faglige og administrative 

omstillinger 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. Kapasitet på akuttsiden kan også benyttes til 

å unngå drop-out fra døgnbehandling i situasjoner hvor pasienter opplever tilbakefall, 

og hvor det er utfordrende å fortsette behandling ved ordinære døgntilbud. Sentrale 

føringer peker på nødvendighet av å tilby behandling straks akuttbehandling avsluttes 

(24). Forløpstid for overføring fra akuttbehandling til videre døgnbehandling i 

pakkeforløp TSB er null døgn.  

 

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 variasjon i gjennomsnittlig behandlingslengde i slike 

akuttenheter, fra ca. ett døgn til over ti døgn, som gir effekt på hvor mange pasienter 

som kan benytte de akutte plassene. Målgruppen for akuttilbud er nylig definert i 

nasjonale faglige retningslinjer. Det kan føre til at flere pasienter vurderes å ha behov for 

akutte behandlingstiltak. Sentrale føringer om direkte overføring til andre rus- og 

avhengighetsbehandlingstilbud kan øke behovet for lengre akuttinnleggelser. 

Tilgjengelige ambulante polikliniske tjenester kan også påvirke etterspørsel etter akutte 

døgnplasser. Behov for akuttinnleggelser kan lettere avdekkes. Pasienter i akutte kriser i 

større grad kan motta hjelp poliklinisk og behov for innleggelser kan dermed reduseres. 

 

For å imøtekomme behov for akutt rus- og avhengighetsbehandling, og der akuttilbudet 

er innrettet slik at det tilbys videre behandling direkte etter akuttinnleggelser, anbefales 

det at det etableres åtte akuttsenger i Helse Nord, med fire plasser i Tromsø og fire 

plasser i Bodø. Etablering av fire akuttplasser i Bodø styrker behandlingstilbudet i en av 

de mest befolkningsrike områdene i regionen, med et høyt antall pasienter med rus- og 

avhengiglidelser nært behandlingstilbudet. Gjennom 2018 har det vært et avgrenset 

akuttilbud ved Avrusning Tromsø, der ca. 30 pasienter er innlagt akutt siden mars 

måned. Siden man har kommet lengst i planlegging og tilrettelegging for et akuttilbud i 

Tromsø, anbefales det at utbygging av tilbudet i UNN gjennomføres først, mens 

Nordlandssykehuset parallelt planlegger tilsvarende tilbud i Bodø. 
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3.3 Styrke og utvikle det polikliniske tilbudet  

 

Den polikliniske aktiviteten i TSB er betydelig lavere i Helse Nord enn i de andre 

helseregionene (Figur 2). Helse Nord har siden 2015 bevilget ekstra midler for å styrke 

den polikliniske aktiviteten i TSB. Tall for 2016 viser at veksten i de andre 

helseregionene er like sterk som veksten i Helse Nord. Ulikhetene er derfor uendret.  

 

 

 

 
Figur 2 Polikliniske konsultasjoner TSB -rater per 1 000 voksne innbyggere (Samdata dashboard 2017). 

 

Det er vanskelig å anslå behov i befolkningen for behandlingstilbud i TSB. Forholdet 

mellom forekomst av rus- og avhengighetslidelser i befolkningen og adekvat omfang av 

tilbud er uklart. Det er til enhver tid et stort antall personer i landsdelen som oppfyller 

kriterier for å få rett til behandling i TSB, men som ikke henvises. Det er flere mulige 

årsaker til dette; eksempelvis at disse personene ikke fanges opp av lokalt 

hjelpeapparat, de ønsker ikke hjelp med sine vansker, eller det vurderes at det ikke 

finnes adekvate tilbud i spesialisthelsetjenesten. Den store forskjellen i gjennomførte 

konsultasjoner peker uansett på at det er udekkede behandlingsbehov i landsdelen som 

gjør det nødvendig å bygge ut og utvikle det polikliniske tjenestetilbudet i hele regionen. 

 

Det polikliniske behandlingstilbudet foreslås bygget ut slik at det 

blir dimensjonert etter behovet i landsdelen. 
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3.4 Behov for kvantitativ styrking av det polikliniske tilbudet 
Antall konsultasjoner per årsverk i Helse Nord ligger lavere enn landsgjennomsnittet 

(tabell 3). Antall pasienter per årsverk er på nivå med landet for øvrig (tabell 4).  

 

 
Tabell 3 Konsultasjoner per fagårsverk poliklinikk TSB, Samdata 2016 

 

 

 

 
Tabell 4 Kilde: Pasienter per fagårsverk poliklinikk TSB, Samdata 2016 

 

Den samme tendensen ser en også innenfor andre fagområder, eksempelvis i psykisk 

helsevern. Utfordringer med lang reisevei, ustabile transporttilbud og andre lokale 

forhold antas å forklare noe av variasjonen. 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 foreslås det å øke antall årsverk tilknyttet TSB. Ved at 

det polikliniske tjenestetilbudet bygges ut blir tilgang til behandling større for pasienter 

med rus- og avhengighetslidelser, 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 foreslås bygget ut slik at det blir dimensjonert 

etter behovet i landsdelen. Landsgjennomsnittet for dekningsrate bør brukes som en 

indikator eller et mål for riktig nivå på tjenesten. 
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3.5 Behov for faglig videreutvikling av poliklinisk TSB 
Rus- og avhengighetslidelser er ofte sammensatte, og krever tverrfaglig tilnærming og 

samarbeid mellom ulike instanser. Det er derfor behov for ulike hjelpetiltak knyttet til 

bolig, psykisk- og somatisk helse, økonomi, jobb/utdanning, familie og sosialt nettverk. 

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 instanser 

utgjør risiko for tilbakefall i behandlingsforløp. Behandlingsforløp der 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.  

 

Behov for ivaretakelse av samtidige psykiske- og somatiske lidelser har også betydning 

for hvordan poliklinisk TSB bør utvikles. Anbefalinger omtales i kapittel 5. 

 

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 rus- og avhengighetsbehandling som 

hovedregel skal være veien inn og ut av TSB. Innføring av pakkeforløp (kapittel 6) skal 

bidra til at pasienter får sammenhengende tjenester og sikre individuelt tilpasset 

behandling og oppfølging.  

 

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 hoveddelen av aktiviteten 

foregår på et annet fagområde. En overordnet samordning og utvikling av poliklinisk 

TSB på helseforetaksnivå er avgjørende for å gi bedre kvalitet og mer robuste tilbud. 

Hvert helseforetak bør derfor utpeke en ruspoliklinikk som ivaretar veiledning og faglig 

støtte til øvrige enheter i eget foretak. I dette arbeidet bør også brukerkompetanse 

inngå. Aktuell ruspoliklinikk må være tilstrekkelig dimensjonert og med 

spesialistkompetanse tilknyttet for å ivareta ansvar for øvrige enheter.  
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4. Tilrettelegge for spesialistutdanning i rus- og 

avhengighetsmedisin  
 

 

 

 

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 åtte spesialister godkjent gjennom denne 

ordningen. Per juni 2018 er antall spesialister redusert til 6. Ved UNN er det etablert fire 

LIS-stillinger5. Det har vist seg utfordrende å rekruttere/stabilisere leger i LIS-

stillingene, og første mulige godkjenning av spesialist utdannet ved UNN er først i 2022. 

 

Per juni 2018 er Rusavdelingen ved UNN godkjent for tre år av spesialistforløpet innen 

RAM. Det betyr at leger ikke kan gjennomføre hele spesialiseringen ved UNN. Øvrige 

helseforetak i Helse Nord er ikke godkjent som utdanningsinstitusjoner. Det er en 

forutsetning for utviklingen på fagområdet at Helse Nord blir selvforsynt med RAM-

spesialister. Det er vanskelig å angi eksakt hvor mange spesialister det er behov for, men 

et forsiktig anslag kan gjøres ved å anta at en trenger én RAM-spesialist ved hver TSB-

døgnenhet, én ved hver ruspoliklinikk/overordnet rusteam, samt én LAR-lege i hvert HF. 

I tillegg kan det bli behov for RAM-spesialister tilknyttet øvrig spesialisthelsetjeneste 

(eksempelvis akuttpsykiatri/-somatikk) og kommunale øyeblikkelig hjelpopphold. På 

denne bakgrunn kan det anslås et behov for 23 RAM-spesialister i TSB. 25 RAM-

spesialister samlet i regionen (i og utenfor TSB) kan være et realistisk anslag. 

 

4.1 Behov for spesialister i rus- og avhengighetsmedisin 
TSB er et lite fagområde med få legestillinger. Utdanning av nye spesialister krever 

betydelig innsats fra RAM-spesialister i Helse Nord. Det er ikke tilført nye stillinger 

knyttet til denne oppgaven.  

 

 Prosjektgruppen anslår behovet for RAM-spesialister i Helse Nord-

området til å være 25 stk. mot dagens nevnte seks spesialister. Dette skal 

dekke behovet for spesialister i private og offentlige TSB-institusjoner i 

landsdelen, og i psykisk helsevern. I tillegg kommer eventuelt behov for 

RAM-spesialister i kommunale og somatiske helsetjenester.  

 I første omgang må en få på plass RAM-spesialister ved TSB døgnenhetene 

i HF-ene. Det er 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. 

                                                        
5 Leger i spesialisering 

Helse Nord må bli selvforsynt med RAM-spesialister. 
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4.2 Regionalt nettverk for spesialister i TSB 
I Helse Nord har vi erfaring med regionale utdanningsprogram for små og 

rekrutteringssvake spesialiteter. Selv om disse er organisert ulikt, har de som formål om 

å bistå helseforetakene i å rekruttere, utdanne og stabilisere antall legespesialister. Flere 

av utdanningsprogrammene har også etablert nettverk og samlinger på tvers av 

foretaksgrenser. Disse tiltakene er etablert for å kompensere for små og spredte 

fagmiljø. I forbindelse med ny spesialistutdanning for leger6 har Helse Nord RHF 

besluttet at disse utdanningsprogrammene skal evalueres.  

 

I tillegg til helseforetakenes arbeid for å etablere utdanningsinstitusjoner og utdanne 

spesialister innen rus- og avhengighet er det i planperioden behov for en regional 

strategi for å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig antall spesialister innen rus- og 

avhengighetsmedisin. Det anbefales derfor at det etableres et regionalt 

nettverksprogram i en femårsperiode. Programmet skal sørge for at helseforetak og 

fagmiljø samarbeider om tiltak for å gi leger i spesialisering arenaer for å nå sine 

læringsmål og at det i denne perioden utformes tiltak for å skape nettverk og 

fagutvikling for spesialister innen TSB, herunder også psykologspesialister.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-
spesialistgodkjenning/lege/ny-spesialistutdanning/generell-informasjon-om-ny-spesialistutdanning-for-
leger 
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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 rus- og avhengighetslidelser 

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 rus- og avhengighetslidelser har vesentlig lavere forventet levealder 

enn befolkningen for øvrig, og de dør hovedsakelig av somatiske sykdommer som kan 

forebygges. Omfang av rusrelaterte sykehusinnleggelser er betydelig, og oppsummeres 

her med følgende oversikt: 

 

1. Pasienter med rus- og avhengighetslidelse bruker mer akutte tjenester og har 

flere innleggelser enn pasienter uten ruslidelse (25).  

2. Nesten halvparten av traumapasienter i somatisk akuttmottak har rusmidler i 

blodbane (26).  

3. 25 % av de pasientene som bruker alkohol, og som er innlagt i somatisk sykehus, 

har alkoholavhengighetssyndrom eller skadelig bruk av alkohol. 

4. Alkohol kan være medvirkende faktor til mer enn 60 ulike sykdommer (27).  

5. Opptil 15-30 % av alle sykehusinnleggelser kan skyldes rusbruk (28). 

6. 5-20 % av alle alkoholavhengige pasienter innlagt i sykehus utvikler 

abstinenstilstander som krever medikamentell behandling. 

7. 8- 40 % av pasienter i intensiv avdeling utvikler alkoholabstinenstilstand. 

8. Regelmessig bruk av rusmidler og abstinenstilstand kan øke fare for 

komplikasjoner og forlenge behandlingsforløp når mennesker blir somatisk syke 

(29).  

 

Det er åpenbart at helsetilbudet til personer med rus- og avhengighetslidelser også må 

inneholde somatisk utredning, oppfølging og behandling. Det må derfor sikres at rutiner 

for utredning og behandling av somatiske helseproblemer er etablert i TSB-enheter.  

 

 

 

Pasientens helsetjeneste for pasienter med rus- og avhengighetslidelser krever 

tett samarbeid mellom somatiske helsetjenester, psykisk helsevern, og TSB. 
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Tiltak for å ivareta somatiske helse til pasienter med rus- og avhengighetslidelser 

TSB har et avgrenset ansvar for å ivareta pasienter med rusrelaterte vansker innlagt ved 

somatiske avdelinger. 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. Det er positivt 

at det vektlegges samlokalisering av somatisk spesialisthelsetjeneste og TSB i 

planlegging av nye sykehusbygg. Det 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 gjennom 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 forverring av somatiske helsevansker. 

 

TSB bør også bidra i avklaring av oppgaver og ansvar for pasientgruppen i 

helseforetakene. Det bør utarbeides klare og gode rutiner for samhandling, som 

forhindrer unødvendig venting og høye terskler inn i rus- og avhengighetsbehandling.  

 

5.2 Deltakelse i kvalitetsforbedringsprosjekt –somatisk helse og rus 
Norsk kompetansetjeneste TSB skal sammen med Helse Nord RHF og Helse Sør Øst RHF 

gjennomføre et kvalitetsforbedringsprosjekt med forskningstilnærming (vedlagt). 

Prosjektets driftsfase forventes å vare i tre år, med oppstart i 2019. Prosjektets 

målsetting er å etablere prosedyrer og rutiner som sikrer at pasienter som behandles for 

somatiske lidelser med rusrelatert problematikk får tilbud om oppfølging og behandling 

innen TSB.  

 

Kvalitetsforbedringsprosjektet tar utgangspunkt i en samhandlingsmodell der lokale 

prosjektledere har ansvar for å implementere ruskartlegging og oppfølging av pasienter 

med rus- og avhengighetsproblemer i hvert sitt helseforetak, under felles 

prosjektledelse for koordinering og opplæring. I forskningsprosjektet skal Nasjonal 

kompetansetjeneste TSB sammenligne utvalgte somatiske enheter som får tilbud om et 

strukturert kvalitetsforbedringssystem og enheter som har vanlig praksis.  

 

5.3 Sikre tilgang til psykiske helsetjenester til pasienter med rus- og 

avhengighetslidelser 
God ivaretakelse av pasienter med samtidige rus- og avhengighetslidelser og psykiske 

lidelser (ROP) er en stor utfordring for helsetjenesten. ROP-retningslinjen (30) 

inneholder anbefalinger om kartlegging, behandling og oppfølging til alle tjenesteytere 

som kommer i kontakt med pasientgruppen, og klargjør roller og ansvar mellom dem. 
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Den anses som særlig viktige for å ivareta av pasientgruppen i planperioden. 

Hovedtrekkene i retningslinjen presenteres her kort: 

 

Forekomst av ROP-lidelser 

 Blant personer med alvorlig psykisk lidelse er livstidsforekomsten av 

rusmisbruk mellom 40 prosent og 60 prosent (31).  

 En tverrsnittsundersøkelse av voksne pasienter i alle typer norske 

psykiatriske poliklinikker viste at 11 prosent av dem hadde rusdiagnose, 

enten som hoveddiagnose eller som bidiagnose (32). Registreringspraksis 

i elektronisk pasientjournal er ulik mellom DPS-er. Dette kan være årsak 

til ulik andel registrerte pasienter i poliklinikkene (33). 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 depresjon. I Norge er det gjennomført 

få studier hvor det er kartlagt symptomlidelser og 

personlighetsforstyrrelser hos pasienter i rusbehandling. De studiene som 

finnes, viser høy forekomst og samsvarer med studier fra Europa og USA 

(34) (35). 

 ROP-undersøkelsen i Hedmark og Oppland registrerte symptomlidelser 

ved bruk av standardiserte diagnostiske verktøy og avdekket at pasienter 

som burde vært til behandling i russektoren har en høy forekomst av 

agorafobi (48 prosent), sosial fobi (47 prosent) og depresjon (44 prosent) 

(36). To tredjedeler av disse lidelsene debuterte minst ett år før 

ruslidelsen (37). Man 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 rus- og 

avhengighetslidelser ligger hos psykisk helsevern, både ved mindre 

alvorlig og alvorlig rus- og avhengighetslidelse. 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 rus- og avhengighetslidelser. 

 Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere 

behandlingstilbud og at pasienten blir skadelidende. 
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5.4 Tiltak for å ivareta den psykiske helsen til pasienter med rus- og 

avhengighetslidelser 

Tilsvarende som ved sammensatt somatisk lidelse, kan ikke TSB alene ivareta alle typer 

sammensatte tilstander med psykisk lidelse og rus- og avhengighetslidelser. Også her er 

det viktig at øvrig spesialisthelsetjeneste kartlegger avhengighetsproblematikk og 

overfører pasienter til TSB når det er hensiktsmessig, for å unngå unødvendig 

forlengelse/forverring av den psykiske lidelsen. 

 

Kompetanseoverføring mellom psykisk helsevern og TSB 

Etablering og styrking av rusteam på DPS-nivå er hittil omtalt som et tiltak for å øke 

tilgjengelighet til poliklinisk rus- og avhengighetsbehandling. I tillegg kan tiltaket føre til 

bedre ivaretakelse av pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Rusteamene kan 

bidra med generell styrking av oppmerksomhet og kompetanse om rus- og 

avhengighetsproblematikk på DPS-ene. Samtidig vil samlokalisering med psykisk 

helsevern legge til rette for gode overganger mellom fagområdene for pasienter som 

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 omfatter personell fra både rene TSB-

enheter og DPS-nivået. 

 

ACT/FACT-team 

Det er dokumentert gode behandlingsresultater ved behandlingstilbud som er 

organisert som ACT-team7, og Strategisk utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB8 

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 rus- og avhengighetslidelse. 

Innføring av FACT innebærer en utvidelse, både metodisk og med tanke på målgruppe –

slik at flere pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse er i målgruppen for tilbudet. 

Etablering av samhandlingsteam legger til rette for integrert behandling av disse 

samtidige lidelsene.  

Det pågår forskning på nytten av FACT for pasienter med primært rus- og 

avhengighetslidelser (NAPHA)9. Med tanke på erfaringer knyttet til ordinær poliklinisk 

behandling av rus- og avhengighetslidelser, og den høye drop-out raten herfra (38) 

                                                        
7 Nasjonal kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 
8 Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 
9 Nasjonal kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
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anbefaler vi at pasienter med primært rus- og avhengighetslidelse og lavt funksjonsnivå 

med tilhørende høy drop-outrisiko, inkluderes i målgruppen for FACT-team på DPS-ene. 

Behandling av ROP-lidelser i døgninstitusjoner er 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. 

 

 

6. Innføring av pakkeforløp  

 

Helsedirektoratet utarbeider, i samarbeid med brukerorganisasjoner og personell fra 

spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, nasjonale normgivende pakkeforløp 

for psykisk helse og rus (39). 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 publiserer Helsedirektoratet syv pakkeforløp. To 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 2019 

 

Regional implementeringsplan  

I Helse Nord er det utarbeidet en regional plan for implementering av pakkeforløp (40). 

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 

Med innføring av pakkeforløp blir behandlingstilbudet styrket på viktige områder, 

som brukermedvirkning, samhandling, og ivaretakelse av somatisk helse og 

levevaner. 
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For å nå disse målene må helseforetak og private leverandører:  

• Styrke arbeidet knyttet til henvisningsrutiner. Det må gjøres 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. Disse 

bør ha ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende pasientforløp og 

oppfølging uten unødig ventetid 

• 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 involvering 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 styrkes behandlingstilbudet på områder som 

brukermedvirkning, samhandling, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. 

Regional plan for implementering av pakkeforløp og regional fagplan TSB anses å utfylle 

hverandre.  
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7. Økonomi 
 

Tabell 5 viser oversikt over budsjett for prioriterte satsinger som følger av tiltak i 

fagplanen. I planperioden er det anslått omstillingsbehov på 48,72 millioner kroner. 

13,3 millioner kroner planlegges finansiert gjennom økte poliklinikkinntekter og 

omstilling av eksisterende døgnbehandling. Satsingen fører til behov for å styrke 

fagområdet med 31,2 millioner kroner frem til 2025. Endelige rammer vedtas i Plan for 

Helse Nord, som rulleres årlig. 

  

Tiltak 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Styrke poliklinisk 
TSB 

 10.087 10.087 15.131 20.175 25.219 28.445 

Etablere 
akuttplasser 
Tromsø 

4.582 6.110 6.110 6.110 6.110 6.110 6.110 

Etablere 
akuttplasser Bodø 

  3.457 6.914 6.914 6.914 6.914 

Etablere nettverks-
program 

125 250 250 250 250 125  

Styrke legestillinger   1.450 2.900 4.350 5.800 7.250 
Prosjekt somatisk 
helse og rus 

200 300 300     

Regional 
konferanse TSB10 

221       

Sum kostnader 4.907 16.747 21.654 31.305 37.799 44.168 48.719 
Finansiering        
Økte poliklinikk-
inntekter 

 4.036 4.036 6.054 8.072 10.090 11.379 

Omstilling av 
døgnaktivitet 
UNN/NLSH 

968 1290 1613 1935 1935 1935 1935 

Disponering av 
budsjetterte midler 

4160 4160 4160 4160 4160 4160 4160 

Styrking  7.261 11.845 19.156 23.632 27.983 31.245 
Tabell 5: Budsjett for styrking av feltet i planperioden (tall i kr. 1.000). 

Med 56 stillinger knyttet til poliklinisk TSB har vi i dag en måloppnåelse på ca. 43 %. 

Med samsvarende aktivitet som i dag, må vi styrke fagfeltet med 69 stillinger for å våre 

på nivå med resten av landet. Planen legger opp å styrke TSB med 40 stillinger, noe som 

betyr at fagfeltet må gjennomføre omstillingstiltak for å komme i mål. Det er allerede 

etablert noen rusteamstillinger ved UNN som vi ikke har sett full effekt av i tilgjengelig 

statistikk. Full måloppnåelse krever også økt poliklinisk aktivitet ved døgnenheter 

gjennom omstilling av drift ved private og offentlige døgninstitusjoner. I tillegg kan det 

forventes økt antall konsultasjoner per fagstilling som følge av forventet utvikling av e-

helsetilbud. 

 

                                                        
10 Regional konferanse TSB arrangeres 13- 14 februar 2019. Konferansen er ikke omtalt i planen. 
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Akuttplasser i Nordlandssykehuset forutsettes etablert i eksisterende døgninstitusjon. 

Etablering av helt ny sengepost i Bodø vil kreve en betydelig større kostnadsramme. 

 

Budsjett for nettverksprogrammet antas å dekke utgifter til to årlige 

nettverkssamlinger. 

 

 

8. Oppsummering 
 

Fagplanen gir en kort oppsummering av status for fagfeltet per i dag, og foreslår tiltak 

for å møte utfordringene frem mot 2025. Tiltakslisten består av 17 punkter. Etablering 

av akuttilbud, styrking av poliklinisk TSB, og å bli selvforsynt med RAM-spesialister 

vurderes som viktigst å få gjennomført i planperioden. Det anslås at de høyest 

prioriterte tiltakene vil koste ca. 47 millioner kroner, hvorav ca. 18 millioner tas inn 

gjennom omstilling av eksisterende døgntilbud. Tiltakspunktene følger i listen under, 

med høyest prioriterte tiltak i kursiv. 

 

 Brukermedvirkning skal sikres i arbeidet med å realisere tiltak som foreslås i 

fagplanen gjennom å invitere brukerorganisasjoner til gjensidig samarbeid om 

faglig utvikling av tiltakene. 

 

Døgnbehandling 

 Det må etableres døgntilbud som bidrar til å ivareta helseforetakenes ø-hjelpsplikt 

på fagområdet. Dette gjøres ved at åtte døgnplasser etableres, likt fordelt mellom 

Bodø og Tromsø. Plassene er regionale, men i praksis vil tilbudet i Bodø primært 

benyttes av Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, mens tilbudet i Tromsø 

benyttes av Finnmarkssykehuset og UNN. 

 Det foreslås at det etableres behandlingsforløp som sikrer oppfølging over lang tid 

på riktig behandlingsnivå. Økt fokus på sekvensielle behandlingsforløp, innføring 

av pakkeforløp og redusert bruk av lange sammenhengende innleggelser bidrar til 

dette. 

 

Polikliniske tilbud 

 Det polikliniske behandlingstilbudet foreslås bygget 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. 
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 Ambulante tjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS-ene) skal ivareta akutt 

TSB når 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 det prioriteres å få på plass RAM-spesialister ved TSB 

døgnenhetene i HF-ene. Det er behov for flere LIS-stillinger for å sørge for 

stabilitet i overlegedekning, muligheter for å kontinuerlig utdanne nye spesialister 

og for å imøtekomme nye oppgaver for spesialister knyttet til implementering av 

pakkeforløp. 

 Det foreslås å etablere et nettverksprogram for lege- og psykologspesialister i 

TSB.  

 

Ivaretakelse av psykiske og somatiske lidelser hos pasienter med rus- 

og avhengighetslidelser. 

 Det foreslås å etablere ordninger i HF-ene for tilsyn fra TSB til pasienter innlagt i 

somatiske avdelinger, eksempelvis konsultasjonsteam. 

 Det foreslås å etablere 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 til tjenester for pasienter som 

har behov for det. 

 Det foreslås å i større grad å utvikle felles kompetansekrav knyttet til rus- og 

avhengighetslidelser på tvers av fagområder (PHV, somatikk, og TSB). 

 Det forslås å etablere ACT-, FACT-, eller samhandlingsteam som ivaretar lokal 

oppfølging av pasienter med rus- og avhengighetslidelser eller ROP-lidelser, på 

spesialisthelsetjenestenivå.  

 Det foreslås å etablere/videreutvikle kompetansenettverk i HF-ene bestående 

både av personell fra rene TSB-enheter og fra DPS-nivået. 

 Deltakelse i kvalitetsforbedringsprosjekt somatisk helse og rus i samarbeid med 

Helse Sør-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for TSB. 

 

Pakkeforløp 

 Regional plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018 -

2020 gir en overordnet beskrivelse av målsettinger og tiltak for innføring av 

forløpene (40).  
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10. Vedlegg 
 

 

Utregning av behov for akuttplasser: 

- I perioden 2013-2016 økte andelen akuttinnleggelser fra 16 til 18 % på 

landsbasis. Hvis vi forutsetter at trenden fortsetter, kan vi anta at omkring 20 

% av innleggelser i TSB er akuttinnleggelser i løpet av planperioden. 

- Forbruket av innleggelser i TSB er ca. 35 per 10.000 innbygger over 18 år. 

- Befolkningsgrunnlaget i regionen per 1.1.2018: 387.430 over 18 år. 

- Forutsatt 90 % belegg, og gjennomsnittlig liggetid på 10 døgn. 

 

(387.430/10.000) x 35 = 1356 innleggelser 

 

1356 x 0,2 = 271 akuttinnleggelser 

 

271 x 10 = 2710 akuttliggedøgn  

 

2710/(365 x 0,9) = 8,25 i plassbehov. 

 

 

(Kilder SSB, og Helsedirektoratets rapporter: «Analysenotat 07/17 Befolkningens bruk 

av TSB», og «Analysenotat 08/17 : Behandlingstilbudet i TSB»). 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 75 51 29 00  Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 5-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – 

generell organisering og innspill til program 2019 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Den regionale brukerkonferansen arrangeres av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 
RHF (RBU). Høsten 2018 ble konferansen avlyst på grunn av lav deltakelse.  
 
Problemstillinger 
Regional brukerkonferanse er besluttet avholdt høsten 2019 i Bodø. Programmet for 
konferansen utarbeides av en programkomite som vanligvis består av arbeidsutvalget i 
RBU. Det foreslås at vedtatt program for den planlagte (men senere avlyste) 
brukerkonferansen 2018 danner grunnlag for arbeidet med konferansen i 2019.  
 
Deltakelse på den regionale brukerkonferansen har vært synkende, og det er derfor 
aktuelt å vurdere å arrangere konferansen bare hvert andre år. Det vil i så fall være 
aktuelt å legge konferansen til det andre året i en RBU-periode for å kunne få en 
kontinuitet i forberedelsene til konferansen.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viderefører arbeidsutvalget i RBU som 

programkomité for den regionale brukerkonferansen 2019. 
 

2. RBU slutter seg til forslaget om at den regionale brukerkonferansen arrangeres 
hvert andre år – første gang 2019. 
 

3. RBU har følgende innspill til programmet for den regionale brukerkonferansen 
2019: 
a. ……… 
b. ……… 

 
 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Program for planlagt og avlyst konferanse høsten 2018 
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Regional brukerkonferanse Helse Nord 

Radisson Blu hotell, Bodø  

 

Torsdag 11. oktober 
 

15.30 – 16.00 

Registrering 

16.00 – 16. 15 

Velkommen  til konferanse 
Knut Hartviksen, leder regionalt brukerutvalg (RBU) 

16.15 – 17.00  

Orientering om Helse Nord 
Kristian Fanghol, direktør i Helse Nord RHF 

17.00 – 17.15 

Pause 

17.15 – 18.00 

Brukerrepresentant på systemnivå – rolleforståelse 
Arne Ketil Hafstad, tidligere leder av RBU 

18.30 

Middag på Radisson BLU 

Fredag 12. oktober         

08.30 – 08.35   Velkommen til ny dag  

08.35 – 09.35  

Forbedringsprosjekt i Helse Nord - «Nærværprosjektet» ved 

Helgelandssykehuset 
Hilde Lysfjord, rådgiver, senter for HR, Helgelandssykehuset 

09.35 – 09.45  - Pause 

0945 – 10.15 

Muligheter for brukerutvalgene til å påvirke 
Knut Hartviksen, leder regionalt brukerutvalg (RBU) 

10.15 – 11.30 Arbeid i grupper: 

1. Samarbeid mellom organisasjonene og representanter i 

brukerutvalgene 

2. Viktige områder for brukerutvalgene å engasjere seg i. 

3. Brukermedvirkning i pasientsikkerhetsarbeid 

11.30 – 12.15 - Lunsj 

12.15- 13.00 

Presentasjon av gruppearbeid 

13.00 – 13.10 - Pause 

13.10 – 13.45 

Psykisk helsevern og psykisk utviklingshemming 
Presentasjon av behandlingstilbud ved Nordlandssykehuset 

 

13.45 - 1400 

Evaluering og avslutning 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side48



 

 

 

Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Kristina Lindstrøm, 934 83 077  Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 6-2019 Helse Nords regionale forsknings- og 

innovasjonskonferanse 2019 - oppnevning av 

brukerrepresentant til programkomité  

 
Innledning/bakgrunn 
Helse Nords regionale forsknings- og innovasjonskonferanse arrangeres i Tromsø 31. 
oktober til 1. november 2019. Målgruppen for konferansen er styremedlemmer i 
helseforetakene, ledelsen i helseforetakene inkl. avdelingsledere og klinikkledere, 
instituttledere, forskningsgruppeledere, forskere og forskningsstøttepersonell. Det 
forventes ca. 100 deltakere på konferansen. 
 
Problemstillinger 
Det regionale samarbeidsorganet for forskning og innovasjon (USAM) har nedsatt en 
programkomité med representanter fra universitetene og helseforetakene. Komiteen 
ønskes supplert med brukerrepresentant.  
 
Komiteens oppgave er å forberede program og øvrige rammer for konferansen.  
Det må påregnes tre til fem arbeidsmøter via Skype i løpet av 2019, primært første 
halvår. Det er forventet at komiteen deltar på selve konferansen. 
 
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne en representant til 
programkomiteen for konferansen.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
programkomite for Helse Nords regionale forsknings- og innovasjonskonferanse  
31. oktober til 1. november 2019. 
 

 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jon Tomas Finnsson, 994 28 377  Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 7-2019 Felles planleggingsprosesser mellom 

kommuner og spesialisthelsetjenesten – 

oppnevning av brukerrepresentant til 

workshop 

 
Innledning/bakgrunn 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker å arrangere en workshop 8. mars 2019 
for å jobbe med felles planleggingsprosesser mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten.  
   
Problemstillinger 
HOD ber Helse Nord RHF om å oppnevne en brukerrepresentant til å være med på 
workshopen. De ber om en brukerrepresentant som har vært involvert i strategi- og 
planarbeid på helseforetaksnivå, gjerne med erfaring fra Overordnet Samarbeidsorgan 
(OSO) eller liknende.  
 
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF bes om å oppnevne brukerrepresentant til 
workshop 8. mars 2019.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
workshop 8. mars 2019 i Helse- og omsorgsdepartementet ad. felles 
planleggingsprosesser mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  E-post av 8.1.2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad.  oppnevning 

av representanter fra HF og RHF til workshop 8. mars om bedre 
planlegging 
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Vedlegg 1 
 
Fra: Forbord Are  
Sendt: 8. januar 2019 12.47 
Til: 'postmottak@helse-midt.no' <postmottak@helse-midt.no>; 'postmottak@helse-sorost.no' 
<postmottak@helse-sorost.no>; 'helse@helse-vest.no' <helse@helse-vest.no>; 'postmottak@helse-
nord.no' <postmottak@helse-nord.no> 
Kopi: Mekki Juliane <Juliane.Mekki@hod.dep.no> 
Emne: Oppnevning av representanter fra HF og RHF til workshop 8. mars om bedre planlegging 
  
Det skal i løpet av høsten 2019 legges fram en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Planen skal skissere 
den overordnede strategien for å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. 
Teknologi, samhandling, kompetanse og psykisk helsevern vil være sentrale temaer. 
  
Departementet vil som del av planarbeidet besøke alle helseforetakene – så langt har NHSP-
prosjektet besøkt 18 helseforetak. På mange av disse møtene har representanter for kommuner 
deltatt. I tillegg har departementet hatt flere møter med KS og K10. Et gjentakende tema i disse 
møtene er et ønske om bedre felles planleggingsprosesser mellom kommuner og sykehus. Mange 
lykkes godt, men alle synes å mene at det er et forbedringspotensial. Vi vil som del av vårt arbeid 
forsøke å identifisere hva som er beste praksis og hva som eventuelt kan forbedres i rammeverket 
rundt disse planleggingsprosessene. Vi ønsker derfor å invitere et utvalg av ledere fra hhv. HF og 
kommuner som har erfaring med slik planlegging, og som vi har diskutert disse problemstillingene 
med gjennom det siste året, til en felles workshop om dette temaet. Fra spesialisthelsetjenesten 
ønsker vi å invitere 2 representanter fra helseforetak i hhv. HV, HN og HM og 4 representanter fra 
helseforetak i HSØ, jf. vedlagt oversikt.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Region Institusjon Navn Stilling 

HV Helse Bergen Randi-Louise Møgster Vise-administrerende direktør 

HV Helse Fonna Kari Ugland Samhandlingssjef 

HSØ Vestre Viken Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 

HSØ Diakonhjemmet Anders Mohn Frafjord Administrerende direktør 

HSØ Sørlandet Sykehus Ole Rysstad Avdelingsoverlege medisin 

HSØ Østfold sykehus Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef 

HN Nordlandssykehuset Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef 

HN Helgelandsykehuset Hulda Gunnlaugsdottir Administrerende direktør 

HM Møre og Romsdal HF x  Besøk 21. februar 

HM St. Olavs Tor Åm Samhandlingsdirektør 
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Vi ber om at RHFene oppnevner disse representantene til å delta i en slik workshop. Dersom det er 
behov for å vurdere andre representanter ber vi om konkrete forslag til alternative representanter. 
  
Vi ber i tillegg Helse Midt foreslå en deltaker fra Helse Møre og Romsdal (som vi vil besøke 21. 
februar). For å sikre en balansert sammensetning kan det kan være en fordel om dette er en 
klinikksjef.  
  
Vi ber også om at RHFene oppnevner en brukerrepresentant fra hver region som kan delta på denne 
workshopen. Dette bør være brukerrepresentanter som har vært involvert i strategi- og planarbeid 
på helseforetaksnivå, gjerne med erfaring fra Overordnet Samarbeidsutvalg e.l.  
  
Vi ønsker videre at RHF deltar med en representant hver på denne workshopen. Det er ønskelig at 
dette er personer som er sentrale i RHFets arbeid knyttet til samhandling og som har kjennskap til 
NHSP-arbeidet.  
  
Workshopen vil arrangeres som et heldagsmøte i Oslo 8. mars. 
  
Vi ber om at tilbakemelding på denne henvendelsen sendes innen utgangen av fredag 18. januar til 
Juliane Mekki (Juliane.Mekki@hod.dep.no, tel: 936 12 773). 
  
Med vennlig hilsen 
  
  

 

  

Helse- og 
omsorgsdepartementet 
  

Are Forbord 

Avdelingsdirektør 

Spesialisthelsetjenesteavdelingen 
  
Telefon 99 39 02 82 

  www.regjeringen.no/hod | HOD på Facebook | HOD på Twitter 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/2     diverse     Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 8-2019 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/2     Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 8-2019/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 07FEB2019 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv. 
Rekruttering av ny adm. direktør - valg av konsulentselskap RL/KP 
Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer - endringer i 
forutsetninger, oppfølging fra styresak 130-2018 

HiR 

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - ny, oppfølging av styresak 46-
2017 

HiR 

Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene KIF 
Plan for gradvis reduksjon av ventetider - oppfølging av styresak 133-2018 GT 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv. 
Foreløpig resultat 2018 (muntlig orientering) HiR 

  
a) Aktuelle saker som er merket med grått, sees i sammenheng og fremmes 

sannsynligvis som én sak. 
b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt torsdag 31JAN2019. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 27FEB2019 i 
Tromsø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), oppfølging 
av styresak 74-2016 

GT 

Psykisk helsevern og TSB - tiltaksplan, oppfølging av styresak 121-2018 GT 
Direktorat for e-helse og felleseide selskap m. m. HiR 
Felleseide HF - utviklingsplan, felles styresak HiR 
Etiske retningslinjene i Helse Nord - gjennomgang HiR 
Virksomhetsrapport nr. 1-2019 HiR 
Økonomien i foretaksgruppen og analyse av økningen i personalkostnader, 
oppfølging av styresak 147-2018  

HiR 

Styrearbeid i helseforetak - veileder Helse Nord, oppdatering KP 
Styrets revisjonsutvalgets årsrapport 2018, vedlagt internrevisjonens 
årsrapport 2018 

TS 

  
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Fagråd for infeksjon, smittevern og mikrobiologi - årlig rapport, herunder 
status for regionen, oppfølging av styresak 14-2017 

GT 

Helgelandssykehuset 2025 - prosess HiR 
Pasientreiser i Helse Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling, 
status og tiltak 

HiR 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 15FEB2019. 
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/2    diverse     Bodø, 16.1.2019 

 

RBU-sak 9-2019  Referatsaker 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF 24. september 2018 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

7. november 2018 
3. Referat fra møte i Fagråd Rehabilitering 7. november 2018 
4. Sluttrapport fra LIS Styringsgruppe 19. november 2018 
5. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

5. desember 2018 
6. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 10. desember 2018 
7. Innkalling til møte i Brukerutvalget ved Sykehusapotek Nord HF 10. desember 2018 
8. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset HF 12. desember 2018 
9. Protokoll fra møte i Brukerutvalget ved Helgelandssykehuset HF 13. desember 2018 
10. Invitasjon til brukerutvalget i Helse Nord fra Folkehelseinstituttet om kurs i 

kunnskapsbasert praksis 20.-24. mai 2019  
11. Brev av 12. desember 2018 til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fra 

Nordlandssykehuset HF vedrørende budsjett 2019 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 16. januar 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Protokoll brukerutvalgsmøte 24. sept. 2018 
Sak nr.  21 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler Fagsjef Margaret A. Antonsen 

Vedlegg  

 

Dato / tid: 24. sept. 2018, kl 10:00-13:30 ved Sykehusapoteket i Tromsø 

Tilstede: Tove Hardersen (FSYK), Åse Wrålsen (HSYK, vara for Per Hansen), Terje 

Olsen (UNN), Marianne K. Pettersen (SANO) og Kitt-Anne Jorid Hansen (NLSH).  

Fra administrasjonen; Konst. direktør Helge K. Kjerulf Pettersen og fagsjef Margaret 

Aarag Antonsen.  

 

Forfall: Per Hansen (HSYK) 

 

Sak 12/18: Konstituering av brukerutvalget 

Vedtak: 

 Leder:  Terje Olsen fra brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord- 

                               Norge 

 Nestleder: Kitt-Anne Jorid Hansen fra brukerutvalget ved  

   Nordlandssykehuset 

 

 Disse utgjør brukerutvalgets AU i perioden 2018-2020 

 

 

Sak 13/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og 

saksliste til utvalgsmøtet 24. september 2018.  

 

 

 

Sak 14/18: Protokoll brukerutvalgsmøtet 12. mars 2018. 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar protokollen fra 

brukerutvalgsmøtet 12. mars 2018 til orientering.  
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Sak 15/18:  Presentasjon av Sykehusapotek Nord. Formål, oppdrag og strategi. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen av 

Sykehusapotek Nords strategi og oppdrag til orientering.  

 

 

Sak 16/18 Brukerutvalgets rolle og handlingsplan. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte en diskusjon 

om strategier og planer for brukermedvirkning og brukerutvalgets rolle i 

sykehusapotek. 

 

 

Sak 17/18: Brukeropplevd kvalitet i Sykehusapotek Nord 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF støtter arbeidsgruppens 

forslag til måleindikatorer for brukeropplevd kvalitet i Sykehusapotek 

Nord. 

 

2. Brukerutvalget råder direktøren og styret for Sykehusapotek Nord om å 

beslutte og sette i gang tiltak for utvikling av mål for pasient- og 

kundeopplevd kvalitet i tråd med styresak 7 – 2017 og arbeidsgruppens 

forslag. 

 

3. Brukerutvalget ved leder, Terje Olsen, og sekretær, Margaret A. 

Antonsen, innleder til diskusjon på styreseminaret om pasientopplevd 

kvalitet. 

  

   

Sak 18/18: Møteplan 

   

Vedtak: 

 

1. Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF gjennomfører møter på følgende 

datoer i 2018: 

- 10. desember (VK/Skype, fysisk møte vurderes) 

 

2. Møteplan for 2019 fastsettes i neste møte. 
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3. Brukerutvalgsmedlem Terje Olsen deltar på vegne av brukerutvalget i 

Sykehusapotek Nord på den regionale brukerkonferansen i Bodø 11. – 12. 

oktober 2018. 

 

 

Sak 19/18 Eventuelt / Evaluering av møtet. 

 

1) Fra Tove Hardersen: Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset ønsker 

sykehusapotek inn i nye Hammerfest sykehus. Hvordan stiller Sykehusapotek 

Nord seg til dette og hvilke argumenter er det for en slik etablering? 

 

Saken ble diskutert i møtet. Sykehusapotek Nord stiller seg positiv til forespørselen. 

 

 

 

 

 

Terje Olsen       Margaret A. Antonsen 

Leder BU       Sekretær 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Onsdag 7.11.2018 kl 09.10-15.30 
  Møtested:   Møterom PET-senter – G9 Styrerom 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Laila 

Edvardsen, Hans-Johan Dahl, Terje Olsen, Nina Nedrejord, Marit 
Stemland, Klemet Anders Sara, Wibecke Årst 

 
Fra adm.:  Adm.sjef Leif Hovden, adm.konsulent Hilde Anne Johannessen (referent) 
 
Forfall   Obiajulu Odu, Martin Andre Moe, Siv-Elin Reitan 
 

  
Saksliste 

 
 BU-48/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått. Det er i tillegg 6 eventueltsaker til 
behandling. 

  
Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste med de innspill som fremkom. 
 

             BU-49/18 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 12.9.2018 
Referatet ble gjennomgått. 
 

           Vedtak Referatet ble godkjent. 
 

BU 50/18  Klinisk samarbeidsutvalg i OSO – oppnevning av representant 
Juridisk rådgiver ved Kvalitets- og utviklingssenteret, Leif Erik Nohr, ønsker en 
brukerrepresentant til utvalget til Klinisk samarbeidsutvalg (KSU 1-18). Prosjektet 
skal være ferdig i februar 2019. 
 

Vedtak Brukerutvalgets representant Terje Olsen ble forespurt og takket ja til å delta. 
 Sekretariatet sender kontaktinformasjon til utvalget. 
 

 BU 51/18 Handlingsplan for BU 2018-2020 
Brukerutvalget har etablert egen handlingsplan gjeldende for hver periode (2 år) 
utvalget er valgt for. Forslaget til handlingsplan som arbeidsutvalget har valgt å 
fremme til brukerutvalgets godkjenning ble gjennomgått. 
Det kom innspill om nytt strekpunkt under punkt 1 i handlingsplanen: 
- «Ha fokus på oppfølgingen av samisk språk og kulturforståelse» 
 

Vedtak  Brukerutvalget vedtar handlingsplanen for BU 2018-2020 med tilføyelse som 
1  
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anført. 
 

 
BU 52/18 Status i arbeidet med arealplan for UNN Breivika v/ drifts- og eiendomssjef 

Grethe Andersen 
Drifts- og eiendomssjef ved UNN, Grethe Andersen, kom til en kort orientering 
vedrørende Arealplanen for Harstad og Breivika, samt nytt rus- og psykiatribygg i 
Tromsø.  
- Arealplan Harstad: Renoveres eller bygge nytt. Kommer som styresak i 2019. 
- Arealplan Breivika: Fase 1 interne rokader, fase 2  blant annet ny fløy til 

intensivavdelingen og enerom. Avventes på grunn av økonomien.  
- Åsgård driftes i ca 10 år til, utarbeidelse av en helhetlig plan  
 
Brukerutvalget spilte inn mulighet for at flytte all transport av pasienter til 
hovedinngang for å lette situasjonen for pasientene og også for pasientvertene. 
Dette krever venterom og plass i vestibyle, slik at foreløpig er nåværende løsning 
den beste.  
Det skal utarbeides en ny helhetlig plan over uteområdet når Consto er ferdig og 
brakkene deres fjernes, og Brukerutvalget er velkommen til å komme med innspill 
til denne, både når det gjelder parkering, handicapparkering og forplass. 

 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og ber prosjektet ta med seg de 

innspill som fremkom under møtet. 
 

 
BU 53/18  Direktørens time 

Konst. viseadministrerende direktør Einar Bugge presenterte kort kommende 
aktuelle styresaker. Følgende styresaker skal behandles i styremøte 15.11.2018 
 
Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2018  
Det er ca 60 dagers ventetid ved UNN og 40-50 fristbrudd. 
For å få økonomien på rett kjøl, arbeides det med tre punkter: 
- Innkjøp: Kjøpe etter anbud, hvem får bestille, gi nødvendig opplæring 
- Rekruttering og stabilisering 
- Langsiktige planlegging PSHT av de komplekse tilfeller av pasienter 
 
Det arbeides kontinuerlig med å få ned sykefraværet. 
 
Innspill til etiske retningslinjer i Helse Nord 
Hovedpunktet i retningslinjene er å opptre i tråd med våre verdier, med trygghet 
og respekt. Det er et mål å få mer fokus på dette i fagmiljøet og i organisasjonen 
for øvrig, ved å snakke om det og lære ledere å snakke om det. 
 
Innspill: Ingen innspill utover det arbeidsutvalget tidligere har gitt. 
 
 
Oppfølging av sak om ambulansebåttjeneste Bjarkøy 
 

2  
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Brukerutvalget var opptatt av responstiden og transporttiden for pasienten. Det 
at redningsbåter, ferge og helikopter skal hjelpe til, styrker pasientsikkerheten. 

 
Brukerutvalget hadde ellers ingen innspill til styresakene.  

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
BU 54/18 Presentasjon: Ny A-fløy/poliklinikker plan 6 – erfaringer vedrørende skilting  

Prosjektleder for organisasjonsutvikling, Lars Kristian Rye, orienterte om 
erfaringer som er gjort vedrørende skilting av nye A-fløya og poliklinikkene. 

 
Brukerutvalget kom med følgende innspill: 
- BU ønsker at navn på poliklinikk står på skiltene, for å øke brukervennligheten 
- Det ikke er nødvendig å ha kodet skilting inne på poliklinikken  
- Viktig at pasienten kommer frem til riktig avdeling ved hjelp av skilt  
- Delte meninger i BU om det bør være skilt i tak eller gulv, men enighet om at 

det bør være lik skilting i hele UNN 
- Ledelinjer fra A 2 går bare til ekspedisjonen og ikke til alle tre poliklinikkene 

der 
- På tavlene i venterommet står det kun på norsk og ikke samisk 
- Dører til blodprøvetaking er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere mht døråpner 

 
Vedtak Brukerutvalget viser til ovennevnte innspill og gir tilbakemelding til prosjektet at 

utvalget foretrekker bedre navngivning på venterommene i stedet for 
nummererte venterom. 

 
DELPROSJEKT NARVIK: 
Det skal opprettes ti delprosjekter i Narvik, og pasientmedvirkning skal inn i disse 
gruppene. Brukerutvalget skal velge disse. Ved valget er det viktig at 
representanten har tilhørighet i en organisasjon. I styringsgruppen er det to 
representanter fra Brukerutvalget som ivaretar brukerrepresentasjonen i de ulike 
delprosjektene. 

    
Vedtak: BU sine medlemmer forsøker gjennom sine organisasjoner å finne medlemmer 

som kan delta i delprosjektene i Narvik. De som blir utpekt får informasjon/ 
opplæring i hvordan det er å være brukerrepresentant, jf Brukerhåndboka. 
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 BU 55/18 Presentasjon: Pakkeforløp, Psykisk helse og rus 
Fra Kvalitets- og utviklingssenteret kom implementeringsansvarlig for pakke-
forløpene for psykisk helse og rus, rådgiver Harald Roar Lind for en orientering. 
Målsetting for forløpene er blant annet økt brukermedvirkning og 
brukertilfredshet samt sammenhengende og koordinerte pasientforløp. 
UNN møter dette med å få til et sterkere samarbeid med fastleger samt etablering 
av forløpskoordinatorer både på UNN og i kommunene. 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og anser det tilfredsstillende med 
orientering underveis i forløpet.  

 
 
 BU 56/18 Presentasjon: UNNs nettsider - pasientinformasjon  

Fra Kommunikasjonsavdelingen kom rådgiver Jan Fredrik Frantzen for en 
orientering om UNNs nettsider og pasientinformasjonen der.  
 
Pasientinformasjon finnes på «behandlinger» på unn.no. Der er en alfabetisk 
oversikt over ulike behandlinger, og til hver behandling følger informasjon om 
utredning, behandling og oppfølging. Nederst på alle behandlingsfelt er 
kontaktinformasjon til ditt sykehus(og praktisk informasjon). Alt som legges ut 
her,er godkjent av fagfolk. 
 
Brukerutvalget er fornøyd med at det er bilder og enkel tekst til de ulike 
behandlingene og at det er lett å finne frem på nettsiden. 
 
PING: Telefontjeneste der pasienter og pårørende kan gi ris og ros. 
           Minner om tidligere uttalelse at telefonen bør være betjent hele perioden i      
           den begrensede åpningstida. 
 
Kommunikasjonavdelingen tar gjerne imot innspill fra Brukerutvalget. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 BU 57/18 Utvidet SMS-varsling 

Seksjonsleder ved EPJ-forvaltning, E-helse og IKT, Åse-Merete Pedersen ønsker at 
Brukerutvalget kommer med eventuelle innspill til saken. 

    
Vedtak Brukerutvalget slutter seg til direktørens vurdering av saken slik at navn på klinikk 

må fremkomme til de pasienter som vil ha SMS varsling. 
 
 BU 58/18 Orienteringssaker 
             BU 58/18-1    Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper     
 
 

Aktivitiet 
 

Ansvarlig 2018-
2020 

Status/merknader 

1.    Styret ved UNN Kirsti Baardsen Status ble referert. Mange saker til orientering. 
Vært med i ansettelsesutvalget av ny direktør.  

2.   Kvalitetsutvalget i Kirsti Baardsen Status ble referert. Solid arbeid blir gjort, bl.a. av 
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UNN smittevern.  
3.   Styringsgruppe A-
fløya 

Cathrin Carlyle Leder refererte,ingenting spesielt. 

4.   Styringsgruppe for 
PET- senter 

Cathrin Carlyle Leder refererte, ingenting spesielt. 

5. Prostatasenteret 
ved UNN 

Hans Johan Dahl Status ble referert. Hva skjer videre med 
styringsgruppen? Sekretariatet sjekker diverse 
rundt arbeid og representasjon. 
 
 

6. Koordinerende 
utvalg 
(Rehab.avdelingens  
kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Sist møte ble avlyst. Møte i september. 
Sykehuspass. Følger hver pasient med info om 
den enkelte. Nytt møte i november, jobber også 
med å få en koordinator på hver avdeling. 
Sekretariatet forespør om leder Tove Løvli/ Gro 
Berntsen har anledning til å komme til BU i 
desembermøtet. 
 

8. Vestibyleprosjektet Cathrin Carlyle  
Kirsti Baardsen vara 
 

Har ikke mottatt informasjon om status. 

9.   OSO (Overordnet  
    Samarbeidsorgan) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Grensesnitt kommune og sykehus/UNN 
Spesialordning i Tromsø – krever møte med avd. 
før utskrivning. Kommune og sykehus bør kunne 
lære av hverandre. 

10. Klinisk etikkomité 
(KEK) 

Kirsti Baardsen 
Terje Olsen vara 

 

11. Sykehusapotekets  
     brukerutvalg 

  Terje Olsen  
 Nina Nedrejord vara 

Første møte den 24.9. 
Valgt til leder(Terje). Jobber for at de sykehus 
som ikke har apotek får det, i tillegg til 
oppdaterte medisinlister, og pakking av 
medisiner eksternt og internt. 
Sykehusapoteket jobber med å få til en 
brukerundersøkelse 
Nytt møte 13.12.2018. Blir tilsynet ivaretatt? 

12. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

Status ikke gitt pga fravær. 

13. Pasientsentrert 
team 

Obiajulu Odu  
Marit Stemland vara 

Møte 8.11.2018. Laila innkalt og deltar, gir info 
til Marit Stemland. Sekretariatet oppdaterer 
PSHT v /Monika Dalbakk om endring av 
representanter. 

14.   Samhandlings-  
      barometeret  
     (referansegruppen) 

Obiajulu Odu Status ikke gitt pga fravær. 
 

15. Pasienterfaringer-  
    Gastrokirurgisk avd. 
K3K 

Britt Sofie Illguth Leder hører med Illguth om status. 

16.Styringsgruppe for 
nye UNN Narvik 

Siv Elin Reitan  
Esben Haldorsen vara 

Status ikke gitt pga fravær, men fått litt info 
fra Rye (annen sak i dette møtet). 

17. Ny sak 
      Selvinnsjekk 

Hans-Johan Dahl Prosjektet utvides. Leger skal legge inn betaling, 
som fører til opplæring av leger og personale. 
Uenighet. Avsluttes 30.4.19 

18. KVAM-utvalg  
    Akuttmedisinsk 
klinikk 

Terje Olsen  
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Jon Mathisen  
KVAM-dag 10.10.18 – veldig interessant. 
BU sender en status på erfaring fra KVAM-dagen 
i år, og at utvalgene må huske å invitere med 
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brukerrepresentanten sin til neste år. 
19. KVAM-utvalg 
Diagnostisk  
         klinikk 

Klemet Sara  
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Ikke mottatt innkalling. 

20. KVAM-utvalg 
Hjerte- og 
lungeklinikk 

Hans-Johan Dahl 
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Innkalt til møte 1.12.2018 og i 2019 

21.KVAM-utvalg 
    Nevro,ortopedi- og 
rehab.klinikk  

Laila Edvardsen  
Terje Olsen vara 

 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg 
Innkalt til møte 6.12.2018 
 

22.KVAM-utvalg 
     Psykiatri- og 
rusklinikk 

 Wibecke Årst 
 Siv Elin Reitan vara 

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt 
Intet å rapportere. 
 

23.KVAM-utvalg 
    Operasjons- og 

intensivklin. 

Nina Nedrejord  
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
Møte i uke 44. Fikk ikke til skype. Må melde forfall 
til møte 5.12. Fått liste over kommende møter. 
 

24. KVAM-utvalg 
     Barne- og 

ungdomsklinikk 

Ungdomsrådet 
Obiajulu Obi vara 

Klinikksjef Per-Ivar Kaaresen 
Ingen status som følge av forfall. 
 

25. KVAM-utvalg 
      Kirurgi-,kreft- og 
kvinnehelseklinikk 

Marit Stemland  
Britt-Sofie Illguth vara 

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo 
Møte 6.12.  
BU-repr.spurt om å få være med på KVAM-
dagen, men fikk ikke respons fra sekretariatet. 
 

26. KVAM-utvalg 
Medisinsk klinikk 

Obiajulu Odu 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Markus Rumpsfeld 
Status ikke referert pga forfall. 
 

27. Utvikling av 
sykepleierstudentenes   
       praksisstudier 

BU ved Nina Nedrejord BU er referansegruppe i dette prosjektet. 
Irene Foss og Marta Grongstad er fagansvarlige i 
arbeidsgruppen. Oppstart over jul. 

28. Prosjekt Palliasjon 
ved UNN 

Odu Obiajulu Status ikke referert pga forfall. 

29. Læringsnettverk 
Gode 
       pasientforløp 

Laila Edvardsen og 
Britt Eva Jakobsen 
Elvejord 

Møter hver 14.dag. Møte i februar 2019 med 
KS. Representerer alle pasienter – sikre et godt 
pasientforløp. Hva er viktig for UNN Tromsø? 
Varer ut 2019. 
Britt Eva J Elvejord kontaktes av sekretariatet 
med forespørsel om deltakelse i prosjektet. 

30. Prosjekt Arealplan 
UNN Harstad 

Arvid Eliseussen 
Mildrid Pedersen vara 

Status fra Grethe Andersen i annen sak i dette 
møtet. Sak i ledergruppen i neste uke. 

33. OSO – KSU 4 Barsel Laila Edvardsen Møte nettopp avholdt. Arbeider med dekning av 
jordmortjenesten i kommunene. 

34. Pasient-app saken 
      Helse Nord FRESK 

Martin Moe står her 
inntil videre 

Sekretariatet etterspør status til prosjektet.  

35. Ungdomsrådet Kirsti Baardsen  
36. Prosjekt A-9 fase II 
Intensivmedisinsk 
avdeling 

Marit Stemland Møte hver måned. Avsluttes i neste måned.  
 

37. 
Frivillihetsrepresentant 
i Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Vært et møte. Orientering om hvordan 
pasientverter og frivillighetskoordinator jobber 
i UNN. Avklaring av oppgaver og funksjon. 

38. Fremtidens LMS Nina Nedrejord  
Terje Olsen vara 

Stor aktivitet og optimisme. 
5 områder som det jobbes med. 

39. RaskereIArbeid Mildrid Pedersen  
Terje Olsen vara 

Status ikke referert pga forfall. 

40.OSO-satsing: Paul Dahlø Somatikk, underutvalg av OSO: Paul Dahlø 
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Samhandlingsforum 
Somatikk i Tromsø, 
Harstad og Narvik 

oppnevnt for både Tromsø,Narvik og Harstad. 
To temaer: Ledsagertjeneste  og 
utskrivinger fra sykehus til kommunene 

 
          

     Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet følger opp der 
det er aktuelt. 

 Sekretariatet tar kontakt med alle prosjekter og orienterer om at de må sende 
innkalling og referat til varamedlemmene også. 

 
            BU-59/18          Referatsaker 

Det ble referert følgende referatsaker: 
1. Referat fra møte i overordnet Implementeringsgruppe for 

kreftpakkeforløp UNN HF, datert 28.8.2018  
2. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, datert 28.8.2018 
3. Referat fra møte i HelseOmsorg 21-rådet, datert 17.9.2018 
4. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset, datert 

18.9.2018 
5. Referat fra møte i OSO, datert 27.9.2018 
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 20.9.2018 
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 11.10.2018 

8. Protokoll fra møte i Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF, datert 
25.10.2018 

9. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 17.9.2018 
10. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 29.10.2018 

 
            Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
           BU-60/18         Eventuelt 
 

1. Sykehusets ansvar knyttet til pasienter i venterom i E3 
       Frivillighetskoordinator Nina Moe-Nilssen har henvendt seg til Brukerutvalget for å finne 
       bedre ordninger når det gjelder pasienter som venter på transport hjem i E3.  
 

                     Brukerutvalget ønsker å finne ordninger slik pasienten blir ivaretatt. Dette handler om   
                     koordinering mellom UNN og Pasientreiser. 
 
            Vedtak:        Sekretariatet inviterer Pasientreiser til Brukerutvalget for en redegjøre i saken. 
 Dette kan tas sammen med redegjørelse om flyreiser i desembermøtet. 
 

2. Pasienthotellet 
       En representant i Brukerutvalget ønsker at man undersøker muligheten for bedre stoler på    

                     rommene. Mange er lenge på hotellet, og bedre stoler kan være nødvendig for de som er     
                     dårlig og ønsker å sitte på rommet. 

       Det reises også spørsmål om tilreisende får anledning til å spise før de legger seg, og også få  
       middag om de kommer etter kl 16.30. 
 

          Vedtak:  Brukerutvalget ønsker å invitere hotelldirektøren til en redegjørelse for de 
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tilbudene som hotellet har og den fremstilte problematikken. 
 

3. Samenes nasjonaldag 6. februar 
Det er fremmet ønske om å markere denne dagen i Brukerutvalget ettersom utvalget har 
møte da. Dagen blir forøvrig markert på UNN ved Kulturavdelingen.  

 
         Vedtak:  Administrasjonen undersøker saken og gir tilbakemelding til Brukerutvalget. 
 

4. Journalsystemet – koordinering av timer på tvers av avdelingsgrensene 
Brukerutvalget har stilt spørsmål om det finnes lister som kan være tilgjengelig for de som 
setter opp til timer til pasienter, på tvers av enheter, slik at de kan sette opp timer på samme 
dag. 
 
Tilbakemelding fra seksjonsleder for EPJ-forvaltning Åse-Merete Pedersen som opplyser at 
det finnes en funksjon i journalsystemet som gir en oversikt over allerede bookede timer for 
aktuell pasient. Av ulike årsaker er det likevel ikke alltid mulig å samkjøre timene pga 
kapasitetsproblemer, at rett personell ikke er tilstede eller opptatt på tidspunktet osv. 
Transporthensyn må også tas. 

 
          Vedtak: BU ber administrasjonen minne klinikker og poliklinikker om systemet som gjør 

mulig å samkjøre avtaler i pasientjournaler slik at pasientene får færre reiser til 
UNN. 

 
5. Invitasjon til informasjonsmøte ved UNN Narvik 

Informasjonsmøte om hvilke IKT muligheter vi har for innovasjon og utvikling i Nye UNN 
Narvik. 

 
         Vedtak:  Sekretariatet finner skypeadresse og sender dette til BU. 
 

6. Pasientsentrert helseteam 
Journaler og epikriser blir sendt elektronisk.  Dette kan påvirke pasienten ettersom det kan 
bli feil og unødig tidsforkyvning. 

 
         Vedtak:  Brukerutvalget tar saken til orientering. Dette er et generelt problem. 
  
 
               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen (sign.) 
               utvalgsleder sekretær 
 

 
Referatet godkjennes endelig i BU-møte 7.11.2018  
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 

8  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side67



 

- 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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1

Eitran Tina Mari

Fra: Eitran Tina Mari
Sendt: mandag 14. januar 2019 13:33
Til: Eitran Tina Mari
Emne: VS: RBU- referatsak 1 VS: Møtereferat fagråd rehabilitering 07.11.18
Vedlegg: Møtereferat 071118.pdf

 

Fra: Jacobsen Brite  
Sendt: 22. november 2018 12:06 
Til: Haukland Hanne Husom <Hanne.Husom.Haukland@helse-nord.no> 
Emne: VS: Møtereferat fagråd rehabilitering 07.11.18 
 
 
 

Fra: Asbjørn Larsen [mailto:asbjorn.larsen@rio.no]  
Sendt: torsdag 22. november 2018 10:50 
Til: Jacobsen Brite  
Kopi: Paulke Karin Emmy Liska  
Emne: Fwd: Møtereferat fagråd rehabilitering 07.11.18 
 

Hei  

Referat fra Fagråd Rehabilitering 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ASBJØRN LARSEN 
Brukerrepresentant 
Mobil 452 68 495 

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
www.rio.no 
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2

---------- Opprinnelig melding ----------  
Fra: Dokmo Raymond <Raymond.Dokmo@helse-nord.no>  
Til: Tollåli Geir <Geir.Tollali@helse-nord.no>, Spørck Randi Midtgård 
<Randi.Midtgard.Sporck@helse-nord.no>, Sunde Harald Gunnar 
<Harald.Gunnar.Sunde@finnmarkssykehuset.no>, Lindekleiv Haakon 
<Haakon.Lindekleiv@unn.no>, Hansen Tonje Elisabeth 
<Tonje.Elisabeth.Hansen@nordlandssykehuset.no>, "Mürer Fred A." 
<Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no>  
Cc: Asbjørn Larsen <asbjorn.larsen@rio.no>, Gaute Jensen <gaute.jensen@vhss.no>, Glasø 
Knut <Knut.Glaso@Helgelandssykehuset.no>, Holthe Kari <Kari.Holthe@unn.no>, 
Hüttopohl Frank <Frank.Huttopohl@nordlandssykehuset.no>, Johansen Beate 
<Beate.Johansen@nordlandssykehuset.no>, Malmo Berit 
<Berit.Malmo@finnmarkssykehuset.no>, Schäfer Christoph <Christoph.Schafer@unn.no>, 
Stine Jakobsson Strømsø <stine.stromso@lhl.no>, Sverre Rasch 
<sverre.rasch@bodo.kommune.no>  
Dato: 20. november 2018 klokken 13:52  
Emne: Møtereferat fagråd rehabilitering 07.11.18  

Hei. 

 

Vedlagt er referat fra siste fagrådsmøte i rehabilitering. Distribuer gjerne til aktuelle 
avdelinger. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Raymond Dokmo | Medisinskfaglig rådgiver 
Helse Nord RHF | Fagavdelingen 

 

Mob: +47 944 86 738 

web | twitter | facebook 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 

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

 
 

Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
20XX/XXX-XX/XXX  Raymond Dokmo/94486738  Bodø, 20.11.2018 

 

Møtereferat 

 
Møtetype: Fysisk møte 
Møtedato: 07.11.2018 
Møtested: Bodø 
Neste møte: Våren 2019 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Christoph Schäfer, UNN HF, leder fagråd 
Beate Johansen, Nordlandssykehuset HF 
Berit Malmo, Finnmarkssykehuset HF 
Sverre Rasch, kommunerepresentant, Bodø 
Gaute Jensen, Valnesfjord helsesportsenter 
Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF 
Knut Glasø, Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
Thomas Rannstad Haugen, Helsedirektoratet på sak 11/18 

CS 
BJ 
BM 
SR 
GJ 
RD 
KG 
TRH 

 
Forfall 

Asbjørn Larsen, brukerrepresentant 
Kari Holthe, UNN  
Anne-Lise Michaelsen, Nordlandssykehuset 
Stine Jakobsen Strømsø, Skibotn rehabilitering, på Skype 
Frank Hüttopol, Nordlandssykehuset Bodø 

 
 

Sak  Ansvar 
08/18 Godkjenning av innkalling og referat 

Innspill fra BJ om at det som drives i Vesterålen ikke er 
kommunal rehabilitering som nevnt i siste referat. Det må 
bemerkes at det er SR som har bemerket dette og ikke fagrådet. 

CS 

09/18 Telemedisinske løsninger mellom HN/RVE og 
rehabiliteringsinstitusjoner 
Utgår. Settes opp til neste møte. 

SJS 

10/18 Spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt 
SR redegjør for en sak de har hatt i kommunen. Pasient med 
muskeldystrofi som fikk en akutt forverring. Ble en forespørsel 
om veiledning fra NMK-Tromsø. Var et ønske om å få 
representanter fra Tromsø til pasienten. Men NMK ville ha 

SR 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side71

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


 

pasienten til UNN. Det ble tatt kontakt med Nordlandssykehuset 
for å få støtte, men måtte ta kontakt med Helse Nord RHF som 
gav et positivt svar. Fikk et nytt svar fra NMK – Tromsø som 
fortalte at de er et nasjonalt senter, men lokalisert i Tromsø og 
derfor ikke reiser ut. 
SR tar dette med i prosjektarbeidet, skal ha møte med Helse 
Nord RHF. 
CS forteller at denne henvendelsen burde vært gitt til 
rehabiliteringsavdeling ved UNN. Kunne dette vært løst ved 
hjelp av Skype? 
Er det slik at veiledning kun skal foregå per telefon/Skype? Eller 
skal personell fra sykehusene ut? Vil veiledningsplikten være 
oppfylt dersom sykehuset gir et tilbud i sykehuset, men 
pasienten takker nei? 
Rundskriv I-3, 2013 er veldig rund når det gjelder veiledning. 
Men anbefaler at dette tas inn i samarbeidsavtalene. 

11/18 ParkinsonNet 
Orientering fra Helsedirektoratet om jobben så langt. Det er 
planlagt at RHF’ ene skal inn i det videre arbeidet. 
RD tar tilbake til ParkinsonNet at det er viktig å tenke på 
funksjonsforløp, hverdagsrehabilitering. 
Se vedlagt presentasjon. 

TRH 

12/18 Regional funksjonsfordeling/profil – Hvordan skal vår 
region se ut? 
Se vedlagt presentasjon av CS. Vi må også avvente prosjektet i 
rehabilitering for å se hva som mangler av funksjonsfordeling i 
vår region. Fagrådet kan være med på oppdraget å utrede 
funksjonsfordeling. 
Diskuterer CFS/ME. Fastlege bør gjøre hovedutredningen. Der 
hvor det er tvil om diagnosen, mener fagrådet at videre 
utredning kan gjøres av en tverrfaglig poliklinikk i alle foretak. 
Ressursene er for lav per tiden. UNN bør kanskje ha en regional 
funksjon i forhold til utredning og mestringstilbud. 
Se vedlagt presentasjon. 

CS 

13/18 Eventuelt 
Utdanning: 
Ny spesialistutdanning fra 01.03.19. Foreløpig har flere sykehus 
og institusjoner hatt mulighet til å utdanne spesialister. De har 
hatt en utdanningsplan. Fra neste år er det 107 læringsmål for 
fysikalskmedisin og rehabilitering. De fleste av institusjonene 
klarer ikke dette lengre. Må ha avtale med andre sykehus. Hver 
institusjon må ha en egenerklæring om hvilke læringsmål de kan 
tilby. For å bli godkjent som institusjon, må institusjonene levere 
ca 2/3 av læringsmålene. De som ikke klarer det, må ha en 
formell avtale med en institusjon som har minst 2/3 av 
læringsmålene. Dette blir komplisert. 
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1

Eitran Tina Mari

Fra: Haukland Hanne Husom
Sendt: fredag 4. januar 2019 14:47
Til: Eitran Tina Mari
Emne: RBU Referatsak 2 VS: Sluttrapport fra LIS styringsgruppe
Vedlegg: LIS-prosjektet - sluttrapport 19. november 2018.pptx

 
 

Fra: Jacobsen Brite  
Sendt: 6. desember 2018 10:06 
Til: Haukland Hanne Husom <Hanne.Husom.Haukland@helse-nord.no> 
Emne: VS: Sluttrapport fra LIS styringsgruppe 
 
Til orientering i RBU 
 

Fra: MILDRID H T PEDERSEN [mailto:hpeder@online.no]  
Sendt: torsdag 6. desember 2018 09:16 
Til: Jacobsen Brite <Brite.Jacobsen@helse-nord.no> 
Emne: Sluttrapport fra LIS styringsgruppe 
 
Hei Brite! 
  
Som avtalt sender jeg dette til deg for videre sendelse. 
  
  
Til de Regionale brukerutvalgene! 
  
Da er oppdraget mitt som representant for brukerne i LIS styringsgruppe gjennomført. 
  
Det har vært arbeidsomt, med mye å stoff å sette seg inn i, med møter hver mnd. 
  
Det har vært mange arbeidsgrupper i sving i dette arbeidet. 
Finansieringen har vært en av mange utfordringer. 
  
Nå er prosjektet ferdig og blir overført til de enkelte Regionale HF. 
  
Takk for oppdraget 
  
Med ønske om en riktig god jul og et helsebringende godt nyttår. 

  

--  
Mildrid H T Pedersen 
 
Lindgårdjordet 4 
9325 Bardufoss 
 
Tlf. 905 94 719 
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Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Vest RHF

Helse Sør-Øst RHF

Ny modell for spesialistutdanning for leger

LIS-prosjektets restleveranser 19. november 2018

Elisabeth Arntzen

prosjektleder

12.11.18                                   
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Restleveranse for LIS-prosjektet høsten 2018

• Det er etablert permanente strukturer for samarbeid om LIS-utdanningen i og 
mellom regionene.

• Det er i gang import av læringsmål, utdypende tekst, kort-tekst, nasjonalt 
bestemte kurs og prosedyrelister med dokumentasjonsform og mulige valg i 
oppfølgingen for alle 42 spesialitetene (samt del 2 kirurgi og indremedisin og 
FKM) inn i kompetanseportalen/Dossier. Brukerveiledninger er utarbeidet.

• LIS-prosjektets arbeidsgrupper har enten ferdigstilt sitt arbeid og/eller er 
overført til RegUt-ene.

• Prosjektleder har deltatt i koordinerende samarbeid med myndigheter og 
eksterne samarbeidspartnere.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side75



Permanente strukturer for tverregionalt samarbeid

• RegUt-lederne har etablert faste samarbeidsmøter. Koordinerende RegUt har sekretærfunksjonen. 
Felles rutiner dokumenteres i det felles styringssystemet via RegUt i HSØ. 

• Dagens tverregionale styringsgruppe videreføres med samme representasjon. Regionen som har 
koordinerende funksjon leder styringsgruppen. Den tverregionale styringsgruppen tar opp saker 
som ikke kan/bør avklares regionalt eller mellom RegUt-ene i RegUt-ledermøtet. Saker legges frem 
av RegUt som «eier» saken etter å ha vært tatt opp regionalt først. 

• Hvert RegUt får strukturert tilgang til regional HR-direktør og fagdirektør/utdanningsdirektør for 
avklaringer regionalt (eks regional styringsgruppe for RegUt). 

• Tverrgående administrative og faglige oppgaver er fordelt mellom RegUt-ene iht deres mandat, og tas 
opp i strukturen ovenfor. 

• Koordinerende RegUt koordinerer møtevirksomhet, driver strategisk utvikling og samarbeid osv. 
Koordinerende funksjon legges til RegUt HSØ de neste 2 årene (fra 01.02.19). Evalueres ila 1-2 år.                                          

Styringsgruppen i LIS-prosjektet 24.09.18
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Import til kompetanseportalen/Dossier - del 2 og 3

• LIS-prosjektet har laget importversjon av Excel-dokumentet v3.0 for alle 
spesialitetene. Dette var helt nødvendig for å kople læringsmål, utdypende 
tekst, kort-tekst med nasjonalt bestemte kurs og prosedyrelister og 
dokumentert oppfølging etter behov for alle 42 spesialitetene (samt del 2 
kirurgi og indremedisin og FKM). Alt kan dermed raskt importeres og tas i 
bruk i kompetanseportalen/Dossier. Se vedlagt eksempel på Excel-dokument –
del 2 kirurgi.

• Importert oppsett testet av fagmiljø og teknisk miljø.

• Alle spesialiteter skal være klare for import innen 15. november. Syv 
spesialiteter er hittil importert. De andre importeres fortløpende frem mot 15. 
november. Regional import av felles læringsaktiviteter vil være mulig for de 
som ønsker det.

• Det er utarbeidet fire brukerveiledere som er distribuert til HF-ene. 
Temahefter utarbeides for hver spesialitet.
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Fremtidige endringer i kompetanseportalen/Dossier

• Helseregionene har tatt ansvar for at kompetanseportalen/Dossier inneholder 
forskriftfestede læringsmål, utdypende tekst og anbefalte nasjonale 
læringsaktiviteter (kurs og prosedyrer) gitt av Helsedirektoratet. 

• Det forutsettes at Helsedirektoratet i fremtiden sender skriftlig sporbare 
endringer (endringslogg) i vanlig linje til RHF-ene. 

• Det bør etableres endringsråd både for teknisk utvikling og for faglig oppsett 
regionalt for regionale tilpasninger og tverregionalt ved behov for endringer i 
felles løsningen. 

• Nasjonale data som skal endres i kompetansportalen/Dossier må håndteres og 
legges inn av ansvarlig administrator for LIS regionalt. 
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Endringsråd for teknisk og faglig oppsett av fellesløsningen 
tverregionalt

Produkteier for fellesløsningen 
(ledes av styringsgruppens leder)

Teknisk utvikling 
(leder er teknisk 

utviklings-ansvarlig –
Helse Vest)

Faglig oppsett (ledes 
av redaktør-

ansvarlig)

Representanter fra hver region

Helsedirektoratets 
endringsråd for 

læringsmål

Representanter fra hver region (i 
dag arbeidsgruppe B1 og B2) 

Helsedirektoratet er representert 
i B1 og B2
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Arbeidsgruppenes rapport

A1 «Finansiering, avtaler og retningslinjer» 

A2 «Overgangsordninger» 

A3 «Læringsaktiviteter»

A4 «Nettsted for LIS-utdanningen» 

A5 «Simulering og ferdighetstrening» 

A6 «E-læring/digital læring» 

B1 «Videreutvikling av kompetanseportalen/Dossier»

B2 «Felles nasjonal IKT-plattform for kompetanseportalen/Dossier»
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A1 «Finansiering, avtaler og retningslinjer» 

Følgende er utarbeidet

• Retningslinjer og prinsipper for honorering av undervisere og kursledere.  

• Kursavgift, regnskap, felles fond og honorarsatser

• Felles regnskapsmessige prinsipper og satser for kursvirksomhet – oppfølging av sak 26-2018

• Avtalestruktur og tilhørende maler for spesialiseringsperioder i andre foretak og regioner.

• Modell for årlig utjevning av kostnader med krus i ny spesialistutdanning

Veien videre

• Word maler for rammeavtale og fagavtale og vedlegg til arbeidsavtaler . Utarbeides av RegUt-leder 
HN  i samarbeid med Spekter ila november 2018.

• Rutiner for kommunikasjon om utveksling av LIS mellom regioner. Utarbeides av RegUt HSØ innen 
juni 2019.

• Beskrivelse av prosess for avregning av kurskostnader mellom 4 regioner. Utarbeides av RegUt HN.

• Informasjonsmateriell om avtaler og oppdatert informasjon om faste stillinger. Utarbeides av RegUt
HN og Spekter innen 10.desember 2018.

• Videre arbeid for å sikre at årlige overføringer fra spesialisthelsetjenesten til Fond I og Fond III 
kommer utdanningskvaliteten i sykehusspesialitetene til gode i størst mulig grad. (Prosess avklares 
av styringsgruppens leder?)

Arbeidsgruppens sluttfører sitt arbeid ila november 2018

•
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A2 «Overgangsordninger» 

Det er  utarbeidet et temahefte om overgangsreglene som er distribuert til HF-
ene/sykehusene og lagt på nettsiden: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis

Arbeidsgruppens arbeid er sluttført
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A3 «Læringsaktiviteter»

Arbeidsgruppen ble overført fra LIS-prosjektet til RegUt-ene i september 2018

Vurdering og veien videre

• Arbeidsgruppen har kartlagt nasjonal kursvirksomhet i del 2 og del 3 og forberedt overtakelse av 
kursvirksomheten f.o.m 1. mars 2019.

• Arbeidsgruppen har lagt et godt grunnlag for overtakelsen av kursvirksomheten. Gruppen bør 
fortsette som en driftsgruppe under RegUt-ene for å sikre en nasjonal samordnet kursvirksomhet.

• Koordineringen av arbeidene til A3 med A5 Simulering og A6 e-læring er i gang ,men bør videre 
utvikles for å sikre en helhetlig utdanning.

• Teknisk løsning for søknad til kurs er klar i HSØ, de andre regionene kommer i gang om kort tid. 

• Langtidsplaner for kursvirksomheten er under arbeid.

• Rutiner for koordinering av kurs som er anbefalt for flere spesialiteter må utvikles.

• System for kursevaluering må etableres.

• Faste rutiner for kontakt og samarbeid med Den norske Legeforening må etableres.
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A4 «Nettsted for LIS-utdanningen» 

En tverregional nettside er etablert på: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis

Vurdering og veien videre

• RegUt i Helse Sør-Øst har ansvaret for nettsiden for LIS-utdanningen (jfr mandatet for RegUt-ene). 
Det må avklares hva dette ansvaret går ut på. Er det mer enn å sørge for at nettsiden er i drift? 

• Nettsiden som paraply over alle regioner med overordnet ansvar for formidling. Bør ansvaret for 
aktuelle tverregionale saker legges til koordinerende RegUt i samarbeid med redaktør?

• RegUt-lederne må sammen vurderes hvilke saker som bør legges på nettsiden. Det kan skje i RegUt-
ledermøtene der nettredaktøren også deltar. 

• Bør redaktøroppgaven sees på som en del av en kommunikasjonsansvarlig stilling knyttet til alle 
RegUt? 

• RegUt-ene har fordelt tverregionale oppgaver mellom seg. Det er behov for strategisk 
kommunikasjon om dette og ta i bruk Facebook, twitter etc. Foreslår derfor å endre stillingen fra 
redaktør til «kommunikasjonsansvarlig for RegUt-ene» med redaktørfunksjonen som en 
hovedoppgave.

• Det foreligger en frikjøpsavtale for redaktør i RegUt HSØ ut 2018. Det må inngås avtale om 
redaktør/kommunikasjonsansvarlig fra 01.01.19.

Arbeidsgruppens arbeid er sluttført
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side84

https://spesialisthelsetjenesten.no/lis


A5 «Simulering og ferdighetstrening» 

Arbeidsgruppen har hatt to møter og begynt å samle informasjon fra de regionale fagrådene. Det vil gi 
oversikt over eksisterende tilbud nasjonalt og fremtidige behov, modeller og system. Dette skulle følges 
opp høsten 2018.

Videre arbeid

• Arbeidsgruppens mandat og sammensetning bør revurderes.

• Samarbeid mellom gruppene som arbeider med tradisjonelle kurs, digital læring og 
simulering/ferdighetstrening bør etableres.

• De fire RegUt-ene har i sitt mandat at de skal bidra til å ivareta utvikling av simulering og 
ferdighetstrening i sin region og bidra til samarbeid tverregionalt.

• Det bør vurderes hvordan de etablerte miljøene/sentrene for simulering og ferdighetstrening kan 
trekkes inn i den fremtidige utviklingen av LIS-utdanningen.

Arbeidsgruppen anbefales å fortsette - overføres til RegUt-ene
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A6 «E-læring/digital læring» 

Arbeidsgruppen har kartlagt hvilke læringsmål for de 42 spesialitetene som har e-læring anbefalt som 
læringsaktivitet, samt hvilke e-læringskurs som finnes i helseforetakene/ Helsedirektoratet/ Direktoratet 
for E-helse og Legeforeningen. Det er laget temahefte med oversikt over alle e-læringskursene.

Arbeidsgruppen har også kartlagt relevante e-læringsaktiviteter i RegionH E-læring, sektion for 
Læringsteknologi i København.

Det utvikles podkast innen FKM på etikk og samvalg og en applikasjon på veiledning.

Veien videre

• Fortsette å identifisere behov for e-læringskurs (som ovenfor)

• Etter forslag utvikle nye e-læringskurs

• Avklare prinsipper for utvikling av digitale læringspakker og en forvaltningsmodell for 
hvordan et langsiktig arbeid kan fungere, herunder samarbeid med fagpersonene

• Estimere kostnader for oppdatering av eksisterende e-læringskurs og/eller utvikling av 
nye e-læringskurs for del 2 og del 3. 

Arbeidsgruppen anbefales å fortsette - overføres til RegUt-ene
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B1 «Videreutvikling av kompetanseportalen/Dossier»

En minimumsløsning for LIS del 1 var klar til bruk ved oppstart i september 2017. I det videre arbeid har 
fokus vært å få på plass resterende prioriterte behov fra kravspesifikasjon for del 1 samt prioriterte 
behov for LIS 2 og 3. 

Gjenstående oppgaver:

Den tverregionale arbeidsgruppen fungerer godt, og det anbefales at den videreføres i 
en tilsvarende form under RegUt-ene. 

Oppgave Oppfølging

Beslutte organisering av arbeid etter 31/11.

Ref forslag til organisering, skissert under.

Arbeidsgruppeleder og LIS prosjektleder løfter beslutning 

til SG

Avtale organisering av drift, vedlikehold og support av 

kommuneløsning etter 28/2-19, med HDIR

Arbeidsgruppeleder, Helse Vest og HDIR

Videreutvikle kompetanseportalen i tråd med planlagt utvikling og 

prioriteringer

Ref forslag til organisering etter 31/11

Arbeidsgruppeleder / tverregional koordinator

Inngå endringsordrer for utvikling etter 31/11 Ref forslag til organisering etter 31/11

Kontraktsansvarlig / tverregional koordinator

Kommersiell oppsummering og fordeling av kostnader mellom partene Arbeidsgruppeleder

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side87



B2 «Felles nasjonal IKT-plattform for kompetanseportalen/Dossier»

Helse Vest sin fullskala kompetanseportal ble flyttet fra Helse Vest IKT til NHN helgen 12-14 oktober 
2018. Helse Midt planlegger å flytte sin kompetanseportal til NHN i november. Det gjenstår noe teknisk 
arbeid og testing før den tid.

HSØ og Helse-Nord sin eksisterende SaaS/skyløsning i HelseCloud hos Evry videreføres midlertidig. 

Gjenstående oppgaver:

Oppgave Oppfølging

Helse Midt er godt i gang med å forberede flytting til NHN, i 

løpet av november. Det gjenstår noen tekniske avklaringer samt 

testing. 

Arbeidsgruppeleder gjennomfører blant annet 

ukentlige møter mellom HM, Dossier og NHN

HN og HSØ må beslutte tidspunkt for når de skal flytte 

Kompetanseportalen fra HelseCloud/Evry til NHN. De må også 

gjennomføre egne risikovurderinger knyttet til 

Kompetanseportalen.

HN og HSØ

Teste ut synkronisering av data via Cross Server Datamart Arbeidsgruppeleder

Utrede lagrings- og sletteplikt for data og personopplysninger i 

løsningen (blant annet m.h.t krav i GDPR)

Systemforvalterne i RHFene

Kommersiell oppsummering og fordeling av kostnader mellom 

partene

Arbeidsgruppeleder

Arbeidet er integrert i arbeidsgruppe B1 og det anbefales at den videreføres i en tilsvarende form under 

RegUt-ene. 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Onsdag 5.12.2018 kl 09.00-15.00 
  Møtested:   Møterom PET-senter – G9 Styrerom 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder), Hans-Johan 

Dahl, Terje Olsen, Nina Nedrejord, Siv Elin Reitan, Marit Stemland, Klemet 
Anders Sara, Obiajulu Odu 

 
Fra adm.:  Adm.sjef Leif Hovden, adm.konsulent Hilde Anne Johannessen (referent) 
 
Forfall   Laila Edvardsen, Martin Andre Moe, Wibecke Årst 
 

  
Saksliste 

 
 BU-61/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble gjennomgått. Det ble registrert 6 saker til eventuelt. 
  

Vedtak Brukerutvalget godkjente innkalling og sakliste. 
 

             BU-62/18 Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 7.11.2018 
Referatet ble gjennomgått. 
Det gjøres en endring i siste kulepunkt under sak 54/18. 

 
           Vedtak Referatet ble godkjent med det innspill som fremkom. 
 

BU-63/18  Endringer i diabetesplanen i Helse Nord RHF – Status og forløp 
Det er planlagt endringer i utførelsen av det arbeid som er nødvendig i 
diabetesomsorgen i Nord-Norge. 
Brukerutvalget ønsker å vite om diabetesplanen blir fulgt på UNN. 
 

Vedtak Brukerutvalget inviterer diabetesansvarlig lege eller sykepleier fra Medisinsk 
klinikk ved UNN til sitt møte i februar for en oppdatering på planstatus. 

 
 BU-64/18 Endringer i møteplanen 2019 

Det er et ønske fra styret ved UNN om å avholde to dialogmøter med BU i året. 
Et forslag er å endre møtedato for BU-møtet i april fra 3.4.2019 til 23.-
24.4.2019. 
 

Vedtak Brukerutvalget er enige i at møtet i april forskyves til 23.-24.4.2019, slik at det 
sammenfaller med styremøtet i UNN. 

 
1  
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BU-65/18 Direktørens time  

Konst. viseadministrerende direktør Einar Bugge presenterte kort kommende 
aktuelle styresaker. Følgende styresaker skal behandles i styremøte 12.12.2018 
 
Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2018 
Kort oppsummert er det omtrent like mange fristbrudd som tidligere, 
kreftpakkeforløp gjennomført innen frist er under måltallet på landsbasis og 
utskrivningsklare pasienter har gått ned. Sykefraværet har også gått ned, mens 
økonomien fortsatt er dårlig. 
 
BU henstilte UNN om å vektlegge overfor kommunene at de tilrettelegger 
egnede boliger til utskrivningsklare psykiske pasienter. I tillegg fikk BU svar på 
prosessen vedrørende fritt sykehusvalg. 

 
Nye hovedindikatorer for styret        
Det arbeides med en helhetlig plan som legges frem for styret i desember. 
                                                                                    
Arealplan Breivika – utsettelse    
Det ikke økonomi til å gjennomføre de planlagte utbygginger. Behovet for 
utvidelse er størst ved nyfødtavdelingen, og det må ses på andre løsninger her. 

                                                                                                            
Virksomhetsplan 2019 
Utgiftsnivå for høyt i år i tillegg til store omstillingstiltak. Store utfordringstiltak. 
 
 
Brukerutvalget hadde ellers ingen innspill til styresakene.                                       

 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
BU-66/18 Presentasjon: Pasienter og hjemreise v/Einar Holand  
  Saksbehandler Einar Holand fra Pasientreiser orienterte om pasienter og  
  hjemreise. Han svarte også ut spørsmål fra BU. 
 

Det er Helse Nord sin helsepolicy som regulerer hjemreise. Det pågår nå en 
endring i denne. 
 
E1 vil fortsatt brukes som venteareal ettersom dette er den beste løsningen pr nå. 
Det vil gjøres tiltak for å bedre de forholdene som har vært problematiske. 
 
Pasientreiser vil ta kontakt med Troms fylkeskommune vedrørende avtaleverket 
rundt pasienttransporten. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og imøteser  resultatet av 

henvendelsen til Troms fylkeskommune. 
 

BU-67/18 Presentasjon: Pasienthotellet – tilbud og problematikk vedrørende 
                      stoler og mat  v/Dag Espen Sverresvold 

2  
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 Kjøkken- og restaurantsjef Dag Espen Sverresvold ved Pasienthotellet orienterte 
utfyllende om tilbudet til pasienter ved hotellet. 

  
Pasienthotellet har startet prosessen med å skifte ut stolene, og i 18. og 19. etasje 

 er nye stoler installert. Disse etasjene er forbeholdt kreftpasienter samt 
langtidsboende pasienter. 

 Hotellet jobber kontinuerlig med å forbedre forholdene, og tar imot innspillet om 
at sofa er ønskelig på dobbeltrommene. 

 
 Ettersom middag serveres kl 14.00-16.30, er det innført suppe til kveldsmaten slik 

at gjestene har anledning til å få noe varmt. 
 
 Hotellet ble gjort oppmerksom på at spritdispenseren står på lederstripa i 

restauranten. Ellers er hotellet veldig bra, god service og god mat. 
 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og Pasienthotellet vil forsøke 
 å følge opp de innspill som fremkom så langt det lar seg gjøre. 

 
 BU-68/18 Presentasjon: Prostatasenteret – status  v/avdelingsl./overlege Tore Knutsen 

Avdelingsleder for Urologi og endokrin Tore Knutsen orienterte om status for 
Prostatasenteret. 
Formålet med Prostatasenteret er å ha en organisasjon som er siktet inn på dette 
forløpet, og at forløpene går som de skal. Ettersom det er veldig mange ulike 
forløp, er det vanskelig å lage en felles mal. 
I mars 2019 har senteret forhåpninger om å være ajour med ventelistene som nå 
hoper seg opp ettersom det er ventetid for å bruke MR-maskinen. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering  

 
 BU-69/18 Presentasjon: Vestibyleprosjektet  v/Nina Moe-Nilssen  

Frivillighetskoordinator ved UNN, Nina Moe-Nilssen orienterte om status i 
vestibyleprosjektet samt idéen om å lage et frivilligsenter. Dette ettersom  
Vestibyleprosjektet skal etablere en plass for brukerorganisasjonene i vestibylen. 
BU oppfordres til å se litt på hvordan dette kan gjøres på en bra måte, både når 
det gjelder samarbeid og utforming, samt tilrettelegging for bruker-
organisasjonene, gjerne som et frivilligsenter eller pasient- og pårørendetorg. 
Brukerrepresentant Terje Olsen (som er BUs representant i referansegruppen til 
frivilligordningen) oppnevnes til å være kontaktledd mellom BU og  
frivillighetskoordinatoren også i denne saken. 

 
Vedtak BU viser til sitt punkt i Handlingsplanen «Gjenetablere, videreføre og utvikle drift 

av «møteplassen», i samarbeid med brukerorganisasjonene». 
 BU forventer at det i den nye vestibylen blir satt av areal til møteplassen. 
 BU ønsker sammen med brukerorganisasjonene å bli involvert i hvordan en slik 

møteplass kan drives. 
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 BU-70/18 Orienteringssaker 
             BU-70/18-1    Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper     
 
 
 

Aktivitiet 
 

Ansvarlig 2018-
2020 

Status/merknader 

1.    Styret ved UNN Kirsti Baardsen Status ble referert. Det er fullt fokus på den 
dårlige økonomien.  

2.   Kvalitetsutvalget i 
UNN 

Kirsti Baardsen Status ble referert  

3.   Styringsgruppe A-
fløya 

Cathrin Carlyle Leder refererte,ingenting spesielt. 

4.   Styringsgruppe for 
PET- senter 

Cathrin Carlyle Leder refererte, ingenting spesielt. 

5. Prostatasenteret 
ved UNN 

Hans Johan Dahl Status ble referert av urolog Tore Knutsen. 
 

6. Koordinerende 
utvalg 
(Rehab.avdelingens  
kompetanseseksjon) 

Laila Edvardsen Status ikke referert pga fravær. 
 
Sekretariatet har hatt dialog med Tove Løvli, 
de kan muligens komme i april 2019 

8. Vestibyleprosjektet Cathrin Carlyle  
Kirsti Baardsen vara 
 

Prosjektet jobber med pasientarealer og 
frivillighetskoordinator. Nina Moe-Nilssen 
orienterer i egen sak. 

9.   OSO (Overordnet  
    Samarbeidsorgan) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Forutsigbart og trygt samarbeid mellom sykehus 
og kommunene. 
Samarbeid ved utskrivning av pasienter 
Rekruttering av personale. 

10. Klinisk etikkomité 
(KEK) 

Kirsti Baardsen 
Terje Olsen vara 

Terje deltok i møte 5.12. og kom tilbake 
til BU og orienterte. En spesiell case ble 
behandlet. Viktig komité. 

11. Sykehusapotekets  
     brukerutvalg 

  Terje Olsen  
 Nina Nedrejord vara 

Nytt møte 13.12.2018 i Bodø. 
Hvilken rolle har de mht tilsyn?  
Det er farmasøyter i den enkelte avdeling som 
har kontroll av medisinrom, mm. 
Sykehusapoteket har tilsyn til apotekene, og 
avdelinger. 

12. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen vara 

Har ikke vært møte. 
Parkeringen åpnet flere steder, slik at det er 
flere ledige plasser. 

13. Pasientsentrert 
team 

Obiajulu Odu  
Marit Stemland vara 

Tromsø og Harstad var med i pilotprosjektet. 

14.   Samhandlings-  
      barometeret  
     (referansegruppen) 

Obiajulu Odu Har ikke hatt møte. 
 

15. Pasienterfaringer-  
    Gastrokirurgisk avd. 
K3K 

Britt Sofie Illguth Leder har hørt med Illguth om status. 
Har ikke vært møte enda, men referat vil komme 
så snart det har vært møte. 

16.Styringsgruppe for 
nye UNN Narvik 

Siv Elin Reitan  
Esben Haldorsen vara 

Har ikke hatt møte. 

17. Ny sak 
      Selvinnsjekk 

Hans-Johan Dahl Skal være møte 18.12.2018 

18. KVAM-utvalg  
    Akuttmedisinsk 

Terje Olsen  
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Jon Mathisen  
Møte snart. 
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klinikk Deltok på KVAM-dagen. 
Sekretariatet sendt e-post til alle KVAM-utvalg 
den 26.11.2018 vedrørende ovenstående. 

19. KVAM-utvalg 
Diagnostisk  
         klinikk 

Klemet Sara  
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Møte 6.12.2018, Kirsti møter som vara. 

20. KVAM-utvalg 
Hjerte- og 
lungeklinikk 

Hans-Johan Dahl 
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Innkalt til møte 1.12.2018 og i 2019 

21.KVAM-utvalg 
    Nevro,ortopedi- og 
rehab.klinikk  

Laila Edvardsen  
Terje Olsen vara 

 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg 
Innkalt til møte 6.12.2018 
 

22.KVAM-utvalg 
     Psykiatri- og 
rusklinikk 

 Wibecke Årst 
 Siv Elin Reitan vara 

Klinikksjef Tordis Sørensen Høifødt 
Møte mandag 10.12.2018 
 

23.KVAM-utvalg 
    Operasjons- og 

intensivklin. 

Nina Nedrejord  
Marit Stemland vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen 
Møte i dag 5.12.,men Nina og Marit er i BU-
møte. 

24. KVAM-utvalg 
     Barne- og 

ungdomsklinikk 

Ungdomsrådet 
Obiajulu Obi vara 

Klinikksjef Per-Ivar Kaaresen 
 
 

25. KVAM-utvalg 
      Kirurgi-,kreft- og 
kvinnehelseklinikk 

Marit Stemland  
Britt-Sofie Illguth vara 

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo 
Møte 6.12. , skal kun innom ettersom Marit er i 
et annet prosjektmøte denne dagen. 
 

26. KVAM-utvalg 
Medisinsk klinikk 

Obiajulu Odu 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Markus Rumpsfeld 
Vært møte, men kunne ikke delta på skype pga 
strømbrudd. 
 

27. Utvikling av 
sykepleierstudentenes   
       praksisstudier 

BU ved Nina Nedrejord BU er referansegruppe i dette prosjektet. 
Irene Foss og Marta Grongstad er fagansvarlige i 
arbeidsgruppen. Oppstart over jul. 

28. Prosjekt Palliasjon 
ved UNN 

Odu Obiajulu De har hatt møte, men ikke med 
referansegruppen som han sitter i. Ikke fått 
innkalling. 

29. Læringsnettverk 
Gode 
       pasientforløp 

Laila Edvardsen og 
Britt Eva Elvejord 
Jakobsen 

Ikke oppdatert status pga fravær. 
Britt Eva E Jakobsen takket ja til å delta. 
Kontaktinfo sendt prosjektet 19.11.2018 

30. Prosjekt Arealplan 
UNN Harstad 

Arvid Eliseussen 
Mildrid Pedersen vara 

Status fra Einar Bugge i annen sak i dette møtet. 
Sak i ledergruppen i neste uke. 

33. OSO – KSU 4 Barsel Laila Edvardsen Status ikke refert pga fravær. 
34. Pasient-app saken 
      Helse Nord FRESK 

Martin Moe står her 
inntil videre 

Sekretariatet etterspør status til prosjektet.  
Svar fra Appelbom, prosjektet starter på nyåret 
og vil da ta kontakt med repr. 

35. Ungdomsrådet Kirsti Baardsen  
36. Prosjekt A-9 fase II 
Intensivmedisinsk 
avdeling 

Marit Stemland Møte den 6.12.2018  
 

37. 
Frivillihetsrepresentant 
i Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Nina gitt beskjed om at vara skulle 
innkalles,men har ikke mottatt noe fra 
frivillighetsgruppen. Gi beskjed? 

38. Fremtidens LMS Nina Nedrejord  
Terje Olsen vara 

Stor aktivitet og optimisme. 
5 områder som det jobbes med. 

39. RaskereIArbeid Mildrid Pedersen  
Terje Olsen vara 

Ikke vært møte. 

40.OSO-satsing: 
Samhandlingsforum 

Paul Dahlø Ikke vært møte, men fått møteplan for 2019 
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Somatikk i Tromsø, 
Harstad og Narvik 
41. Klinisk samarbeids-
utvalg (KSU) 1-18 -
Fordeling av ansvar og 
oppgaver mellom UNN 
og kommunene 

Terje Olsen Ikke vært møte.  
 

42. KSU 2-18 –  
Samhandlingen mellom 
fastlegetjenesten og 
UNN 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Ikke vært møte.  
 

43. KSU 3 – Ledsagere 
ved innleggelse og ut-
skriving av pasienter 
med sammensatte 
behov 

Hans Johan Dahl 
Kirsti Baardsen vara 

Ikke vært møte.  
Oppnevnt i BAU-møtet 26.11.2018. 

 
 

     Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet følger opp der 
det er aktuelt. 

 
   BU-70/18-2     Status trombektomi   
                                      Leder i Brukerutvalget orienterte om status vedrørende trombektomi. 
                                                                                
              Vedtak              BU får tilsendt trombektomi-saken som styret ved UNN hadde til behandling i april  
                                        2018. BU inviterer saksansvarlig til møte i februar 2019 for status i saken. 
 
             BU-71/18        Referatsaker 
                                        Det ble referert følgende referatsaker: 
 

             Vedtak Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
             BU-72/18         Eventuelt 
 

1. Brukerrepresentanter til nye UNN Narvik 
 Kreftforeningen har kommet med forslag til representanter til dette prosjektet. 
Nestleder vil ta kontakt med LHL Narvik/Nordland og gir tilbakemelding til BAU 
den 28.1.2019.  

 
             Vedtak              BU oppnevner foreløpig følgende representanter: Eva Opshaug, Aud Øksenberg  

og Gerd Harr Janson. Sekretariatet formidler kontaktinformasjon til prosjektet v/ 
Lars Rye. 
 
2. Sikring av ledsager til pasienter ved hjemreise 
UNN må bevisstgjøre eget personell slik at hjemreisen for pasienter blir forsvarlig.  
Den  enkelte avdeling må følge dette opp, ettersom de kjenner pasientens tilstand 
og  behovet for ledsager. Dette gjelder også pasientene innen psykiatrien,  som 

1. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 23.10.2018 
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 8.11.2018        
3. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 26.11.2018 
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ofte blir fulgt til UNN, og deretter blir sendt hjem alene. 
 

             Vedtak               BU inviterer Samhandlingsavdelingen til sitt møte i februar 2019, for en   
                       orientering med spesiell vekt på ledsager og ansvarsgrenser ved hjemreise. 

 
3. Senter for psykisk helse Nord i Nordreisa - beplanting i vinter/sansehage  
Atrium ved Senter for psykisk helse Nord-Troms i Nordreisa var tidligere en 
sansehage for pasientene. Arealet kan ikke lenger brukes til pasientformål som 
følge av ulike tiltak.  

 
Vedtak BU sender en skriftlig forespørsel til Drifts- og eiendomssenteret om når atriumet i 

Senter for psykisk helse Nord-Troms ventes re-etablert. Svar ønskes innen midten 
av januar 2019.  

  
4. Brukerundersøkelser (tekst endret etter innspill fra BU-leder 9.12.2018) 
Folkehelseinstituttet gjennomfører egne undersøkelser for å måle pasienters 
erfaringer innen somatiske og psykiatriske døgnopphold.  
Den årlige nasjonal medarbeiderundersøkelse kartlegger pasientsikkerhets-
kultur, arbeidsmiljø og HMS, er en egen undersøkelse.  
BU er opptatt av hvor på UNN det er gjort brukerundersøkelser, med henblikk på 
hva BU bør prioritere i sitt arbeid. 
 

    Vedtak             Sekretariatet tar kontakt med KvalUT for nærmere orientering i BU om   
                                         brukerundersøkelser i spesialisthelsetjenesten. 
 

5. Samenes nasjonaldag 6. februar 2019 
UNN markerer dagen i vestibylen. I tillegg serveres den samiske retten Bidos i 
kantina, og det flagges med samisk flagg. Ettersom BU har møte samme dag, 
mener BU at det vil være passende med også et faglig innspill.   

     
Vedtak Sekretariatet kontakter SANKS med forespørsel om å komme for en orientering 

om det samiske spesialisthelsetjenestetilbudet. BUs lunsj legges til kantina denne 
dagen. 

 
6. Klinisk etisk komité 

 BU ønsker komiteen til februarmøtet 2019 for en presentasjon om sitt arbeid. 
 

Vedtak Sekretariatet tar kontakt med KEK for avtale av en presentasjon i neste møte. 
 
 
 

 
               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen (sign.) 
               utvalgsleder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 6.2.2019 
Kopi til: 
- Styret ved UNN 
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- 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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Referat fra møte i Brukerutvalget 

Sted: G04038
Tid: 12.30-16.00

Deltagere:
Barbara Priesemann – leder
Paul Daljord - nestleder
Ole André Korneliussen
Sarah Isabel Dahl
Ivar Martin Nordgård
Mai-Helen Walsnes
Kitt Anne Jorid Hansen
Marit Madsen (vara)
Emma Lovise Larsen
Helge Jenssen (vara)

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Beate Sørslett
Tonje Elisabeth Hansen
Kari Bøckmann
Vibeke Mikalsen
Anne Aga
Børre Arntzen
Per-Gunnar Sandberg

Rolf Thore Mikalsen

Agenda:

96/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
97/2018 Godkjenning av referat fra møtet 21.08
98/2018 Budsjett 2019
99/2018 Orientering fra driftsservice/resepsjon
100/2018 Ambulant akutteam i psykisk helsevern 
101/2018 Strategisk utviklingsplan - Status
102/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
103/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker
104/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktu
105/2018 Møteplan 2019
106/2018 Referatsaker
107/2018 Eventuelt

Saksnr. Saksfremstilling
96/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

1. Innkalling og saksliste godkjennes

Brukerutvalget 

Saksbeh.: Kari Bøckmann

ukerutvalget 10. desember 2018

Tilstede 

SAFO 
FFO - Diabetesforbundet
Mental Helse
FFO – NAAF
Kreftforeningen
Nordland fylkes eldreråd
RIO X

Samisk representant X

Ungdomsrådet X

FFO X

Administrerende direktør 
Medisinsk direktør Sak 98/2018

Fagsjef Sak 101

Saksbehandler/sekretær
Leder, driftsservice Sak 99/2018

Leder, resepsjonen Sak 99/2018

kommunikasjonsrådgiver Sak 99/

AAT - Salten Sak 100/2018

AAT - Vesterålen Sak 100

Godkjenning av innkalling og saksliste
referat fra møtet 21.08.18

Orientering fra driftsservice/resepsjon
Ambulant akutteam i psykisk helsevern 

Adm. dir. orienterer om aktuelle saker
BU’s leder orienterer om aktuelle saker
BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet

innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes

Brukerutvalget 

Bøckmann

Side  1

Tilstede Forfall

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

Sak 98/2018

Sak 101/2018

/2018

/2018

/2018

Sak 100/2018

Sak 100/2018

Ansv.
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97/2018 Godkjenning av referat fra møte 06.11.18

Vedtak

1. Referat godkjennes

98/2018 Budsjett 2019 (styresak)

Orientering v/ Beate Sørslett    
                                       

Vedtak

1. Brukerutvalget ser med bekymring på at flere forslag til innsparingstiltak 
i 2019 vil påvirke pasienttilbudet ved Nordlandssykehuset HF i negativ 
retning.

2. Brukerutvalget støtter administrasjonens innstilling til budsjettvedtak for 
2019, styresak 95/2018. 

3. Brukerutvalget vil gi uttrykk for stor bekymring for pasientrettigheter, 
pasientsikkerhet og i verste fall liv og helse dersom det ikke godkjennes 
av styret i Helse Nord å justere resultatkravet for 2019 med minus 100 
millioner kroner og at det dermed må iverksettes ytterligere 
innsparingstiltak i denne størrelsesordenen.

4. Brukerutvalget ber RBU støtte Nordlandssykehusets forespørsel om 
endret resultatkrav for 2019.  

Brukerutvalget vil få mulighet til å behandle tiltakene i punkt 6.3 i 
styresak 95/2018 i sitt neste møte 12/2-19.

99/2018 Orientering fra driftsservice/resepsjon

Oppfølgingssak 88/2012. Orientering v/Vibeke Mikalsen og Anne Aga  

Tema: Informasjonsflyt om pasientrettede tilbud. Pasienter må finne tilstrekkelig 
informasjon på nordlandssyekhuset.no samt få god nok hjelp når de ringer 
sentralbordet.

Vedtak

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
2. Brukerutvalget ber om at det foretas en gjennomgang av all 

kontaktinformasjon på nordlandssykehuset.no, slik at målgruppe, 
åpningstider, kontaktinformasjon og lokalisering på alle relevante 
enheter fremkommer tydelig.  

100/2018 Ambulant akutteam i psykisk helsevern

Orientering v/ Per-Gunnar Sandberg (Salten), Rolf Thore Mikalsen (Vesterålen) 
og skriftlig informasjon fra Marlene Elisabeth Paulsen (Lofoten).

Vedtak

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.
2. Brukerutvalget ber om at arbeidet med samordning av AAT-tilbudet i 

NLSH HF orienteres om i BU i mai 2019.
3. Brukerutvalget ber om at informasjonen på nordlandssykehuset.no 

oppdateres slik at det det er enklere for pasienter og pårørende å 
orientere seg når de har behov for denne typen tjenester.    
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101/2018 Strategisk utviklingsplan – Status (styresak)

Orientering om Status og prioriteringer v/ Tonje Elisabeth Hansen

Vedtak

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.

102/2018 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker

Driftsrapport (styresak)                                                                                  
Endring i klinikkstruktur (styresak)                                                                      
Opprettelse av fagavdeling
Sykepleierstreiken
Autoklaver i Lofoten

Vedtak

1. Orienteringene tas til etterretning.

103/2018 BU’s leder orienterer om aktuelle saker

OSO   031218                                                                                          
Hepatitt C – oppnevning av brukerrepresentant                                                                       

Vedtak

1. Orienteringen tas til etterretning.

104/2018 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet.

Styremøte 12/11: Paul   
Pakkeforløp psykisk helse og rus 9/11: Helge                                         
Hepatitt C-prosjekt 26/11: Kitt-Anne

Vedtak

1. Orienteringene tas til etterretning.
                                                

105/2018 Møteplan 2019

Vedlagt

Vedtak

1. Møteplan for Brukerutvalget 2019 vedtas med følgende endringer. 
Møtet 29/9-19 endres til 1/10-19.

2. To av brukerutvalgets møter i 2019 avholdes pr Skype.

106/2018 Referatsaker

Referat FFO-samling 3-4/11                                                                  
Referat fra møte i OSO 3/12                                                                  

Vedtak

1. Referatene tas til etterretning
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107/2018 Eventuelt

Neste møte: 12/2-18

Saker som ønskes tatt opp i neste møte:
PasOpp og forbedringsprosjekt om behandling av diabetes i barneavdelingen
Orientering om oppfølging av klagesak på barneavdelingen 
Ambulansedekning i Vesterålen
Oppnevning av ny brukerrepresentant til Klinisk etikk komite
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Fra: Antonsen Margaret Aarag[Margaret.Aarag.Antonsen@sykehusapotek-nord.no]
Dato: 04.12.2018 12:52:44
Til: Kitt-Anne Jorid Hansen (NLSH); Mai-Helen Walsnes (mai-helen.walsnes@vkbb.no); Nina Nedrejord 
(vara UNN); Per Hansen (HSYK); Pettersen Helge K K; Pettersen Marianne Linnerud; Terje Olsen; Tor 
Magne Olsen (vara FSYK); 'tovehar@gmail.com'; Bjørknes Truls; Åse Wrålsen (vara HSYK)
Kopi: Bøckmann Kari; Falstad Tove Lill; Johannessen Hilde Anne; Juliussen Beate; Postmottak 
Helgelandssykehuset (postmottak@helgelandssykehuset.no); Postmottak Finnmarkssykehuset 
(postmottak@finnmarkssykehuset.no); Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Postmottak 
Nordlandssykehuset (postmottak@nordlandssykehuset.no); Postmottak UNN (post@unn.no)
Tittel: Innkalling til møte i brukerutvalget i Sykehusapotek Nord

Innkalling til møte i brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF

Vedlagt er innkalling til møte i brukerutvalget 10.12.2018. Møtet avholdes på skype (997313@uc.nhn.no), 
deltagere i Tromsø kan møte på møtelokaler til Sykehusapoteket i Tromsø, plan 5. 

Jeg har mottatt forfall fra fast representant fra Nordlandssykehuset, her møter vara. Dersom andre faste 
representanter må melde forfall ber vi om dette meldes direkte til personlig vara samt undertegnede.

Med vennlig hilsen
___________________________________

Margaret A. Antonsen 
Fagsjef

Sykehusapotek Nord HF
Postboks 6147, Langnes
9291 Tromsø
www.sykehusapotek-nord.no

  Telefon sentralbord: +47 77 62 62 56
  Telefon kontor: +47 77 62 62 77
  Telefon mobil: +47 922 90 749
 E-post: margaret.aarag.antonsen@sykehusapotek-nord.no

__________________________________________________________________________________
Tenk på miljøet – ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
Please don't print this e-mail unless you really need to. 
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Brukerutvalgsmøte 
 

Innkalling med sakspapirer 

 

10. desember 2018 kl. 12.00 – 15.00 

 

Sted: 

Skype: 997313@uc.nhn.no 

I Tromsø: Møterom Sykehusapoteket i Tromsø, plan 5 
 

 

Saker til behandling: 

 
Saksnummer Saksnavn 
20 - 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

21 - 2018 Protokoll brukerutvalgsmøtet 24. september 2018 
22 - 2018 Oppnevning av representanter fra Regionalt Brukerutvalg 

23 - 2018 Virksomhetsrapport per oktober 2018 
24 - 2018 Budsjett 2019 

25 - 2018 Status opptrappingsplan klinisk farmasi  

26 - 2018 Møteplan 2019 
27 - 2018 Orienteringssaker 

28 - 2018 Eventuelt / Evaluering av møtet 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak nr.  20 - 2018 

Møtedato 10. desember 2018 

Saksbehandler Fagsjef Margaret A. Antonsen 

Vedlegg  

 
Til brukerutvalgsmøtet 10. desember 2018 er det satt opp følgende saksliste: 
 

Saksnummer Saksnavn 
20 - 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

21 - 2018 Protokoll brukerutvalgsmøtet 24. september 2018 

22 - 2018 Oppnevning av representanter fra Regionalt Brukerutvalg 

23 - 2018 Virksomhetsrapport per oktober 2018 

24 - 2018 Budsjett 2019 

25 - 2018 Status opptrappingsplan klinisk farmasi  

26 - 2018 Møteplan Brukerutvalget 2019 

27 - 2018 Orienteringssaker 

28 - 2018 Eventuelt / Evaluering av møtet 

 
 
Innstilling til vedtak 

 
Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og saksliste til 

utvalgsmøtet 10. desember 2018.  

 

 

 
Helge K. Kjerulf Pettersen  

konst. direktør 
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Protokoll brukerutvalgsmøte 24. sept. 2018 
Sak nr.  21 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler Fagsjef Margaret A. Antonsen 

Vedlegg  

 

Dato / tid: 24. sept. 2018, kl 10:00-13:30 ved Sykehusapoteket i Tromsø 

Tilstede: Tove Hardersen (FSYK), Åse Wrålsen (HSYK, vara for Per Hansen), Terje 
Olsen (UNN), Marianne K. Pettersen (SANO) og Kitt-Anne Jorid Hansen (NLSH).  

Fra administrasjonen; Konst. direktør Helge K. Kjerulf Pettersen og fagsjef Margaret 

Aarag Antonsen.  

 

Forfall: Per Hansen (HSYK) 
 

Sak 12/18: Konstituering av brukerutvalget 

Vedtak: 

 Leder:  Terje Olsen fra brukerutvalget ved Universitetssykehuset i Nord- 
                               Norge 

 Nestleder: Kitt-Anne Jorid Hansen fra brukerutvalget ved  
   Nordlandssykehuset 

 

 Disse utgjør brukerutvalgets AU i perioden 2018-2020 
 

 

Sak 13/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF godkjenner innkalling og 

saksliste til utvalgsmøtet 24. september 2018.  
 

 
 

Sak 14/18: Protokoll brukerutvalgsmøtet 12. mars 2018. 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar protokollen fra 
brukerutvalgsmøtet 12. mars 2018 til orientering.  
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Sak 15/18:  Presentasjon av Sykehusapotek Nord. Formål, oppdrag og strategi. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar presentasjonen av 

Sykehusapotek Nords strategi og oppdrag til orientering.  
 

 

Sak 16/18 Brukerutvalgets rolle og handlingsplan. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF gjennomførte en diskusjon 
om strategier og planer for brukermedvirkning og brukerutvalgets rolle i 

sykehusapotek. 

 

 

Sak 17/18: Brukeropplevd kvalitet i Sykehusapotek Nord 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF støtter arbeidsgruppens 

forslag til måleindikatorer for brukeropplevd kvalitet i Sykehusapotek 
Nord. 

 
2. Brukerutvalget råder direktøren og styret for Sykehusapotek Nord om å 

beslutte og sette i gang tiltak for utvikling av mål for pasient- og 

kundeopplevd kvalitet i tråd med styresak 7 – 2017 og arbeidsgruppens 
forslag. 

 
3. Brukerutvalget ved leder, Terje Olsen, og sekretær, Margaret A. 

Antonsen, innleder til diskusjon på styreseminaret om pasientopplevd 

kvalitet. 
  

   

Sak 18/18: Møteplan 

   

Vedtak: 

 
1. Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF gjennomfører møter på følgende 

datoer i 2018: 
- 10. desember (VK/Skype, fysisk møte vurderes) 

 

2. Møteplan for 2019 fastsettes i neste møte. 
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3. Brukerutvalgsmedlem Terje Olsen deltar på vegne av brukerutvalget i 

Sykehusapotek Nord på den regionale brukerkonferansen i Bodø 11. – 12. 
oktober 2018. 

 

 

Sak 19/18 Eventuelt / Evaluering av møtet. 

 
1) Fra Tove Hardersen: Brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset ønsker 

sykehusapotek inn i nye Hammerfest sykehus. Hvordan stiller Sykehusapotek 
Nord seg til dette og hvilke argumenter er det for en slik etablering? 

 

Saken ble diskutert i møtet. Sykehusapotek Nord stiller seg positiv til forespørselen. 
 

 
 

 

 
Terje Olsen       Margaret A. Antonsen 

Leder BU       Sekretær 
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Oppnevning av representant til brukerutvalget fra 
Regionalt brukerutvalg 

Sak nr.  22 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler Fagsjef Margaret A. Antonsen 

Vedlegg  

 

 

 
Saksfremlegg 
 

I følge retningslinjene for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord skal Det regionale 
brukerutvalget ha en representant i brukerutvalget. Ved en saksbehandlingsfeil ble dette 

ikke fulgt opp ved oppnevning av inneværende brukerutvalg. Styret bad i styremøte 27. 
september administrasjonen om å følge dette opp og be om oppnevning av en 

representant fra Det regionale brukerutvalget. 

 
I møte 8. november gjorde Det regionale brukerutvalget følgende vedtak: 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF utnevner Leif Birger Mækinen til fast medlem 

og Ole Marius Minde Johnsen til varamedlem til brukerutvalget i Sykehusapotek Nord 

HF for inneværende periode, høst 2018 til høst 2020. 
 

 
1 Innstilling til vedtak 

 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar saken til orientering, og Leif Birger 

Mækinen inngår fra dette møtet som representant fra Det regionale brukerutvalget som 
medlem i brukerutvalget i Sykehusapotek Nord HF. 

 

 

 

Helge K. Kjerulf Pettersen  
konst. direktør 
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Virksomhetsrapport per oktober 2018 
Sak nr.  23 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler Konst. direktør Helge Kjerulf K. Pettersen 

Vedlegg  

 

 

 
Saksfremlegg 
 

Virksomhetsrapporten for Sykehusapotek Nord HF per oktober 2018 legges i denne 
saken fram for brukerutvalget til orientering.  

 
 

 

 

 

 
Innstilling til vedtak 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar virksomhetsrapporten per oktober 2018 

til orientering. 
 

 

 

Helge K. Kjerulf Pettersen  

konst. direktør 
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Saksfremlegg 

 

Regnskapet per oktober 2018 viser et overskudd på 6,93 millioner. For samme periode i 

2017 var resultatet et overskudd på 4,34 millioner. Det er budsjettert med et overskudd 
på 4,46 millioner per oktober, slik at resultatet er 2,47 millioner høyere enn budsjettert. 

I forhold til budsjett for å nå styringsmålet fra Helse Nord (styringsmålet er et 

overskudd på 1 million, mens budsjettmål fastsatt av styret for Sykehusapotek Nord er 
et overskudd på 4 millioner) er resultatet 4,96 millioner høyere enn budsjettert. 

 
Resultatet for oktober er et overskudd på 0,33 millioner. Det var budsjettert med et 

overskudd på 0,32 millioner, slik at resultatet er som budsjettert. For oktober 2017 var 

resultatet et overskudd på 0,06 millioner.  
 

Resultat Budsjett Avvik 2017 Endring Resultat Budsjett Avvik 2017 Endring

Omsetning -45 369 -46 234 865 -43 218 5,0 % -416 981 -434 055 17 075 -408 431 2,1 %

Varekjøp 34 855 36 072 -1 216 33 896 2,8 % 320 211 336 689 -16 479 319 908 0,1 %

Dekningsbidrag -10 514 -10 163 -352 -9 322 12,8 % -96 770 -97 366 596 -88 523 9,3 %

Personalkostnader 7 666 7 718 -52 7 144 7,3 % 68 654 71 552 -2 898 64 813 5,9 %

Andre kostnader 2 560 2 132 427 1 981 29,2 % 21 591 21 365 226 19 503 10,7 %

Skatt og finans -41 -11 -30 134 -130,4 % -409 -16 -393 -146 181,2 %

Resultat -330 -323 -6 -63 -426,3 % -6 934 -4 465 -2 469 -4 353 59,3 %

Dekningsgrad 23,2 % 22,0 % 1,2 % 21,6 % 1,6 % 23,2 % 22,4 % 0,8 % 21,7 % 1,5 %

Vareforbruk 85,18 % 86,66 % -1,5 % 85,85 % -0,7 % 85,54 % 86,68 % -1,1 % 86,27 % -0,7 %

Andel pers.kost. 16,9 % 16,7 % 0,2 % 16,5 % 0,4 % 16,5 % 16,5 % 0,0 % 15,9 % 0,6 %

Resultatandel 0,7 % 0,7 % 0,0 % 0,1 % 0,6 % 1,7 % 1,0 % 0,6 % 1,1 % 0,6 %

Siste måned Akkumulert hittil i år

 

 

Inntekter 

Inntektene er 17,08 millioner lavere enn budsjettert, og 7,72 millioner høyere enn på 

samme tidspunkt i 2017.  
 

 
Salg til sykehus 
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Figuren over viser utviklingen i salg av medikamenter (både fra sykehusekspedisjoner 
og produksjonsavdelinger) til UNN og NLSH i 2017 og hittil i 2018.  

 
Det har det vært en økning i salget til NLSH på 9,1 %. Det er en økning på 11,5 % i 

Bodø, en økning på 8,9 % i Vesterålen og en reduksjon på 7,7 % i Lofoten.  

 
Det har vært en økning i salget til UNN på 9,3 %.  Det har vært en økning på 10,8 % i 

Tromsø, på 8,8 % i Harstad, mens det har vært en nedgang på 4,6 % i Narvik. 
  

Omsetningen mot UNN og NLSH er 11,67 millioner høyere enn budsjettert. 

 

 
 

 
Sykehusekspedisjonen i Bodø har hatt en økning på 6,1 %, Tromsø har hatt en økning 

på 4,1 % mens det er en økning på 16,7 % i Harstad. Det var særlig omsetningen i 

januar som var høyere enn i 2017.  
 

I Bodø og Tromsø er det økning i gjennomsnittsprisen som forklarer økningen, mens 
det i Harstad har vært en økning i antall leverte pakninger. 
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I Vesterålen er det en økning på 8,9 %. I Lofoten er det en reduksjon på 7,7 %, mens det 

i Narvik er en nedgang på 4,6 %. 
 

I Vesterålen kommer økningen av økning i gjennomsnittsprisen. I Narvik er det en 

reduksjon i gjennomsnittsprisen, mens det i Lofoten er en økning i antall leverte 
pakninger, men en større reduksjon i gjennomsnittsprisen. 

 

 
 

 

Det er en økning i omsetningen mot sykehus fra produksjonsavdelingene i Bodø og 
Tromsø på henholdsvis 25,4 % og 32,2 %, mens det er en reduksjon på 9,5 % i Harstad.  
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Økningen i Tromsø kommer både av økt produksjon og av at det produseres dyrere 

legemidler enn tidligere. Antall produserte cytostatikakurer har økt med 14,2 %. I 
tillegg er det en økning på 17,0 % i sterilproduksjonen.  

 
I Harstad er det en reduksjon i antall tilberedte cytostatikakurer, mens det i Bodø er en 

økning i sterilproduksjon og i tilberedning av cytostatika. 

 

 

Salg til publikum 

 

 
 

 
Figuren over viser omsetningen i publikumsavdelingene i 2017 og hittil i 2018. 

 
Omsetningen i publikumsavdelingene har gått ned med 9,6 % i forhold til samme 

periode i 2017.  

 
Omsetningen i Harstad er redusert med 2,2 %, i Bodø med 11,5 % og i Tromsø med 9,6 

%. Totalt er omsetningen i publikumsavdelingene redusert med 15,87 millioner. 
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I Harstad er det en nedgang i antall solgte pakninger på resept. Det er også en nedgang i 
antall solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget og i omsetningen av 

handelsvarer. Reduksjonene oppveies delvis av økt gjennomsnittspris på de solgte 
legemidlene.  

 

I Bodø er det økning i antall solgte pakninger på resept, mens det er en nedgang i antall 
solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget. Det er en økning i salget av 

handelsvarer, både målt i kroner og i solgte pakninger. Nedgangen i omsetningen 
kommer hovedsakelig av at det er inngått LIS-avtaler på enkelte H-reseptlegemidler. 

 

I Tromsø er det økning i antall solgte pakninger på resept, mens det er en nedgang i 
antall solgte pakninger reseptfrie legemidler i selvvalget. Det er en økning i salget av 

handelsvarer både målt i kroner og i antall solgte pakninger. Nedgangen i omsetningen 
kommer hovedsakelig av at det er inngått LIS-avtaler på enkelte H-reseptlegemidler. 

 

Et eksempel på hvordan inngåelse av LIS-avtaler påvirker omsetningen er Epclusa, der 
omsetningen er redusert med 10,2 millioner selv om det er solgt 164 flere pakninger.  

 

 

Rådgivning og klinisk farmasi 

 
Salg av rådgivningstjenester og klinisk farmasi er 3,9 millioner lavere enn budsjettert. 

Avviket kommer av at det er flere stillinger i opptrappingsplanen for klinisk farmasi 
som ikke har vært besatt per oktober, noe lavere salg av rådgivningstjenester til e-

kurveprosjektet enn budsjettert og reduksjon i egenbetalingen for klinisk farmasi ved 

NLSH. 
 

En klinisk stilling i Kirkenes og en stilling i Harstad/Narvik er ikke besatt per utløpet av 
august. Fra og med oktober er en halv stilling fylt opp i Narvik, mens stillingen i 

Kirkenes blir besatt senere i høst. Det er også ansatt fagleder/koordinator for klinisk 

farmasi, oppstart for denne stillingen er også senere i høst. 
 

  

Apotek

Pakninger på 

resept

Pakninger 

handelsvarer selvvalg

Omsetning 

handelsvarer totalt

Pakninger 

reseptfritt selvvalg

Harstad -5,3 % -6,1 % -0,9 % -12,3 %

Bodø 9,8 % 13,2 % 4,7 % -3,8 %

Tromsø 2,2 % 0,3 % 2,3 % -3,1 %

Totalt 4,4 % 4,5 % 3,3 % -4,6 %
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Tabellen nedenfor viser status for opptrappingsplanen per oktober: 

 

Budsjett 

0,90 Stilling fagleder Begynner primo november 18 

1,50  stilling Tromsø En stilling tiltrådt primo mai 18 

1,50  stilling Bodø  

1,00  stilling Harstad/Narvik 0,5 stilling fra og med september 18 

0,50  stilling Vesterålen  

0,50  stilling Lofoten  

1,00  stilling Helgeland  

1,00  stilling Kirkenes Begynner primo januar 19 

1,00  stilling Hammerfest  

8,90  stillinger totalt  

 
Stillinger uten kommentarer har vært besatt hele 2018.  

 

I forhold til i 2017 har det vært en økning i omsetningen på 10,9 %. Økningen kommer 
av økning i kommunal rådgivning og økning som følge av opptrappingsplanen for 

klinisk farmasi. 
 

 

Kostnader 
 

Varekostnader 

 

Varekostnadene er 16,48 millioner lavere enn budsjettert og 0,30 millioner høyere enn 

per oktober 2017.  
 

Vareforbruket er på 85,5 % per oktober. Dette er 1,1 prosentpoeng lavere enn 
budsjettert og 0,7 prosentpoeng lavere enn per oktober 2017. 

 

Dekningsbidraget er på 96,77 millioner, noe som er 0,60 millioner lavere enn 
budsjettert. Dekningsbidraget har økt med 7,42 millioner i forhold til 2017. 

 
Dekningsbidraget er 2,69 millioner høyere enn budsjettert for salg fra 

sykehusekspedisjonene, 3,05 millioner høyere enn budsjettert for 

produksjonsavdelingen og 2,09 millioner lavere enn budsjettert for salg fra 
publikumsavdelingene.  

 
 

Lønns- og personalkostnader 

 
Lønns- og personalkostnadene er 2,89 millioner lavere enn budsjettert. Dette kommer 

av at det er stillinger i opptrappingsplan for klinisk farmasi som ikke er besatt, lavere 
pensjonskostnader enn budsjettert og høyere refusjoner i forbindelse med sykefravær 

enn budsjettert.  

 
Andelen personalkostander i forhold til omsetningen er på 16,5 %. Dette er som 

budsjettert, og 0,6 prosentpoeng høyere enn for samme periode i 2017.  
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Gjennomsnittlig brutto månedsverk per oktober 2018 er 124,8. Dette er en økning på 
8,6 månedsverk i forhold til per oktober 2017. Bemanningen har økt med 4,0 stillinger i 

produksjonsavdelingene og med 2,0 stillinger innen klinisk farmasi og rådgivning. 

Økningene i produksjon kommer av bruk av vikarer i forbindelse med langtidsfravær, 
planlegging av oppstart av PET-produksjon, økt aktivitet og kvalitetsarbeid. I 

forbindelse med gjennomføring av ikt-prosjektene har bemanningen økt med 1,5 
stillinger. I forbindelse med sykefravær har det også vært nødvendig å bruke 

ekstravakter, blant annet i publikumsavdelingene.  

 
 

Andre driftskostnader 

Andre driftskostnader er 0,23 millioner høyere enn budsjettert. I forhold til 2017 har 

andre driftskostnader økt med 2,1 millioner. De viktigste årsaken til økningen er økning 

i LIS-kontingenten og kostnader i forbindelse med implementering av nye 
forretningssystemer. 

 
Finans og skatt  

 

Renteinntektene er 0,09 millioner høyere enn budsjettert, dette på grunn av noe høyere 
likviditet enn forutsatt i budsjettet.  

 
Det er ikke gjort avsetningen for skattekostnad per oktober. 

 

 

Investeringer 

 
Det er investert for 2,61 millioner hittil i 2018. Av dette utgjør inventar og 

positivisolatorer til ny produksjonsavdeling i Tromsø 1,3 millioner, mens kostnader i 

forbindelse med nytt system for reseptur og butikkdata utgjør 1,3 millioner per oktober. 
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Prognose 

 
Prognostisert resultat er et resultat som er to million høyere enn styringsmålet, det vil si 

et overskudd på 6 millioner. Resultatkravet fra Helse Nord er et overskudd på 1 
millioner, slik at prognostisert resultat er 5 millioner høyere enn dette.  

 

 

Sykefravær 

 

 
 

Sykefraværet per september 2018 var på 9,6 %. Dette er en økning på 3,9 prosentpoeng 

i forhold til fraværet per september 2017. 
 

 
 
Det har vært en nedgang i det korteste fraværet, mens det ellers har vært en økning i 

sykefraværet.  

 
Det er særlig fraværet som er lengre enn 56 dager som har økt. De langtidssykemeldte 

følges opp i henhold til IA-avtalen. Langtidsfraværet er i liten grad vurdert til å være 
arbeidsrelatert.  

 

Det jobbes på flere nivåer i foretaket med å redusere sykefraværet. Sykefravær er et fast 
punkt på agendaen i alle møter i foretakets AMU. Sykefravær er også et tema i 

samarbeidsutvalgene i Bodø og Tromsø.  
 

I avdelinger med særlig høyt fravær som kan være arbeidsrelatert, er det hentet inn 

ekstern kompetanse som har sett på årsakene til fraværet. I etterkant av kartleggingen er 
det så gjennomført tiltak for å redusere fraværet.  

Sykemeldte følges opp i henhold til gjeldende rutiner i foretaket. Rutinene springer ut 
av kravene som stilles til oppfølging av sykefravær for IA-bedrifter. Oppfølging skjer 
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jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2017 2018

Sykefravær 1-3 dager Sykefravær 4-16 dager Sykefravær 17-56 dager Sykefravær > 56 dager Sum sykefravær Tapte dagsverk

Per september 2017 1,5 % 1,1 % 0,9 % 2,1 % 5,7 % 1 054

Per september 2018 1,4 % 1,3 % 1,4 % 5,5 % 9,6 % 1 898

Endring -0,1 % 0,1 % 0,5 % 3,4 % 3,9 % 844
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normalt som følger 

 

 Ansatte som ikke kommer på jobb på grunn av sykdom skal første fraværsdag 

per telefon melde fra til avdelingsleder. Fravær skal normalt ikke meldes per 
SMS eller e-post. 

 Innen 6. fraværsdag skal leder kontakte ansatte. Målet med samtalen er å få til en 
god prosess, samt forebygging av videre fravær. 

 Innen fire ukers sykemelding skal det være utarbeidet en individuell 
oppfølgingsplan. Dette arbeidet skal starte så tidlig som mulig.  

 Senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra 
arbeidet skal det avholdes dialogmøte mellom Sykehusapotek Nord, arbeidstaker 

og sykemelder. 

 Innen ni uker skal arbeidsgiver sende oppfølgingsplan og rapporteringsskjema 
med informasjon om oppfølgingsarbeidet til NAV. 

 Senest etter 26 uker avholdes det i regi av NAV dialogmøte mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker, unntatt når et slikt møte antas å være åpenbart unødvendig. 

 Når sykemeldingsperioden utløper etter 12 måneder skal det avklares om 
gjenopptakelse av arbeidet er mulig. Hvis ikke må andre løsninger vurderes. 

 

Sykehusapotek Nord legger vekt på at den sykemeldte skal få anledning til å 
opprettholde kontakten med arbeidsstedet gjennom å invitere til deltakelse på sosiale 

arrangementer med videre. 
 

Sykemeldte kan etter behov og ønske få tilbud om coaching, samtale med psykolog, 

kursing og lignende.  
 

Sykehusapotek Nord får etter ønske bistand fra bedriftshelsetjenesten i arbeidet med å 
følge opp sykemeldte. I samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeides det årlige 

handlingsplaner for HMS, disse omfatter også arbeidet med reduksjon av sykefravær. 
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Budsjett 2019 
Sak nr.  24 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler Konst. direktør Helge K. Kjerulf Pettersen 

Vedlegg  

 

 

 
 

 

 
Innstilling til vedtak 

 
Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar det foreslåtte budsjettet for 2019 for 

Sykehusapotek Nord HF til orientering. 

 
 

 
Helge K. Kjerulf Pettersen 

konstituert direktør 
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Saksfremlegg 
Budsjettet er drøftet med foretakstillitsvalgt for Norges Farmasøytiske Forening, 

foretakstillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat og hovedverneombudet. 
 

Budsjettet skal bidra til kvalitet, trygghet og respekt. Budsjettet skal bidra til å øke 

kvaliteten på de tjenestene som ytes til befolkningen som Helse Nord har ansvar for. 
Budsjettet gir også trygghet for at legemidler og farmasøytiske tjenester blir levert til 

riktig tid og med riktig kvalitet til Sykehusapotek Nords kunder og samarbeidspartnere. 
Budsjettet fordrer respekt for de beslutninger som er fattet i styret for Helse Nord og styret 

for Sykehusapotek Nord. Budsjettet er også utarbeidet med respekt for de ansatte og våre 

samarbeidspartnere og kunder.  
 

Budsjett 2019 er basert på Sykehusapotek Nords målsettinger for 2019 og strategiplanen 
for 2016 - 2020. Det er ikke budsjettert med salg av varer til sykehusene i Finnmark og 

på Helgeland, men det er budsjettert med forberedelser til oppstart av leveranser i 

Finnmark fra og med 2020.  
 

Helse Nord RHF har i styresak 130-2018 «Budsjett 2019 Foretaksgruppen, rammer og 
føringer», fastsatt at Sykehusapotek Nord skal ha et resultatkrav på +1 mill. kroner for 

2019. Budsjettet er utarbeidet i tråd med dette kravet. På grunn av reduserte 

pensjonskostnader i 2018 i forhold til tidligere år, og for å kunne finansiere fremtidige 
investeringsbehov, er budsjettet utarbeidet med internt overskuddsmål på 4,6 millioner. 

 
I samme sak stilles det krav om at publikumsavdelingen i foretaket samlet skal gi 

overskudd etter fordelte felleskostnader. Det er budsjettert med balanse for 

publikumsavdelingene. For å oppnå overskudd i tråd med styringskravet må det jobbes 
med ytterligere tiltak i 2019.  

 
 

Hovedtallene i budsjettet er satt opp i tabellen under. 

 

 

 

Budsjett 

2019 

Prognose 

2018 

Budsjett 

2018 

Regnskap 

2017 

Omsetning 531 671 497 952 518 304 495 790 

Varekostnader 405 266 382 861 402 005 388 142 

Personalkostnader 93 864 84 000 86 851 79 097 

Andre driftskostnader 28 422 25 500 25 547 24 495 

Finansinntekter 480 409 384  480  

Skattekostnad 0 0 285 283 

Resultat 4 600 6 000 4 000 4 242 

Dekningsbidrag 126 405 115 091 116 299 107 647 

Vareforbruk 86,3 % 86,0 % 86,7 % 86,5 % 

Lønnsandel 17,7 % 16,9 % 16,8 % 16,0 % 

Andel ADK 5,3 % 5,1 % 4,9 % 5,0 % 

Resultatandel 0,9 % 1,2 % 0,8 % 0,9 % 

 
Tabell 1: Hovedtall budsjett 2019 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side119



 

 

Utarbeidelsen av budsjettet er gjort i forhold til estimater for inntekter og kostnader i 

2018. Disse estimatene er basert på faktiske tall per oktober 2018, mens de to siste 
månedene i 2018 er prognostisert. I tillegg er det tatt utgangspunkt i kjente endringer som 

trer i kraft fra og med 2019. 
 

 

Inntekter 

Det er budsjettert med en økning i varesalgsinntektene i sykehusekspedisjonene og 

produksjonsavdelingene på 4 % i forhold til prognose for 2018.  
 

I publikumsavdelingene er det budsjettert med en økning på 4 % i Harstad, 6 % i Bodø 

og 7 % i Tromsø. Det har vært nedgang i omsetningen i alle publikumsavdelingene i 2018. 
Nedgangen er først og fremst et resultat av reduserte priser på ett særskilt legemiddel. Det 

har vært økning i salg av handelsvarer og i antall ekspederte resepter. I Tromsø er 
hovedinngangen flyttet tilbake til A-fløya i forbindelse med åpningen av ny A-fløy noe 

som forventes å gi en økning i antall kunder. På grunn av dette er det lagt inn noe høyere 

forventing til omsetningsutviklingen i Tromsø enn i Bodø og Harstad. 
 

I forbindelse med planlegging av produksjon i PET-senteret finansierer UNN tre stillinger 
samt kostnader til opplæring og kompetansebygging for disse stillingene. I tillegg 

finansierer Helse Nord en stilling. 

 
Det er budsjettert med en inntektsvekst på 29 % for rådgivning og klinisk farmasi. Dette 

inkluderer en økning i prisene på 2,9 % i henhold til deflatoren i statsbudsjettet. 
 

 

 
Tabellen under viser de budsjetterte endringene innen rådgivning og klinisk farmasi: 

 
B 2018 B 2019 Endring

Elektronisk kurve 2 149 000 2 168 900 19 900

Klinisk farmasi psykiatri Bodø 370 000 0 -370 000

Klinisk farmasi intensiv og oppv. Tromsø 666 000 456 876 -209 124

Klinisk farmasi KirOrt Bodø 555 000 0 -555 000

Kommunal rådgivning 1 775 155 1 727 961 -47 194

Kvalitetsmidler 2 822 400 2 895 960 73 560

Pasientsentrert helsetjeneste UNN 888 000 913 752 25 752

Forskningsprosjekt UiT 1 174 000 585 000 -589 000

Samarbeidsavtale Finnmarkssykehuset 1 110 000 1 142 190 32 190

Samarbeidsavtale Helgelandssykehuset 3 885 000 3 997 665 112 665

Samarbeidsavtale Nordlandssykehuset 2 622 560 2 698 614 76 054

Samarbeidsavtale UNN 4 047 800 4 165 186 117 386

Opptrappingsplan klinisk farmasi 9 405 000 14 400 000 4 995 000

Undervisning 637 900 644 338 6 438

Sum 32 107 815 35 796 442 3 688 627  
 
Tabell 2: Endring inntekter rådgivning og klinisk farmasi 
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Sykehusapotek Nord har fått tildelt kvalitetsmidler fra Helse Nord på 2,9 millioner for 

2019, i forhold til budsjett for 2018 er midlene prisjustert. Kvalitetsmidlene skal direkte 
og indirekte benyttes til å bedre pasientsikkerheten i forbindelse med behandling i 

sykehusene. Midlene benyttes hovedsakelig til å videreføre utbredelsen av samstemming 
av legemiddellister i sykehusene. 

 

Sykehusapotek Nord har fått tildelt 14,4 millioner fra Helse Nord øremerket 
opptrappingsplan for klinisk farmasi i 2019. Dette er en økning på 5,0 millioner i forhold 

til tildelingen i 2018. Disse midlene benyttes til å finansiere 13,4 stillinger innen kliniske 
farmasi som skal gi kliniske tjenester til sykehusene i Helse Nord.  

 

Som følge av økningen i opptrappingsplanen for klinisk farmasi har NLSH redusert sitt 
kjøp av kliniske tjenester.  

 
I 2018 leverer Sykehusapotek Nord 1,5 stilling til et forskningsprosjekt i regi av 

Universitetet i Tromsø. Stillingen er delvis finansiert av UiT, resterende er ført som 

egeninnsats forskning.  
 

På grunn av bortfall av kommunale rådgivningsavtaler er budsjettert inntekt fra 
kommunal rådgivning redusert med 0,1 millioner (korrigert for prisstigning). 

 

Det er budsjettert med 100 % stilling som forskningsleder. Stillingen er finansiert 80 % 
med midler fra Helse Nord. 

 
For øvrig er det budsjettert med inntekter som i 2018.  

 

Budsjetterte inntekter fordeler seg slik på de ulike virksomhetsområdene: 
 

 
 
Figur 1: Budsjetterte inntekter per virksomhetsområde 
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Varekostnader 

Det er budsjettert med et vareforbruk på i 86,3 % i 2019. Det er budsjettert med en økning 
i vareforbruket i 2019 sett i forhold til regnskap hittil (per oktober) i 2018 på 0,8 

prosentpoeng. Den budsjetterte økningen i vareforbruket er for å ta høyde for eventuelle 
endringer i produktmiksen som kan påvirke vareforbruket. 

 

Det er budsjettert med størst økning i sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene, 
mens det ikke er budsjettert med økning i publikumsavdelingene. Dette kommer av at det 

satses på endring i produktmiksen i publikum mot økt andel handelsvarer, som gir 
redusert vareforbruk. 

 

Det forutsettes at LIS-avtalene for 2019 vil gi omtrent samme priser og rabatter som 
avtalene for 2018.  

 

Dekningsbidrag 

Figuren under viser budsjettert dekningsbidrag 2019 sammenlignet med regnskap 2016, 

budsjett 2018 og prognose 2018.  
 

 
 
Figur 2: Dekningsbidrag per sykehusapotek 

 
Totalt er det budsjettert med en økning i dekningsbidrag på 10,9 millioner i forhold til 

prognose 2018. Omtrent 3,7 millioner av dette kommer av økning i rådgivning og klinisk, 
mens øvrig økning kommer av budsjettert økning i varesalg. 

 

For Harstad er det en økning på 1,7 millioner. Økningen kommer hovedsakelig av 
prisøkning, økning i varesalg og en ny stilling til klinisk farmasi.  

 
For Bodø er det en økning på 3,9 millioner i forhold til prognosen for 2018. 1,8 millioner 

er midler fra Helse Nord til opptrappingsplan for klinisk farmasi, mens resterende 2,1 

millioner er prisøkning og økning i varesalg. 
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For Tromsø er det en økning på 4,8 millioner i forhold til prognosen for 2018. 1,1 
millioner kommer av økning i klinisk farmasi og rådgivning. Resterende 3,7 millioner er 

prisøkning og økning i varesalg og finansiering av økt antall stillinger i forbindelse med 
etablering av PET-senteret. 

 

Lønns- og personalkostnader 

Totalt antall budsjetterte årsverk er 126,7 (korrigert for foreldrepermisjoner) dette er en 

økning på 7,1 årsverk i forhold til budsjett for 2018.  
 

Endringene i budsjetterte årsverk er: 

 

Apotek Stillinger Type stilling Kommentar 

Foretak 1,0 Farmasøyt Utfasing av FarmaPro 

Foretak 0,9 Farmasøyt Fagleder klinisk farmasi 

Tromsø 0,7 Farmasøyt Økning aktivitet rådgivning og klinisk farmasi 

Tromsø 0,5 Tekniker Etablering av PET-produksjon 

Tromsø -0,2 Farmasøyt Avslutning post.doc-prosjekt 

Finnmark 1,0 Farmasøyt Oppstart leveranse 

Bodø 1,3 Farmasøyt Økning aktivitet rådgivning og klinisk farmasi 

Helgeland 1,0 Farmasøyt Økning aktivitet rådgivning og klinisk farmasi 

Harstad 0,9 Farmasøyt, klinisk Økning aktivitet rådgivning og klinisk farmasi 

 
Tabell 3: Endring i budsjetterte stillinger 
 

For å jobbe med utvikling av nasjonale it-systemer for sykehusapotek er det ansatt en 
farmasøyt for å ivareta Sykehusapotek Nords bidrag. 

 
I forbindelse med opptrappingsplanen for klinisk farmasi er det ansatt en fagleder for 

klinisk farmasi. Fagleder skal koordinere satsingen i Helse Nord og bidra til å sikre 

kvaliteten på tjenestene. Stillingen er finansiert med midler fra opptrappingsplanen.  
 

I forbindelse med gjennomføring av opptrappingsplanen for klinisk farmasi er det behov 
for flere farmasøyter. I forhold til 2018 er det en økning på 5,4 stillinger øremerket klinisk 

farmasi.  

 
I løpet av 2019 skal produksjon av radiofarmaka til PET-scanning starte. I forbindelse 

med dette er det behov for opplæring av apotektekniker og for en økning på 0,7 
farmasøytstilling for å få etablert kvalitetssystemet. 

 

Dersom Sykehusapotek Nord skal starte med leveranse av legemidler til 
Finnmarkssykehuset i 2020 er det nødvendig å starte oppbyggingen av organisasjonen i 

2019. Det er derfor budsjettert med en økning på tre stillinger i 2019. Siden det forventes 
at disse vil tiltre på slutten av 2019 er det budsjettert med ett årsverk. 
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Arbeidsgiveravgiften er budsjettert med 7,9 % for ansatte i Tromsø og Bodø, og 5,1 % 

for øvrige ansatte. Lønnsveksten er budsjettert til 3,3 % i henhold til estimert lønnsvekst 
i statsbudsjettet.  

 
Pensjonskostnaden er budsjettert med 12,3 millioner. Det er gitt føringer fra Helse Nord 

om at det skal budsjetteres med prognose for pensjonskostnader fra aktuarberegningene 

for 2018 korrigert med forventet lønnsvekst og nye stillinger. Det er budsjettert med en 
økning på 1,5 millioner i forhold til prognose for 2018.  

 
Det er budsjettert med 93,9 millioner i lønns- og personalkostnader i 2019. Dette er en 

økning på 7,0 millioner i forhold til justert budsjett for 2018 og på 9,9 millioner i forhold 

til prognose for 2018. 1,5 millioner kommer av økte pensjonskostnader, mens resterende 
kommer av økt antall stillinger og av generell lønnsøkning. 

 
Det er budsjettert med 2,5 millioner i foreldrepenge- og sykelønnsrefusjoner i 2019, mens 

refusjonen er forventet å bli på 4,4 millioner i 2018.  Det er bare budsjettert med kjente 

foreldrepengerefusjoner i budsjettet for 2019, i tillegg er det budsjettert med 1,2 millioner 
i sykelønnsrefusjon.  

 

Andre driftskostnader 

Det er budsjettert med 28,4 millioner i andre driftskostnader. I forhold til prognose og 

budsjett for 2018 er dette en økning på 2,9 millioner. Økningen tar høyde for prisstigning 
og eventuelle uforutsette kostnader.  

 
I forhold til budsjett for 2018 øker avskrivningskostnadene med 0,2 millioner. Dette er 

økte avskrivninger som følge av kjøp av isolatorer med videre til ny produksjonsavdeling 

i Tromsø.  
 

Det er budsjettert med økt husleiekostnader på 0,4 millioner i forhold til budsjett 2018. 
Husleien i Lofoten er høyere enn budsjettert i 2018 på grunn av flytting til nye lokaler, 

samt at det er budsjettert med at Sykehusapoteket i Tromsø fortsetter å disponere lokalene 

som produksjonsavdelingen benytter tidligere også etter at produksjonsavdelingen har 
flyttet til nye lokaler.  

 
Kostnadene til vedlikehold og service øker med 0,7 millioner som følge av vedlikehold 

av lagerautomater og isolatorer.  

 
Kontingenter øker med 1,5 millioner i forhold til budsjett 2018. Dette kommer av økte 

kostnader til LIS-samarbeidet i 2019, og kostnader i forbindelse med grossistanbud 2021. 
Sykehusapotek Nord betaler LIS-kontingenten for UNN og NLSH.  

 

Det er avsatt en reserve på 2,3 millioner til eventuelle uforutsette kostnader.  
 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side124



 

 

Oppsummering per virksomhetsområde 

Publikumsavdelingene 
I 2016 flyttet publikumsavdelingen i Bodø til nye moderne lokaler med lagerautomat. 

Dette, og mer gunstig plassering med hensyn til tilgang for publikum, har bidratt til økt 
omsetning av både reseptpliktige legemidler og handelsvarer. På grunn av 

moderniseringen har dette vært mulig uten å utvide bemanningen. Det har per oktober 

2018 vært en betydelig nedgang i omsetningen. På grunn av økt salg av handelsvarer og 
økt antall pakninger har dette ikke medført redusert dekningsbidrag. Det forventes at 

dekningsbidraget fra salg av handelsvarer og legemidler vil fortsette å øke også i 2019.  
 

Også publikumsavdelingen i Tromsø har hatt nedgang i omsetningen i 2018. Nedgangen 

har bare i liten grad blitt kompensert av økt andel handelsvarer og økt antall solgte 
pakninger. Dette har medført en reduksjon i dekningsbidraget i 2018 i forhold til i 2017. 

Høsten 2018 flyttet hovedinngangen tilbake til vestibylen utenfor apoteket, noe som gjør 
at det forventes økning i antall kunder.  

 

I Harstad har det vært en reduksjon i omsetningen i 2018. Reduksjon i vareforbruket har 
gjort av dekningsbidraget ikke har blitt redusert.  

 
Utvikling og anskaffelse av nye it-systemer som skal erstatte FarmaPro vil fortsette i 

2019, dette vil kreve bidrag fra ansatte i publikumsavdelingene.   

 
 

Sykehusekspedisjonene 
I sykehusekspedisjonene vil satsingen på å bedre kvaliteten på sykehusenes 

legemiddelhåndtering fortsette i 2019. Dette gjøres gjennom å fortsette utbredelsen av 

apotekstyrt legemiddellager (ASL).  
 

Innføring av lagerautomater i Bodø og Tromsø har effektivisert driften. Bemanningen i 
Tromsø er uendret i tillegg til det er et mål om at antall ASL-avdelinger i Tromsø øker 

med to i 2019. I de øvrige sykehusene er det nesten full dekning av ASL. 

 
I sykehusekspedisjonene vil det i 2019 arbeidet med å erstatte FarmaPro starte for fullt, 

noe som vil kreve involvering og deltakelse fra ansatte i sykehusekspedisjonene.  
 

Produksjonsavdelingene 

Det forventes en økning i omsetningen av medikamenter fra produksjonsavdelingene, 
både til reseptkunder og til sykehusene. Det er særlig stor økning i etterspørselen etter 

sterilproduksjon. Utvidelse av denne produksjonen vil medføre økt omsetning og 
aktivitet. Den forventede produksjonsøkningen kan medføre at det vil bli behov for å øke 

bemanningen i løpet av 2019. 

 
I Tromsø er flytting til nye lokaler i PET-senteret gjennomført, noe som vil medføre økt 

kapasitet. 
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Rådgivning og kliniske tjenester 

Opptrappingsplanen for klinisk farmasi fortsetter i 2019. I 2019 er det en økning på 5,4 
stillinger i forhold til i 2018. Den reelle økningen er på 4,4 stillinger da NLSH har trappet 

ned egenfinansiering i takt med innfasing av opptrappingsplanen.  
 

Selv om prosjekt SamStem er avsluttet brukes kvalitetsmidlene som tidligere var 

øremerket dette prosjektet til å sikre at implementering og oppfølging av samstemming 
følges opp, og at modellen videreutvikles og tas i bruk i hele Helse Nord.  

 
Sykehusapotek Nord underviser ved sykepleierutdanningen i Tromsø og ved 

teknikerutdanning i Bodø. Dette fortsetter i 2019. I tillegg veileder farmasøyter ved 

avdelingen i Tromsø farmasistudenter i klinisk praksis på UNN. 
 

Sykehusapotek Nord skal fortsatt bistå sykehusene og Helse Nord i forbindelse med 
prosjekter der vi kan bidra med kompetanse. Dette gjelder for eksempel 

logistikkprosjekter og utvikling og innføring av elektronisk legemiddelkurve. 

 
Det er budsjettert med redusert aktivitet innen rådgivning mot kommunene i 2019. Dette 

kommer av at flere kommunale rådgivningsavtaler utløper 31.12.2018 uten å ha blitt 
fornyet.  

 

Forskning  
Satsingen på forskning fortsetter i foretaket.  

 
En førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø er ansatt i bistilling i Sykehusapotek 

Nord for å bidra til utviklingen av forskningen i foretaket.  

 
Fra og med 2017 finansierer Helse Nord 80 % stilling som forskningsleder i 

Sykehusapotek Nord. Resterende 20 % finansieres av Sykehusapotek Nord. 
 

Sykehusapotek Nord delfinansierer et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Tromsø. 

Sykehusapotek Nord finansierer 0,4 millioner i form av egeninnsats i forbindelse med 
innsamling av data. 

 
Sykehusapotek Nord har fått innvilget midler til et forskningsprosjekt i samarbeid med 

UiT, UNN og NLSH. Tildelingen er fordelt mellom de tre helseforetakene og UiT, og  

utgjør totalt 20 millioner fordelt over seks år. Disse midlene er ikke inkludert i budsjettet 
for 2019, men som følge av tildelingen vil det bli nødvendig å øke antall ansatte 

ytterligere. 
 
 

Investeringer 

I 2019 har Sykehusapotek Nord en investeringsramme på 10 millioner. Denne er i 
styresak 41-2018 disponert til følgende: 

 

 Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø 2,5 millioner 

 IT-systemer og infrastruktur    6,5 millioner 
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Resten av rammen er foreløpig ikke disponert. 

 
Forretningssystemer 

FarmaPro fases ut i løpet av 2019-2020 og i den forbindelse må det anskaffes en 
erstatning for de funksjonene som ikke dekkes av apotekforeningens nye system – EIK. 

Nytt system for skal erstatte kasse- og resepturfunksjonene i FarmaPro (RBD) er i 

samarbeid med øvrige sykehusapotekforetak under utvikling, og skal være ferdige i 
løpet av 2019. RBD skal kobles sammen med Clockwork som vil håndtere innkjøp, 

ordresalg, lagerhåndtering og fakturering. Disse prosjektene krever investeringer både i 
form av engangslisenser, egeninnsats og tjenester fra systemleverandører. Det er også 

behov for produksjonsstøttesystem. 

 
Ombygging gamle produksjonslokaler Tromsø 

I forbindelse med at produksjonsavdelingen flytter til PET-senteret frigjøres dagens 
produksjonsarealer til andre formål. Det mangler kontorplasser for tre ansatte i 

administrasjonen i tillegg til at det er for få møterom og arbeidsplasser til de ansatte i 

publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonen, samt at det vil bli behov for flere 
arbeidsplasser i forbindelse med opptrappingsplanen for klinisk farmasi. Sykehusapotek 

Nord ønsker derfor å bygge om lokalene som tidligere ble benyttet av 
produksjonsavdelingen til arbeidsplasser, kontorer og møterom. 
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Status opptrappingsplan klinisk farmasi 
Sak nr.  25 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler Fagsjef Margaret A. Antonsen 

Vedlegg  

 

 

 
 

 

 
Innstilling til vedtak 

 
Styret for Sykehusapotek Nord HF tok presentasjonen til orientering og gjennomførte 

diskusjoner rundt status og videre opptrapping av klinisk farmasi i Sykehusapotek Nord 

og i Helse Nord.  

 

 

 

Helge K. Kjerulf Pettersen 

konst. direktør 
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Saksfremlegg 

 
Status klinisk farmasi i Sykehusapotek Nord og i Helse Nord 

 

Innledning – opptrappingsplan i klinisk farmasi 

I 2016 vedtok Helse Nord i sin Rullerende langtidsplan 2017-2020 rammefinansiering av 

klinisk farmasi i regionen med en opptrapping fra 3 mill. i 2017 til 20 mill. fram mot 
2020. I Rullerende langtidsplan for 2018-2021 ble rammefinansieringen prolongert til 

2021.  
 

I 2017 ble det besluttet å bruke disse midlene til å opprette 1 stilling i 

Helgelandssykehuset og i Finnmarkssykehuset, og 0,5 stilling i Nordlandssykehuset og 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Videre opptrapping ble diskutert i en regional 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra alle fem helseforetak. De leverte sin 
anbefaling til fagsjefmøtet i Helse Nord i oktober 2017.  

 

Tabell 1: Opptrapping fram til 2019 
 

Foretak 2017 2018 2019 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

0,5 2 2 

Nordlandssykehuset 0,5 2 1,5 

Helgelandssykehuset 1  1 

Finnmarkssykehuset 1 1  

Totalt antall finansiert av HN 3 8 12,5 

 

Gruppen anbefalte en evaluering av opptrappingsplanen innen sommeren 2019, videre 
opptrapping i 2020 vil bli besluttet som på grunnlag av denne evalueringen. 

 
Deler av den avtalte tiden til rådgivning på UNN har i perioden blitt brukt til oppstart- og 

piloteringsprosjekter innen klinisk farmasi, blant annet på infeksjonsavdeling, intensiv, 

nyfødt intensiv og gynekologisk/urologisk sengepost.  
 

Det er en gjennomgående trend at lokasjonene som allerede har kliniske tjenester ønsker 
å være med på videre opptrapping av klinisk farmasi.  

 

 
 

Status 2017 

Det ble rekruttert 2 nye farmasøyter til klinisk farmasi i foretaket i 2017. De øvrige 
stillingshjemlene ble internt besatt.  
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Våren 2017 ble arbeidet med ny intern kompetanseplan for kliniske farmasøyter sluttført. 

Denne bygger på nasjonal konsensus for kompetansebehov for kliniske farmasøyter. I 
2017 ble det brukt ca. 300 000 kr i opplæring av kliniske farmasøyter, dekket over 

rammebevilgningen fra Helse Nord. Utgiftene til kompetansebygging og vedlikehold hos 
denne gruppen ansatte er jevnt over høy sammenlignet med andre grupper. Dette var 

bakgrunnen for at deler av rammen ikke ble benyttet til å opprette nye stillingshjemler, 

men ble besluttet brukt til kompetansehevende tiltak.  

 

Tabell 3: Oversikt over kliniske tjenester i Helse Nord per desember 2017 
 

UNN NLSH FSYK HSYK 

Intensivavdeling,  

Tromsø 

60 %  

Alders-, voksen- 
og akuttpsykiatri 

66 % 

Medisinsk 
avdeling 

Hammerfest 
100 % 

Kirurgisk avdeling,  
Mo i Rana 

80 % 

Pasientsentrert 

helsetjenesteteam  

80 % 

KirOrt  

100 % 

 Medisinsk avdeling 

Sandnessjøen 
40% 

Alderpsykiatrisk 

avdeling 

40 % 

  Medisinsk avdeling 
Mosjøen 

30 % 

Infeksjonsavdeling 

Tromsø  

20% 

   

Sum: 200 % 166 % 100 % 150 % 

 

Oppstart av klinisk farmasi ved Klinikk Hammerfest kom først i gang i september 2017. 
Dette skyldtes en lengre prosess før det ble besluttet om det skulle være oppstart ved 

Klinikk Hammerfest eller Kirkenes. 
 

 

Status 2018: 

Rekruttering: 

 
Til stillingen i Lofoten / Vesterålen og deler av stillingen i Bodø har det blitt rekruttert 

internt. Dette muliggjøres av at vi i Lofoten/Vesterålen i 2017 mistet 0,5 stilling som 

tidligere var tilknyttet undervisningsoppdrag ved apotekteknikerutdanningen i 
Vesterålen, og at vi har mistet en del avtaler med kommunene. Til stillingene i Harstad, 

Tromsø og Hammerfest har det blitt rekruttert eksternt. Det vil være behov for å rekruttere 
farmasøyter eksternt til stillinger i Tromsø, Bodø, Helgeland og Kirkenes.  

 

Erfaringen er at ekstern rekruttering tar tid og ved enkelte lokasjoner er krevende. Av den 
grunn jobbes det kontinuerlig med å få en tidligst mulig avklaring med sykehusene om 

hvor de ønsker å etablere/utvide kliniske tjenester i de kommende årene. Særlig 
utfordrende er rekrutteringen til de mindre lokasjonene, noe som har forsinket oppstart av 

klinisk farmasi i Kirkenes og i Narvik. Til Helgeland har rekruttering så langt vært mindre 

utfordrende.  
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I tillegg til rekruttering av kliniske farmasøyter til drift, er det i 2018 blitt rekruttert faglig 
leder for kliniske tjenester i SANO, med oppstartet 1. november 2018. 

 
Kliniske tjenester levert fra Sykehusapotek Nord  

 

Tabell 4: Oversikt over kliniske tjenester i Helse Nord desember 2018 
 

 

I tillegg til de nevnte tjenestene over leverer Rådgivningsavdelingen i Tromsø 100 % 
stilling innen klinisk farmasi i forbindelse med klinisk studie ved Geriatrisk avdeling.  

 
Bodø kommune har fast 20 % klinisk farmasøyt fra SANO på korttidsavdeling. 

 

Gevinstrealisering – dokumentasjon og forskning 

 Sykehusapotek Nord har levert og mottatt finansiering av søknad om 
forskningsmidler til Helse Nord for to PhD stillinger og en PostDoc stilling for å 

forske på effekt av farmasøyt i akuttmottak.  

 Det er utviklet en database som kliniske farmasøyter fra SANO kan registrere data 
i, denne muliggjør uttrekk av statistikk på antall uoverensstemmelser ved 

samstemming, antall legemiddelrelaterte problemer og beskrivelse av disse, 

UNN-Tromsø UNN-Harstad/ 

Narvik 

NLSH HSYK FSYK 

Intensivmedisinsk 

avdeling  

Tromsø 

100 %  

Ortopeden 

Harstad 
50 % 

Alders-, 

voksen- og 
akuttpsykiatri 

66 % 

KirOrt  

Mo i Rana 
80 % 

Medisinsk 

avdeling 
Hammerfest 

100% 

Pasientsentrert 

helsetjenesteteam 

50 % 

Pasientsentrert 
helsetjenesteteam 

30 % 

KirOrt  
Bodø  

180 % 

KirOrt 
Sandessjøen 

50 % 

 

Alderpsykiatrisk 

avdeling 

40 % 

Medisinsk avd 

Harstad 

50 % 

 Medisinsk 

avdeling 

Mosjøen 
50 % 

 

Infeksjonsavdelin

g Tromsø  

40% 

Medisinsk 
avdeling 

Narvik 

20 % 

KirOrt 
Vesterålen 

50%  

  

Ortopedisk 

avdeling 

30% 

 Medisinsk 

avdeling 
Lofoten  

50% 

  

Lungemedisinsk 

avdeling 

20% 

    

Sum: 280 % 150 % 346 % 180 % 100 % 
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beskrivelse av populasjonen som får klinisk farmasi med mer. Denne databasen 

er utprøvd på Mo og rulles ut i hele foretaket.  

 Dokumentasjon av effekt av klinisk farmasi på liggetid, tidsbruk, tid for 

reinnleggelse er kompleks og krever store forskningsprosjekter som med 
vitenskapelig metode følger et miljø over lang tid. Nasjonalt pågår det tre store 

kliniske randomiserte kontrollerte studier med hensikt å vise effekt av klinisk 
farmasi. Den ene foregår på UNN ledet av Beate Garcia hvor SANO er 

samarbeidspartner og tett involvert i gjennomføring og datainnsamling. 

 Samstem-kvalitetsstudien beskriver en baseline uten klinisk farmasi når det 
gjelder samstemming av legemiddellister. 

 
 

Planlagt opptrapping 2019 

 
Nordlandssykehuset forskutterte i 2017 opptrappingsplanen for 2018. I 2019 benyttes 

opptrappingsmidlene tildelt Nordlandssykehuset til å dekke inn disse stillingene, den 

totale opptrappingen er derfor mindre enn tilskuddet over Helse Nord midlene tilsier.  
 

 

 

Annet 

 Alle kommunene som Sykehusapotek Nord har hatt, eller fremdeles har avtale 
med, har fått tilbud om tjenester innen klinisk farmasi og majoriteten har tatt 

imot dette uten fast avtalt andel.  
 

 Kompetanseplanen for kliniske farmasøyter er lagt inn i kompetanseportalen og 
tatt i bruk. 

 

 Farmasøyter i Tromsø har en godt etablert veiledertjeneste innen klinisk farmasi 

for farmasistudenter fra UiT. Dette er en potensiell rekrutteringsarena på flere plan 
hvor studenter er i praksis innen mange forskjellige fagfelt og hvor mange av 

klinikkene blir eksponert for klinisk farmasi. Dette finansieres av UiT med 200 
veiledningstimer per studentkull. 

 

  UNN NLSH Finnmark Helgeland 

  Tromsø Harstad Narvik Bodø Vesterålen Lofoten Kirkenes Hammerfest Helgeland 

2019 
Stillinger 2,50 1,00 1,00 3,00 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 

Budsjett 2 686 567 1 074 627 1 074 627 3 223 881 537 313 537 313 1 074 627 1 074 627 2 149 254 

2018 
Stillinger 1,50 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 

Budsjett 1 762 500 587 500 587 500 1 762 500 587 500 587 500 1 175 000 1 175 000 1 175 000 
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Møteplan 2019 
Sak nr.  26 – 2018 

Møtedato 10. desember 2018 

Saksbehandler Fagsjef Margaret A. Antonsen 

Vedlegg  

 

 
Saksfremlegg 
 

Planlegging av brukerutvalgets møter 

Som der fremgår av brukerutvalgets instruks gjennomføres som hovedregel minimum 
fire møter per år, eller flere hvis behov. Møtene legges som regel i forkant og i samme 

uke som styremøtene slik at styresakene legges frem i utvalgets møte som 
orienteringssak. Det er ikke brukerutvalgsmøter i forkant av alle styremøter. 

 

 
Dato for styremøter 2019 

 
7. februar 2019  Styremøte Bodø 
21. mars 2019  Styremøte Tromsø 
6. juni 2019   Styremøte Tromsø 
19. september 2019  Styremøte (samme sted som styreseminaret 18.9.) 
30. oktober 2019  Styremøte Tromsø 
12. desember 2019  Styremøte Bodø 

 
 

 

 
Innstilling til vedtak 
 

Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF gjennomfører møter på følgende datoer 

i 2019: 

 
 

 

 

 

 
Helge K. Kjerulf Pettersen 

konst. direktør 
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Orienteringssaker 
Sak nr.  27 - 2018 

Møtedato 10.12.2018 

Saksbehandler konst. direktør Helge K. Kjerulf Pettersen 

Vedlegg  

 

 

 
Saksfremlegg 
 
Følgende saker orienteres muntlig om i møtet fra administrasjonen: 

- Forskningsbevilgning til prosjektet «Farmasøyt i akuttmottak» 
- Status legemiddelleveranser til Finnmarkssykehuset HF 

 
 

 
 

 

 
Innstilling til vedtak 

 
Brukerutvalget for Sykehusapotek Nord HF tar de orienteringene gitt i møtet til 

orientering. 

 

 

 
Helge K. Kjerulf Pettersen 

konst. direktør 
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Fra: Juliussen Beate[Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no]
Dato: 17.12.2018 13:18:06
Til: Astrid Daniloff; Bernt Johan Berg; Bernt Tande; Bjarne Hammervoll (bjareham@fikas.no); Bjørnar 
Leonardsen; Else Marie Isaksen; Erik Lemika; Issat Ande Jovnna Eira; Joks Elisabeth; Ken Roger Gjøvik; 
Kjell Magne Johansen; Per Olav Kjørsvik; Sissel Wollmann; Solbjørg Henningsen; Tom Kristian Hermo; Tor 
Magne Olsen; Torvald Tretteskog; Tove Hardersen; Turid Janita Lehto
Kopi: (finnmark@pasientogbrukerombudet.no); Antonsen Margaret Aarag; Barbro Holmstad, NHF Nord-
Norge; Bøckmann Kari; Elisabeth Sundkvist, Kreftforeningen; FFO Finnmark; Johannessen Hilde Anne; 
Kirsti Fosshaug, NHF Nord-Norge; Mental Helse Finnmark; Pedersen Eva Håheim; postmottak@ffk.no; 
postmottak@fmfi.no; Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); RIO Finnmark; Sæten Andrea 
Kovanen; Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Amund Peder Teigmo; Andreas Moan; Gudrun 
Rollefsen; Guro Brandshaug; Hansen Ole I; Larssen Harald; Monsen Jan-Petter; Nytun Kicki Eriksson; 
Rakfjord Marit Karina; Silje Ingebrigtsen; Størdal Svein Are
Tittel: Brukerutvalget i Finnmark - referat fra møtet 12. desember

Til brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF

Vedlagt er utkast til referat fra brukerutvalgsmøtet 12. desember 2018. Referatet godkjennes på neste 
møte, 6. mars 2019. 

Legger også ved de to presentasjonene som var på møtet, samt informasjon om ungdomsrådet. Det er 
fint om dere hjelper til med rekrutteringen ved å dele informasjonen om at vi trenger ungdommer til 
ungdomsrådet. 

Kopi: 
-              Styret i Finnmarkssykehuset HF
-              Administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF
-              Regionalt Brukerutvalg
-              Brukerutvalget Nordlandssykehuset
-              Brukerutvalget UNN
-              Brukerutvalget Sykehusapoteket
-              Pasient- og brukerombudet i Finnmark
-              NHF Nord-Norge v/Barbro Holmstad og Kirsti Fosshaug
-              Kreftforeningen v/Elisabeth Sundquist
-              FFO Finnmark
-              Mental Helse Finnmark
-              Finnmark fylkeskommune
-              RIO Finnmark

Med vennlig hilsen / Dearvvuođaiguin
Beate Juliussen
Administrasjonssjef

Finnmarkssykehuset / Finnmárkku Buohcciviessu
Mob: +47 900 38 119

Side 1 av 1
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Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
12. desember 2018 

Beate Juliussen 
12.12.2018 
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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  

 
 
 

Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Bernt Johan Berg Nestleder Til stede  

Bjørnar Leonardsen Medlem Til stede  

Solbjørg Henningsen Medlem Til stede  

Per Olav Kjørsvik Medlem Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Tor-Magne Olsen Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen 
Elisabeth Joks 

Administrasjonssjef, referent 
Rådgiver 

 

Andre: 

Kristin Jannicke Pedersen  Koordinator 

Kristine Brevik Rådgiver 

Jørgen Nilsen Klinikksjef prehospitale tjenester 

Katrine Prydz PhD 

  

 
 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side137



 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 31/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 32/2018 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
18. september 2018 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. Gjøres oppmerksom på at det ikke var 
behov for vararepresentant i overordnet tverrgående gruppe samisk 
helsepark.  

 

Sak 33/2018 Referat AU-møte 03.12.18 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet til orientering. 
 

Sak 34/2018 Presentasjon «det gode pasientforløp»  
 

 Kristin Jannicke Pedersen og Kristine Brevik presenterte det gode 
pasientforløp. Spørsmål til brukerutvalget: hva mener dere er viktig i 
pasientforløpet? Hvordan kan vi samarbeide om pasientforløp og det 
praktiske forbedringsarbeidet i Finnmarkssykehuset.  

 
 Presentasjonen sendes til BU, andre innspill enn det som kom frem i 

møtet kan sendes til sekretær for BU.  
 

Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 

Sak 35/2018 Presentasjon «Prehospitale tjenester – informasjon om 
møtekjøring mellom Alta og Hammerfest» 

 
Klinikksjef for prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen presenterte 
møtekjøring i bilambulansetjenesten. Presentasjonen sendes med 
referatet.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
Brukerutvalget sender en sak til klinisk etikk komite (KEK) vedrørende 
transport fra sykehuset. Det oppfordres til å gjennomføre 
spørreundersøkelse for å få tilbakemelding om hvordan pasienten 
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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  

opplevde transporten til sykehuset.  Brukerutvalget oppfordrer også til 
å få ut informasjon om hvordan avvik kan meldes inn.  

 

 
Sak 36/2018     Budsjett BU 2019 

 
Leder av brukerutvalget Kjell Magne Johansen presenterte budsjettet 
for 2019.  

 
Vedtak: Brukerutvalget tar budsjettet til orientering.  

 

Sak 37/2018 Årsmelding 2018  

Leder av brukerutvalget Kjell Magne Johansen gikk gjennom 
årsmeldingen for 2018.  

 
Vedtak 
Brukerutvalget vedtar årsmeldingen for 2018.   

 

Sak 38/2018 Intervju gjort av PhD kandidat Katrine Prydz 

PhD kandidat Katrine Prydz gjennomførte intervju til sitt prosjekt «Fra 
student til profesjonell – beherskelse av de nødvendige ikke-tekniske 
ferdigheter? Verktøy til bedømmelse av og effekter av tverrfaglig 
simulering.»  

 

Sak 39/2018 Finnmarkssykehuset HFs ernæringsstrategi 

Leder av Brukerutvalget, Kjell Magne Johansen orienterte om arbeidet 
med ernæringsstrategien. Innspill fra brukerutvalget på 
ernæringsstrategien: Veldig bra at det er laget en ernæringsstrategi. 
Dersom det som står i strategien blir gjennomført er det veldig bra.  
Det stilles mange spørsmål om strategien og det er ønskelig å få en 
presentasjon i brukerutvalget slik at det er mulighet for å få svar. 
Hvordan er det tenkt at samiske mattradisjoner ivaretas?  
Hvordan ivaretas individuelle matbehov?   

 

Vedtak: 
Innspill til ernæringsstrategien sendes til medisinsk fagsjef Harald G. 
Sunde. Ber om at brukerutvalget får en presentasjon av 
ernæringsstrategien i 2019.  
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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 40/2018 Orienteringssaker 

Muntlig informasjon fra BU leder:  
 Pasientsikkerhetskonferansen, deltakelse fra brukerutvalget 

med to representanter. En fra BU og en fra UR.  
 Åpningen av nye Kirkenes sykehus 

 
Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

 Brukerutvalget SANKS, informasjon fra Tom-Kristian Tommen 
Hermo.  

 KEK 
 LFSO Vest-Finnmark – skype/oppringing fungerer ikke 
 Alta Nærsykehus, medvirkningsgruppe psykiskhelsevern og 

rus ikke fått noen innkalling.  
 Ikke hørt noe fra OTG Alta Nærsykehus, sjekkes om innkalling 

sendes  
 DPS Vest, omvisning klinikk Alta. Veldig bra.  
 Samisk språkutvalg – kommer ikke inn saker 
 Samisk tolkeprosjekt – avlyses på grunn av at det ikke kommer 

inn saker. 
 LFSO Øst Finnmark. Ikke vara til brukerutvalgsmedlem, skal 

det være vara her?  
 Samisk Helsepark skal skifte navn – kom gjerne med innspill 

om det er noen som har forslag.  
 
Muntlig informasjon fra administrasjonssjef Beate Juliussen 

 Ungdomsrådet: det jobbes for å få dette i gang. Søknadsfrist er 
25. januar. Dersom noen kjenner til noen ungdommer som 
kunne vært med, oppfordre de til å ta kontakt med 
administrasjonssjef innen tidsfristen. Se vedlagt informasjon 
som kan sendes ut til ungdommene.  

 

Vedtak: 
Informasjon fra brukerutvalgsleder, brukerutvalgets medlemmer og 
ledelsen i Finnmarkssykehuset tas til orientering.  
 

Sak 41/2018 Referatsaker 

• Referat RBU, 11.10.18 og 08.11.18 
• Referat BU UNN 
• Høringssvar fra Finnmarkssykehuset vedrørende Regional 
 utviklingsplan 
 

Vedtak: Referatsakene tas til orientering 
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 Side 6 
 

 

 

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 42/2018 Eventuelt 

 Audiografsituasjonen i Finnmark 
Finnmarkssykehuset har i dag tre hele stillinger og én 80% stilling: 
100% Kirkenes: Tidligere audiograf sa opp sin stilling tidligere i år. Ny 
audiograf tiltrådde i full stilling sommeren 2018 og er i full jobb. 
100% Karasjok: Audiografen i Karasjok har vært i full jobb hele året. 
100% Hammerfest: Stillingen ble ledig fra 1. oktober i år. Stillingen er 
lyst ut og audiograf er i ansatt fra august 2019. Vikar er tilbudt stilling 
frem til da. Vil også være ambulering når ØNH-lege er i Hammerfest. 
80% Alta: Vedkommende har fått tilbud om 100% stilling, men har 
takket nei.  

 
 
 
 
Kjell-Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Godkjent i etterkant av møtet 
 
Kopi til:  
 

- Styret i Finnmarkssykehuset HF 

- Administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF 

- Regionalt Brukerutvalg 

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget UNN 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark 

- NHF Nord-Norge v/Barbro Holmstad og Kirsti Fosshaug 

- Kreftforeningen v/Elisabeth Sundquist 

- FFO Finnmark 

- Mental Helse Finnmark 

- Finnmark fylkeskommune 

- RIO Finnmark 
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Møtekjøring i 
bilambulansetjenesten

«Er det uverdig og omdømmeskadende?»

Jørgen Nilsen
Klinikk prehospitale tjenester
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Forskriftskrav

Akuttforskriften §3e)

Med ambulansetjeneste menes i denne forskriften bil-, båt- og 
luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre og ambulansefly) som inngår 
i de regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap utenfor 
sykehus og der det under transporten er behov for akuttmedisinsk 
behandling eller overvåking.
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Forskriftskrav
De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester omfatter

a) å bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt frem til alvorlig 
syke eller skadde pasienter

b) å utføre nødvendige undersøkelser, prioriteringer, behandling og overvåking, 
enten alene eller sammen med andre deler av tjenesten

c) å bringe syke eller skadde pasienter med behov for overvåking og/eller 
behandling til forsvarlig behandlingssted og mellom behandlingssteder

d) å ha beredskap for å kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved større 
ulykker og kriser innenfor egen helseregion og på tvers av regions- og 
landegrensene

e) å ha beredskap for nødvendig følgetjeneste for gravide til fødestedet og

f) å delta i enkle søk og redningsoperasjoner.
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Klinikk prehospitale tjenester
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Organisering

• 30 ambulansebiler i daglig drift (27+3)

• 3 pasienttransport biler (hvite biler)

• 160 fast ansatte og 20 lærlinger

• 17 ambulansestasjoner

• Alle ambulanser er akuttambulanser

• 1,5 mill kilometer årlig

• 18.000 transporter årlig
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Ambulansetjenesten

• Personellet jobber daglig med etiske problemstillinger og 
utfordringer
– Fjerner dørkarmer og knuser dører for å få ut pasienter
– Henter døde personer fra loft
– Bruker heisekran for å få pasienter fra kaia over i ambulansebåten
– Bærer pasienter på kjøkkenstoler ned trange trapper
– Driver hjerte- lungeredning i lasterom på fraktbåt for deretter å heise 

pasienten i land
– Sea King heiser pasienter i kurv fra sjø eller fjell

• Tjenesten er i utvikling, men dette er rammeverket

-> VI SYNES VI ER FLINKE TIL JOBBEN VÅR!!!
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Omlasting av pasienter

• Alle pasienter som transporteres i Norge omlastes

• Fagpersonell i den prehospitale tjenesten har spesialkompetanse i å omlaste pasienter

• Vi omlaster

– mellom ambulansebiler

– mellom hjem og ambulansebiler

– mellom ambulansebiler og ambulansefly

– mellom ambulansebiler og ambulanse-/ redningshelikopter

– mellom ambulanse-/ redningshelikopter

– mellom ambulansebiler og ambulansebåter

– mellom ambulansebiler og privatbiler (andre nødetater)

– mellom ambulansebiler og legevakter/ akuttmottak

• Alle har et hovedfokus på å ivareta pasientens integritet og verdighet

• Det pågår svært ofte avanserte akuttmedisinske tiltak og prosedyrer i omlastingssituasjonen
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Alternative metoder

• Bytte av biler – personellet overtar annen stasjons bil
– Ingen kostnader så fremt bilene er like gamle og har servicer gjennomført

– Stasjonene kan ha ulike biltyper (personbil/ varebil) grunnet type oppdrag og topografi

– Personellet MÅ ta dagsjekk på bilen – tid ca 10 – 15 min.

– Medikamenter og noe utstyr er tilknyttet egen enhet og må flyttes 

– Flåtestyringssystemet (oppdrags ID) som AMK benytter er knyttet til bil og enhet 

• må omprogrammeres

– Nødnettsradioer (kommunikasjon) er organisert i grupper knyttet til personell og bil 

• må omprogrammeres

– Tiden er en viktig faktor i den prehospitale tjenesten

• Vi ønsker ikke å bruke pasientens tid!!

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side149



Hvilke medisinske vurderinger gjøres

• Legevaktslege bestiller oppdraget

• AMK vurderer oppdraget

• Ambulansepersonellet vurderer oppdraget

• Mottakende ambulanseenhet vurderer oppdraget

• Eventuelle endringer i pasientstatus underveis hensyntas!

– Dette er medisinskfaglig forsvarlig
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Prosedyre for møtekjøring 
godkjent i februar 2014
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Avvik på møtekjøringen

• Interne avvik: 0

• Avvik meldt fylkeslegen: 0

• Avvik meldt pasientombudet: 0 
Pasientombudet har fått 2 henvendelser fra pårørende, som er diskutert 
over telefon med pasientombudet

• Av ca 18.000 transporter per år utgjør disse 2 henvendelsene 1,1 ‰ og 
er ikke reelle avvik!
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• Møtekjøringen bidrar til å opprettholde den beste beredskapen 
for befolkningen, spesielt på de plassene med høy 
oppdragsmengde/ aktivitet

• Møtekjøring bidrar til å redusere belastningen på personellet, 
og fordeler dette på en bedre måte

• Møtekjøring reduserer bruddene på AML jmf. 
overtidsutfordringer i Finnmarkssykehuset
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Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH)

Felles forbedringsarbeid

Kommuner og Sykehus

Brukermedvirkning

Kristin J. Pedersen
Kristine Brevik 
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Hva er HPH?

• Kjennetegn ved helhetlig 
• Tjenestene henger sammen, det er samarbeid mellom de involverte partene 

og det er smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid. 

• Pasientsentrert der pasienten deltar i beslutninger om målsetning og 
utforming av tiltak. Fremdriften i forløpet skal være basert på kunnskap og 
opplysninger om pasientens tilstand og behov (Andres Grimsmo) 
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Bakgrunn og forankring

• Deltakelse i læringsnettverk og tverrfaglige team

• Satsing fra KS, Folkehelseinstituttet og HOD.

• OSO og LFSO

• Gjennom læringsnettverk og samarbeid mellom kommuner og 
sykehus skal det satses på å utvikles helhetlige pasientforløp. Målet er 
å sikre brukeren behov for helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. 
Målgruppen er eldre og kronisk syke pasienter med en eller flere 
diagnoser, som mottar pleie og omsorgstjenester (PLO) i kommunen. 

• Grundige undersøkelser, intervju mm.

• Brukeren er aktivt med i forbedringsarbeidet
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Formålet med sjekklistene

• Sikre at pasienter får et forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 
overgangen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunen og 
helseforetaket. 
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Strukturert samarbeid om 
sjekklister

• HPH 0- Melding om utskrivningsklar pasient

• HPH 1- Forberedelse hjemkomst fra sykehus/ 
korttidsopphold, eller ny bruker 

• HPH 2- Vurdering v/sykepleier/vernepleier innen 3 dager

• HPH*3- Informasjonsoverføring mellom 
hjemmetjenesten og fastlege etter sykehusopphold

• HPH 4- Helse-/funksjonssvikt, fall, kontakt med 
legevakt/AMK

• HPH 5- Vurdering ved primærkontakt

• HPH 6- Innleggelse sykehus

*FastlegerådetMøte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Om forbedringsarbeidet
Fordi det er viktig og GØY

Jeg hører og glemmer. 

Jeg ser og husker. 

Jeg gjør og forstår.

Confucius
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Hva er kvalitetsforbedringsarbeid?

• En systematisk tilnærming, der man bruker spesifikke teknikker for å 
forbedre kvalitet. 
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Noen prinsipper

Struktur

Prosess

Kultur
Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side163



System
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Du kan ikke løse problemer skapt av nåværende tankemønster, gjennom å bruke nåværende tankemønster.
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Kunnskap

• Fagkompetanse

• Om utfordringen i et systemperspektiv

• Om forbedringsmetodikk
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Menneskelige faktorer

• Hvordan fungerer vi i gruppe

• Motivasjon

• Kommunikasjon

• Kultur

• Psykologisk trygghet

• Teamarbeid
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Variasjon
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For å lykkes med forbedringsarbeid…

• Systemforståelse

• Kunnskap om forbedring, fag og felles krysningspunkter

• Tydelige og konkrete mål

• Variasjon

• Måle fremgang over tid, før og etter tiltak

• I perioder hyppige målinger
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Spørsmål til brukerutvalget

• Hva mener dere er viktig i arbeidet med pasientforløp?

• Hvordan kan vi samarbeide om pasientforløp og det praktiske 
forbedringsarbeidet i Finnmarkssykehuset?
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I Finnmarkssykehuset ønsker vi å starte opp et ungdomsråd! Hensikten og målet med  
ungdomsrådet er at dere skal bidra til å sikre god brukermedvirkning i Finnmarkssykehuset – 
på ungdommens premisser. Det blir betalt for de timene man har møter og det er snakk om 
fire - seks årlige møter.

Ungdomsrådets skal:
 
• Fremme synspunkter og saker
• Si hva Finnmarkssykehuset bør gjøre for å forbedre tilbudet til unge brukere og pårørende  
• Komme med saksforslag til hva rådet skal arbeide med
• Være et hørings- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som gjelder ungdom 

Les mer om Ungdomsrådets oppgaver på vår nettside og kontakt Beate Juliussen på  
Beate.Juliussen@finnmarkssykehuset.no | 900 38 119 dersom du er interessert eller ønsker 
mer informasjon.

 
 

Finnmarkssykehuset søker ungdom
Søknadsfrist 25. januar 2019

Vil du være med å påvirke unge pasienters hverdag?
Har du selv vært pasient eller pårørende til en pasient?

Er du mellom 13 og 23 år? Da søker vi deg!
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Fra: Falstad Tove Lill[Tove.Lill.Falstad@helgelandssykehuset.no]
Dato: 17.12.2018 14:15:29
Til: Ringkjøb Anders; Anja Sjåvik; Aspdal Beate Johanne; Bech-Hanssen Bjørn; Berg Rachel; Bratt Tore; 
Brønlund Hege Marlen; Dag Hårstad; Eva Hestvik; Postmottak Finnmarkssykehuset 
(postmottak@finnmarkssykehuset.no); Gullesen Astrid Merete; Gunnlaugsdottir Hulda; Haug Bjørn; 
Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); Hermstad Marit; Husveg Anita; Falch Jann Georg; 
Johansen Dag Christian Lorentzen; Johnsen Knut Roar; Jonne Kalstad; Mürer Fred A.; 
Nordlandssykehuset; Pasient- og brukerombudet i Nordland; Paul Birger Torgnes; Pedersen Tanja; 
Rundhaug Nils Petter; Tone Hauge; Postmottak UNN (post@unn.no); Wenche Sæthre Jørgensen
Tittel: Protokoll fra Brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset 13.des 2018

Hei

Protokoll og saksdokumenter fra Brukerutvalgsmøtet i Helgelandssykehuset den 13. desember 2018 er 
publisert på nettsidene.

Du finner det her: https://helgelandssykehuset.no/arrangementer/brukerutvalgsmote-13-desember-
2018-2018-12-13

Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ønsker god jul og godt nytt år til alle!

Med vennlighilsen
sekretariat

Tove Lill Røreng Falstad  | Rådgiver
Helgelandssykehuset HF | Senter for samhandling, Læring og mestring

Tlf: +47 75 12 57 18/481 53 774

Web | Twitter | Facebook
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Fra: Simonsen, Anne Brit[AnneBrit.Simonsen@fhi.no]
Dato: 08.01.2019 12:59:29
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no); postmottak@helse-midt.no; helse@helse-vest.no; 
postmottak@helse-sorost.no
Tittel: 20. nordiske workshop i kunnskapsbasert praksis 20.-24. mai 2019

Til brukerutvalget i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Hvert år avholder vi i Folkehelseinstituttet et ukekurs i kunnskapsbasert praksis. I år avholdes kurset på 
Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, Hønefoss.

Workshopen består av en blanding av fellesforelesninger, arbeid i smågrupper basert på interesseområde 
og godt sosialt samvær. Deltagerne representerer et mangfold av ulike bakgrunner, og inkluderer 
helsepersonell, beslutningstagere i forvaltningen og politikere. 

De siste fire årene har vi hatt gleden av å ha brukerrepresentanter med som en egen satsning. 

Også i år håper vi å få til en gruppe med brukerrepresentanter, og i den anledning håper vi at det er noen 
hos dere som vil melde seg på. Workshopen krever ingen forkunnskaper men påmeldte brukere må ha et 
representasjonsverv.

I løpet av denne uken lærer du som bruker:

- hvordan du kan finne forskningsbasert kunnskap du kan stole på, for eksempel forskning som ser 
på effekt av ulike behandlinger

- hvordan forskning brukes til å støtte beslutninger innen helse- og velferdstjenestene,

retningslinjearbeid og valg av helse og velferdstjenester

Tidligere deltagere på workshopen har generelt gitt gode evalueringer, og har blant annet sagt dette:

«Jeg har allerede fått flere anledninger til å dra nytte av den nye kunnskapen jeg fikk. Jeg opplever at jeg 
har fått mer tyngde når jeg kritiserer brukermedvirkning og forskningsrelaterte saker. Så jeg har også blitt 
en bedre brukerrepresentant for de råd og utvalg jeg sitter i.»

«Et fantastisk bra kurs som har inspirert meg masse. Som nå gjør at jeg skal stille betydelig mer relevante 
spørsmål for å hjelpe meg videre. Nå kan jeg litt mer av «språket» til forskerne.»

Se vedlagte plakat for mer informasjon eller les mer på Folkehelseinstituttets kurssider om 20th Nordic 
Workshop in Evidence-Based Practice
Vi gjør oppmerksom på at deltagere fra pasient- og brukerorganisasjoner tilbys grupperabatt (pris kr 5200 
pr deltager) uavhengig av antall deltagere fra samme organisasjon. I påmeldingsskjemaet, i feltet for 
«Gruppepåmelding» må en da skrive: Tilhører gruppe for brukere

Vi håper du vil informere om workshopen, slik at vi får brukerrepresentanter som kan arbeide enda bedre 
for brukermedvirkning fremover!

For spørsmål og mer informasjon kontakt: silje.ullersmo@jcpnordic.com

Vennlig hilsen

Anne Brit Simonsen
Seniorkonsulent
Område for helsetjenester | Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Sandakerveien 24C, bygg D11
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Tlf: 21 07 70 00 | Mob: 464 00 463
E-post: AnneBrit.Simonsen@fhi.no
www.fhi.no 
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20.  NORDISKE WORKSHOP I  

KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS 
20.–24. mai 2019  |  Klækken hotell, Hønefoss

Workshop
Folkehelseinstituttet lover 

deg et spennende  
program - og hardt arbeid 
under denne workshopen  
i kunnskaps basert praksis 

og helse tjeneste.  
Vi skal fordype oss i 

hvordan vi kan bruke forsk-
ning i praksis: hvordan 
vi kan formulere gode 

spørsmål, søke etter 
 litteratur, kritisk vurdere 

forsk ningen og bruke den 
på en god måte i beslutnin-

ger i helsetjenesten. 

Noe som passer for meg?
Kurset er nyttig enten du 

arbeider i helsetjenesten, 
forsker, underviser, er 

beslut ningstaker, biblio-
tekar eller journalist. Det 

passer for deg som vil 
forbedre din egen bruk av 
fagkunnskap – og for deg 
som er opptatt av bedre 
bruk av forsk nings basert 
kunnskap der du jobber. 

Dette er en nordisk work-
shop hvor alle plenums-
foredragene og mye av 

lese stoffet er på engelsk.

Læreformene
er en blanding av fore-

lesninger, grupper og egne 
studier, basert på problem-
basert læring i små grupper. 

20 dyktige veiledere gir råd 
og hjelp til 90 deltakere.

Kurspoeng 
Vi søker om kurspoeng/
tellende timer for samtlige 
medisinske spesialiteter, 
for godkjenning til klinisk 
spesialitet i sykepleie/ 
spesialsykepleie, til  
ergoterapeuters spesialist-
ordning og for fysioterapi-
spesifikk etterutdanning.

Pris
Individuell kursavgift for 
uka er kr 6000. Det vil bli 
gitt gruppe rabatt (kr 5200) 
for fem eller flere  
deltakere fra samme  
arbeidsplass.

Tilbakemelding tidligere år: 
”En flott kombinasjon av 
plenum, gruppe og indivi-
duelt arbeid!”

Spørsmål
silje.ullersmo@jcpnordic.com

Les mer om programmet 
på www.fhi.no
(søk etter “20th nordic  
workshop”)

Etter kurset skal du kunne:

Formulere gode spørsmål
som er viktige i jobben din

Effektivt finne  
forskningsbasert informasjon

Kritisk vurdere resultater  
fra ulike typer av forskning

Bruke kunnskapen til å ta  
velinformerte beslutninger i (eller om)  

sosial- og helsetjenesten
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3. Brukerutvalget vil gi uttrykk for stor bekymring for pasientrettigheter, pasientsikkerhet 
og i verste fall liv og helse dersom det ikke godkjennes av styret i Helse Nord å justere 
resultatkravet for 2019 med minus 100 millioner kroner og at det dermed må i
ytterligere innsparingstiltak i denne størrelsesordenen.
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Saksbehandler
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                  Direktøren 
 
              

Styresak 095-2018  
Budsjett 2019 
 

 
Vedlegg (t): Utredning Budsjett 2019 

 

 
Vedlegg (ikke t): Styresak 074-2018 Budsjett 2019 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse 

(NLSH) 

Styresak 082-2018 Budsjett 2019 – status i arbeidet (NLSH) 

Styresak 82-2018 Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl rullering av investeringsplan 
(Helse Nord RHF) 

Styresak 130-2018 Budsjett 2019 Foretaksgruppen - rammer og føringer (Helse Nord 
RHF) 

 

Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019. 

2. Styret erkjenner at gjennomføring av driftstilpasning i tråd med resultatkrav på +5 mill kr i 
2019 vil være svært utfordrende, og redusere muligheten for skjerming av nødvendige 
behandlingstilbud. 

3. Styret ber Helse Nord om midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en 
periode på 2-3 år for at foretaket skal kunne gjennomføre nødvendig omstillingsprosess, og 
at resultatkrav for 2019 justeres til -100 mill kr.  

 

Bakgrunn: 
Styret inviteres i denne til å fatte vedtak om budsjett 2019 med premisser for drift og investeringer.  
 
Premissene for budsjettarbeidet er lagt av Helse Nord gjennom styresakene styresak 82-2018 Plan 
for Helse Nord 2019-2022, inkl rullering av investeringsplan og styresak 130-2018 Budsjett 2019 
Foretaksgruppen - rammer og føringer. Styresak 130-2018 fra Helse Nord RHF legger de endelige 
rammene for budsjettåret 2019, og er grunnlag for budsjettforslaget som legges frem i denne saken.  
 
I vedlegget «Utredning budsjett 2019» redegjøres nærmere for grunnlag og vurderinger for budsjett 
2019. 

 
  

Saksbehandler:  Gro Ankill, Beate Sørslett, Marit Barosen 

Dato dok: 05.12.2018 

Møtedato: 12.12.2018 

Vår ref:  2017/1942 
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Oppsummering/Direktørens vurdering: 
 
Nordlandssykehusets omstillingsutfordring for 2019 før tiltak er estimert til om lag 199 mill kr, og 
101 mill kr etter identifiserte tiltak. 
 

 
 
Omstillingsutfordring i 2019 innebærer et effektiviseringskrav på om lag 4,6 % av brutto budsjett 
for virksomheten. Jamfør oppdatering av bærekraftsanalysen i oktober vil netto effektiviseringskrav 
vil øke med ytterligere om lag 60 mill kr i 2020, og vil da utgjøre nærmere 6 % av brutto budsjett. 
 
Av den samlede tiltaksplanen på 99 mill kr gjenstår risikovurdering av tiltak tilsvarende 9 mill kr. 
For å løse den samlede omstillingsutfordringen for 2019 må det gjennomføres tiltak for ytterligere 
101 mill kr. Det er i beregning av omstillingsutfordring ikke tatt høyde for buffer for håndtering av 
eventuelle nye utforutsette kostnader.  
 
En del av nye kostnader i 2019 er knyttet til implementering av Helse Nords FRESK-prosjekt med 
25 mill kr. Utsettelse av dette prosjektet vil kunne gi umiddelbar effekt i 2019. Helse Nord RHF har 
uttrykt at det ikke er ønskelig at Nordlandssykehuset utsetter implementering av FRESK. 
Administrerende direktør i Nordlandssykehuset har i løpet av de siste ukene vært i dialog med 
administrerende direktør i Helse Nord RHF om andre kostnadsreduserende tiltak, men er av hensyn 
til Helse Nords sørge-for-ansvar bedt om ikke å gå videre med disse.  
 
Ut over de tiltak som er omtalt i kapittel 6 i denne saken, og tiltak som underveis er drøftet med 
administrasjonen i Helse Nord RHF - men så langt stilt i bero, har ikke foretaket pr desember 
identifisert alternative tiltak som vil kunne løse omstillingsutfordringen i 2019. Administrerende 
direktør har derfor bedt administrerende direktør i Helse Nord RHF om å vurdere mulighet for 
midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en periode på 2-3 år for at foretaket 
skal kunne gjennomføre nødvendig prosess for et videre nedtak av ressurser. 

OMSTILLINGSUTFORDRING 2019

Budsjettavvik - årsprognose 2018 -65                 

Trekk midler effektiviseringskrav, forvaltning IKT/EPJ, KPP -8                    

Økte kostnader HN IKT investeringer (FIKS mv) -7                    

Økte rentekostnader -25                 

Økte avskrivninger -18                 

Implementering FRESK-programmet -25                 

Økte kostnader - ikke finansiert -75                 

Økte kostnader - finansiert -25                 

Buffer 0

Økte kostnader/trekk inntekter -181               

Endringer inntektsmodeller 23                   

Realvekst 4                     

Særskilt finansiering PCI og stipendmidler 4                     
Endring DRG-logikk 10                   

Endring kvalitetsbasert finansiering 7                     

Økte inntekter/reduserte kostnader 48                   

Uløst utfordring 2019 - før tiltak -199               

Tiltaksplaner klinikk, stab og sentrale tiltak 90                   
Andre nødvendige tiltak - Ikke risikovurdert 9                     

Restutfordring før ytterligere tiltak -101               
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Administrerende direktør i Helse Nord RHF har signalisert at han vil legge frem forslag om endret 
resultatkrav for Nordlandssykehuset i 2019 på -100 mill kr under tydelig forutsetning om at 
Nordlandssykehuset: 
 

1. Gjennomfører endring i klinikkorganisering i samsvar med styresak 093-2018 Endring i 
klinikkorganisering – etablering av operativ klinikk. 

2. Foretar en gjennomgang og dimensjonerende prosesser mht foretakets arbeidskraftforbruk 
på sengeposter, i poliklinikkene, samt vaktordninger. De dimensjonerende prosesser skal så 
langt som mulig ta utgangspunkt i eksterne referanser for effektivt bemanningsnivå. 

 
Oppfølging av styrets vedtak i sak 082-2018 

De føringer som ble lagt til grunn fra styret i sak 082-2018 vil være utgangspunkt for det videre 
arbeidet med driftstilpasning i Nordlandssykehuset i 2019. I denne styresaken er punktene 2-6 fulgt 
opp i utredningens kapittel 1, 5 og 6. 
 

 
Risikovurdering og konsekvenser 
Risikovurdering av tiltak fremgår av tabell 3 under punkt 6.1 i utredningen. Om lag 37 % av 
tiltakene er vurdert i risikoområde «grønn», mens de øvrige tiltakene er fordelt på risikoområde 
«gul» (32 %) og «rød» (31 %). Økonomisk effekt etter risikovurdering er vurderte til om lag 90 mill 
kr netto.  
 
Når det gjelder tiltak omtalt under utredningens punkt 6.3 og 6.4 er disse ikke risikovurdert, og 
mulig effekt forventes å være lavere enn angitt effekt ved full gjennomføring. 

 
Av de tiltak som så langt er redegjort for i tiltaksplan for 2019 vil enkelte tiltak kunne få 
konsekvenser for tjenestetilbudet. Styret vil få tilbake egen sak med økonomisk beregning og 
risikovurdering for tiltak som innebærer avvikling av funksjoner eller tjenestetilbud.  
 
Når det gjelder tiltak som omhandler reduksjon i faste årsverk vil de berørte ansatte i 
utgangspunktet ivaretas gjennom foretakets omstillingsteam og i tråd med foretakets retningslinjer. 
 
Likviditet 
Likviditetsprognosen for 2019 viser at foretaket vil ha marginal, men tilstrekkelig likviditet forutsatt 
drift innenfor resultatkravet på +5 mill kr. Endring i resultatkravet vil innebære tilsvarende behov 
for økning i likviditet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side185



Vedlegg styresak 095-2018 – Utredning budsjett 2019 - 12. desember 2018    Side 1 av 40 
 

Vedlegg styresak 095-2018  
Utredning Budsjett 2019 

Innhold 

1. INNLEDNING .................................................................................................................... 4 

2. PREMISSER FRA EIER .................................................................................................... 6 

2.1 Aktivitet ....................................................................................................................... 6 

2.2 Økonomisk resultatkrav ............................................................................................... 6 

2.3 Endringer i inntektsrammer ......................................................................................... 6 

2.3.1 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/styrking av ramme ..................... 6 

2.3.2 Effektiviseringskrav – gevinstuttak klinisk farmasi og pasientreiser ................... 7 

2.3.3 Oppdatering inntektsmodell ................................................................................. 7 

2.3.4 Kvalitetsbasert finansiering (KBF) ...................................................................... 7 

2.3.5 Pensjonskostnader ................................................................................................ 9 

2.3.6 Legemidler ........................................................................................................... 9 

2.3.7 Egenandeler ........................................................................................................ 10 

2.3.8 Utskrivningsklare pasienter ................................................................................ 10 

2.4 Andre prioriteringer ................................................................................................... 10 

2.4.1 Sikkerhetsplasser psykisk helsevern .................................................................. 10 

2.4.2 «Raskere tilbake» ............................................................................................... 10 

2.4.3 Innfasing tiltaksplan for psykisk helsevern ........................................................ 10 

2.4.4 Utvidelse av PCI-behandling ............................................................................. 11 

2.5 Andre forhold ............................................................................................................ 11 

2.5.1 Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd ...................................... 11 

2.5.2 ISF ...................................................................................................................... 11 

3. BÆREKRAFT OG OMSTILLINGSUTFORDRING 2019 ............................................. 11 

4. HELSE NORDS OVERORDNEDE MÅL 2018 - STATUS PÅ OMRÅDENE SOM I 
OPPDRAGSDOKUMENTET ER TRUKKET FRAM SOM KRITISK MHT 
MÅLOPPNÅELSE .................................................................................................................. 14 

4.1 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
 14 

4.1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 ............... 14 

4.1.2 Det skal ikke være fristbrudd ............................................................................. 15 

4.2 Sikre god pasient- og brukermedvirkning ................................................................. 15 

4.3 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell ................................ 16 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side186



Vedlegg styresak 095-2018 – Utredning budsjett 2019 - 12. desember 2018    Side 2 av 40 
 

4.4 Innfri de økonomiske mål i perioden ......................................................................... 17 

4.5 Ha presentert resultater og utarbeidet handlingsplan for egen enhet (på alle nivå) 
etter ForBedring 2018 01.10.2018 ........................................................................................ 17 

4.6 Redusere bruken av bredspektret antibiotika med 30 % innen 2020, sammenlignet 
med bruken i 2012 (2. og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer, kinoloner og 
penicillin med enzymhemmer) ............................................................................................. 18 

5. ANALYSER/BENCHMARKING – SAMDATA – KPP ................................................ 18 

6. TILTAKSPLAN 2019 ...................................................................................................... 19 

6.1 Tiltaksplan pr klinikk ................................................................................................. 20 

6.1.1 Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) ...................................................................... 22 

6.1.2 Kirurgisk ortopedisk klinikk (KIRORT) ............................................................ 22 

6.1.3 Diagnostisk klinikk (DIAG) ............................................................................... 22 

6.1.4 Hode bevegelse klinikken (HBEV) .................................................................... 23 

6.1.5 Kvinne Barn klinikken (KBARN) ...................................................................... 23 

6.1.6 Medisinsk klinikk (MED) .................................................................................. 23 

6.1.7 Psykisk helse og rus klinikken (PHR) ................................................................ 24 

6.1.8 Prehospital klinikk (PREH) ................................................................................ 24 

6.1.9 Senter for drift og eiendom ................................................................................ 25 

6.1.10 Senter for klinisk støtte og dokumentasjon ........................................................ 25 

6.1.11 Øvrige stabsavdelinger ....................................................................................... 25 

6.2 Gjennomgående tiltak (2019-) ................................................................................... 26 

6.2.1 Avvikling regionale koordinatorer ..................................................................... 26 

6.2.2 Avvikling FSE, FSL og FSR (regionale funksjonelle forvaltningssentre for EPJ, 
lab og radiologi) ................................................................................................................ 26 

6.2.3 H-resepter ........................................................................................................... 26 

6.2.4 Pasientreiser (inkl klinisk skype) - ca 1% forbedring ihht Strategisk 
Utviklingsplan ................................................................................................................... 27 

6.2.5 Vurderingsenhet rehabilitering i egenregi .......................................................... 27 

6.2.6 Kodekvalitet – 0,25 % forbedring jf Strategisk utviklingsplan .......................... 29 

6.2.7 Fakturering Helgeland - faktiske kostnader ....................................................... 30 

6.2.8 Bemanningsplaner .............................................................................................. 30 

6.2.9 Døgnbasert rehabilitering i Vesterålen ............................................................... 31 

6.2.10 Ny automasjonsløsning – Laboratoriet .............................................................. 31 

6.3 Andre nødvendige tiltak ............................................................................................ 32 

6.4 Ytterligere områder for vurdering ............................................................................. 33 

7. RISIKOVURDERING TILTAKSPLAN 2019 ................................................................. 34 

8. AKTIVITET ..................................................................................................................... 34 

8.1 Somatikk .................................................................................................................... 34 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side187



Vedlegg styresak 095-2018 – Utredning budsjett 2019 - 12. desember 2018    Side 3 av 40 
 

8.2 Psykisk helse og rus ................................................................................................... 35 

9. INVESTERINGER ........................................................................................................... 36 

10. LIKVIDITET ................................................................................................................ 37 

11. BUDSJETT 2019 .......................................................................................................... 38 

12. OPPFØLGING AV BUDSJETT OG TILTAKSPLAN ................................................ 38 

VEDLEGG: Inntektsrammer – sak 130-2018 Helse Nord RHF .............................................. 39 

 

  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side188



Vedlegg styresak 095-2018 – Utredning budsjett 2019 - 12. desember 2018    Side 4 av 40 
 

1. INNLEDNING  

Styret har tidligere i høst fått redegjørelse for status i arbeidet med budsjett 2019 gjennom 
styresak 074-2018 Budsjett 2019 – status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse i oktober 
og styresak 082-2018 Budsjett 2019 – status i arbeidet i november.  
 
Oppdatert bærekraftsanalyse i sak 074-2018 viste at den gjennomsnittlige 
omstillingsutfordringen er økende i langtidsperioden sammenlignet med budsjett 2018. Videre 
er omstillingsutfordringen for 2019 økt sammenlignet med bærekraftsanalysen som ble 
behandlet i april i år, hovedsakelig som følge av den negative resultatutviklingen gjennom 
2018.  
 
Omstillingsutfordring for budsjettåret 2019 ble pr utgangen av september estimert til om lag 
110 mill kr, før tiltak, ut fra en prognose på 45 mill kr i negativt budsjettavvik i 2018. 
Resultatutviklingen ut over høsten indikerer at resultatet for 2018 kan bli forverret med om 
lag 20 mill kr. Videre har budsjettarbeidet i klinikker og staber avdekket kostnads- og 
inntektsendringer for 2019 ut over estimatet i sak 074-2018. Ny omstillingsutfordring pr 
utgangen av oktober, etter identifiserte tiltak i klinikker og stabsavdelinger, er anslått til om 
lag 101 mill kr.  
 
Arbeidet med resultatforbedrende tiltak i foretaket har pågått gjennom hele høsten. Det 
konstateres imidlertid at effektiviseringstiltakene som er utarbeidet gjennom budsjettarbeidet i 
de enkelte klinikker og stabsavdelinger ikke vil være tilstrekkelig for å bringe foretaket i 
driftsmessig balanse med dagens oppgaveportefølje 
  
I prosessen med å tilpasse driften til dagens ressursrammer er det i tillegg til gjennomføring 
av identifiserte effektiviseringstiltak også iverksatt et arbeid knyttet til å vurdere fremtidig 
omfang av oppgaver/ funksjoner. Tiltaksarbeidet er gruppert i kategoriene A-E:  

A. Effektivisering og kostnadskutt 

B. Endring i styringsstruktur 

C. Reduksjon av funksjoner/oppgaver i eksisterende drift 

D. Avvikling av enheter/funksjoner/oppgaver 

E. Utsette prosjekter/nye oppgaver 

 
Det er allerede varslet at tiltak i kategori C og D vil innebære konsekvenser for pasienttilbudet 
og medføre ytterligere reduksjon av antall ansatte.  
 
Ved behandling av styresak 082-2018 Budsjett 2019 – status i arbeidet vedtok styret følgende: 
 

1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak som skjermer behandlingstilbudet 

3. Styret ber om at det ikke iverksette nye prosjekt og oppgaver uten 
positiv resultateffekt i 2019. Dette sett i lys av den økonomiske 
situasjonen. 

4. Styret ber administrerende direktør presentere analyser som omtalt i 
styresakens tiltakskategori A som viser målinger mot beste praksis 
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internt og fra helseforetak det er naturlig å sammenligne seg med, for 
eksempel Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset 
Innlandet 

5. Styret mener at gode plantall på månedsverk (både faste og variable) 
er viktig for å utøve god virksomhetsstyring. Styret ber administrerende 
direktør sikre at det i budsjett for 2019 legges opp til 
bemanningsplaner som er realistiske og i tråd med planlagt aktivitet. 
Det skal tas høyde for forventet sykefravær, permisjoner og annet 
fravær.  

6. Styret ber administrerende direktør informere om arbeidet med 
foretaksovergripende tiltak som bidrar til effektivisering. Herunder 
utnytte muligheter i felles regionale IKT-systemer.  

 
De føringer som er lagt til grunn fra styret i sak 082-2018 vil være utgangspunkt for det videre 
arbeidet med driftstilpasning i Nordlandssykehuset i 2019. I denne styresaken følges punktene 
2-5 opp i utredningens kapittel 5 og 6. 
 
Når det gjelder vedtakets punkt 6, del 1, har Nordlandssykehuset omfattende og aktiv 
deltakelse i regionale fora, prosjekter, nettverk og arbeidsgrupper for å fremme en effektiv 
spesialisthelsetjeneste i Nord Norge. Vi har imidlertid ikke i egen regi iverksatt selvstendige 
«foretaksovergripende tiltak» mellom Helseforetakene i Nord Norge, da ansvaret for dette 
ligger hos det regionale helseforetaket. Dette følger blant annet at Lov om helseforetak, §2a 
«… Regionale helseforetak skal planlegge, organisere, styre og samordne virksomhetene i 
helseforetakene som de eier». Videre fremgår det av Helse Nord’s vedtekter § 6 
Hovedoppgaver at «Helse Nord RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det 
eier, med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Helse Nord 
RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene innenfor 
områdene».  Vi viser også til Helse Nord’s ansvar for funksjonsdelingen i regionen og det 
pågående regionale arbeidet med veileder for ‘Deling av somatiske spesialisthelsetjenester i 
Helse Nord’.  
 
I punkt 6 del 2 ber styret om informasjon om arbeidet med å «utnytte muligheter i felles 
regionale IKT-systemer». Jamfør Helse Nords IKT-strategi, RHF-styresak 071-2002, har 
Helse Nord RHF styringsretten i forhold til regionens samlede ressursbruk og felles løsninger 
knyttet til IT. Når det gjelder de store investeringene innenfor IKT-området gjennomført de 
siste år ble det høsten 2014 fremlagt saker både i HF-styrene og styret for Helse Nord 
vedrørende Helse Nords investeringsstrategi for infrastruktur investeringer og FIKS 
programmet. Det vises til Nordlandssykehusets styresak 92-2014 Orienteringssak – 
Kostnadsutvikling IKT fra oktober 2014 og Helse Nords styresak 133-2014 «Fiksprogram – 
realisering av resultatmål og effektmål, inkl økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, 
oppfølging av styresak 127-2013» fra november 2014. Nordlandssykehuset HF rapporterte 
gevinstuttak knyttet til FIKS-programmet senest i tertialrapport 2-2018. Gevinstene omfatter i 
hovedsak kvalitet, pasientsikkerhet og infrastruktur i tråd med de gevinstområder som ble 
angitt i Helse Nords styresak 133-2014. Når det gjelder infrastruktur er gevinstuttak forutsatt 
realisert innenfor Helse Nord IKT gjennom effektivisert drift i nye datasentre, økt kvalitet på 
tjenesteleveransene mv. Mindre gevinstområder knyttet til deling av journalinformasjon er 
allerede realisert i helseforetakene.  
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I perioden 2017-2024 er det besluttet et investeringsprogram på 1,7 mrd kr knyttet til IKT-
investeringer, hvorav 0,75 mrd kr gjelder infrastruktur. 
 
Helse Nord RHF og HFenes felles arbeid med foretaksovergripende tiltak vedrørende 
effektivisering må antas å være interessant for samtlige av helseforetaks-styrene. 
Adm.direktør vil invitere Helse Nord RHF til å presentere dette i styreseminar for styret i 
Nordlandssykehuset, alternativt felles styreseminar i Helse Nord, i løpet av 1. halvår 2019. 

2. PREMISSER FRA EIER  

Styret i Helse Nord RHF har gjennom styresak 82-2018 Plan for Helse Nord 2019-2022, inkl 
rullering av investeringsplan og styresak 130-2018 Budsjett 2019 Foretaksgruppen - rammer 
og føringer lagt rammer og premisser for budsjett 2019.  

2.1 Aktivitet 

Statsbudsjettet for 2019 legger til rette for vekst i pasientbehandlingen med 1,7 % på nasjonalt 
nivå, og dette er noe høyere enn det som er lagt til grunn i plan 2019-2022. Kravet om at 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig 
vekst som er høyere enn somatikk videreføres også for 2019.  

2.2 Økonomisk resultatkrav 

Nordlandssykehusets resultatkrav for 2019 er et økonomisk overskudd på 5 mill kr.  

2.3 Endringer i inntektsrammer 

I sum medfører forslag til statsbudsjett 2019 rammebetingelser omtrent som lagt til grunn i 
sak 82-2018 for Helse Nord RHF. 
 
Den vedtatte inntektsramme (basisramme) for Nordlandssykehuset for 2019 utgjør 3,07 mrd 
kr, og dette innebærer en netto økning på om lag 57 mill kr inkl lønns- og prisvekst fra vedtatt 
budsjett i 2018. Kompensasjon for lønns- og prisvekst utgjør 70,5 mill kr for 2019, og 
rammen er således netto redusert sammenlignet med 2018. 
 
Sammenlignet med budsjett for 2018 innebærer justeringen i inntektsramme ikke noen større 
effekt når det gjelder disponible rammer for 2019, men det er usikkerhet knyttet til effekten av 
endringene særlig når det gjelder omlegging av finansieringsansvar for kjøp av private 
tjenester innenfor området tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), finansieringsansvar 
for nye legemidler og innføring av ordning for fakturering av utskrivningsklare pasienter 
innenfor psykisk helse og rus.  

2.3.1 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform/styrking av ramme 

Helseforetakene har siden 2015 vært pålagt et årlig effektiviseringskrav på 0,5 % av 
driftsutgiftene, og dette videreføres også i 2019. Som følge av dette reduseres basisrammen til 
Helse Nord med 62 mill kr. ISF-pris og polikliniske refusjonstakster reduseres også i 2019 
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med 0,5 %. Parallelt med reformen økes basisbevilgningen med 68,5 mill kr for å gi rom for 
bl.a. investeringer. 
 
For Nordlandssykehuset gir dette i 2019 effekt i form av underkompenserte ISF-satser og 
polikliniske refusjonstakster.  

2.3.2 Effektiviseringskrav – gevinstuttak klinisk farmasi og pasientreiser 

Helseforetakene i Helse Nord trekkes i 2019 til sammen 10 mill kr knyttet til «gevinstuttak» 
innenfor klinisk farmasi og pasientreiser. For Nordlandssykehuset utgjør dette et trekk i 
basisrammen for neste år på til sammen 2,8 mill kr.  
 
Når det gjelder pasientreiser har Nordlandssykehuset over flere år gjennomført tiltak for 
reduksjon i antallet pasientreiser, men med begrenset økonomisk effekt ettersom pris pr reise i 
samme periode har økt ut over generell prisvekst. «Gevinstuttaket» knyttet til pasientreiser 
forutsetter i realiteten ytterligere effektivisering på øvrig drift. Gevinst innenfor klinisk 
farmasi har så langt vist seg være knyttet til kvalitet, og satsingen har ikke muliggjort en 
reduksjon av ansatte i foretaket. 

2.3.3 Oppdatering inntektsmodell 

Helse Nord får en reduksjon i basisrammen på 32,2 mill kroner ved oppdatering av nasjonal 
inntektsmodell.  
 
Etter oppdatering av de regionale inntektsfordelingsmodellene får Nordlandssykehuset et 
mindre trekk på 0,035 mill kr for somatikk og en økning på 6,4 mill kr for psykisk helse/TSB. 
Det har i 2017/2018 vært gjort et arbeid med revisjon av inntektsfordelingsmodell for 
somatikk, der Nordlandssykehuset har påpekt at foretaket som følge av direkte feil og 
mangler, samt urimelig vekting av kostnadsdrivere i inntektsmodellen, er underfinansiert med 
60-80 mill kr årlig (se styresak 073-2018 Høringssvar - Forslag til revidert inntektsmodell 
somatikk) 
 
Helse Nord RHF har i budsjett for 2019 lagt inn 9 mill kr i «innfasing inntektsmodell 
somatikk» der Nordlandssykehuset bevilges 6,4 mill kr. Det er imidlertid ikke avklart hvilke 
feil/mangler i modellen disse midlene er ment å kompensere for.  

2.3.4 Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 

Kvalitetsbasert finansiering videreføres nasjonalt på samme nivå som i 2018. 
 
Helse Nord kommer bedre ut enn i 2018 med en inntektsvekst på 16,9 mill. kroner. 
Sammenlignet med nasjonal inntektsmodell taper Helse Nord ca. 14 mill. kroner som følge av 
dårligere resultater på kvalitetsindikatorer sammenlignet med øvrige regioner. Styret vil også i 
2019 fordele 5 mill. kroner i tillegg - i tråd med resultatene innen kvalitetsbasert finansiering. 
 
Den nasjonale modellen har vært brukt internt i Helse Nord, med noen mindre tilpasninger 
som følge av at noen indikatorer kun finnes på regionnivå. Den nasjonale modellen bygger på 
regionale resultater innen 38 ulike indikatorer. Modellen for 2019 består av 5 
brukererfaringsindikatorer, 19 prosessindikatorer (for eksempel fristbrudd, epikrisetid, 
korridorpasienter mv) og 14 resultatindikatorer (for eksempel 5-årsoverlevelserate etter 
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tykktarmskreft).  Prosessindikatorer er samlet sett vektet med 20 %, resultatindikatorer med 
50 % og pasientopplevd kvalitet med 30 %.  Innenfor hver indikator fordeles kvalitetspoeng 
på bakgrunn av datakompletthet, minimumsnivå, plassering (1-4) og hvem som har mest 
forbedring.  
Nordlandssykehuset tok i januar i år opp med Helse Nord RHF utfordringer med den interne 
modellen slik den er benyttet i 2018. Vi ser fortsatt behov for en dialog i forhold til hvordan 
den interne modellen benyttes dersom KBF skal kunne benyttes som stimulering til 
kvalitetsforbedring i foretaket. 
 
Foretaket har fått oversendt ny fordeling basert på oppdaterte resultater, men foreløpig bare 
samleresultat pr indikator pr foretak. Denne viser at økningen for Nordlandssykehuset basert 
på KBF er beregnet til 8 mill kr. Helse Nord RHF har valgt å omfordele 1 mill kroner av 
dette, fordi det i styresak 130/2018 ble forskuttert en fordeling mellom foretakene i regionen 
med mindre andel til Nordlandssykehuset HF. 
  
Oppsummert betyr det at basisrammen økes med 7 mill kroner. 
 
Fordeling kvalitetsbasert finansiering i Helse Nord: 
 

 
 
  

RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 

Kvalitetsbasert finansiering 14 936                           4 000              26 000            7 000              4 600              56 536            

Basisramme fordelt etter samme nøkkel -                               444               3 286            803               529               5 062              

Sum fordelt foreløpige rammer 2019 14 936                         4 444            29 286          7 803            5 129            61 598          

Ny fordeling

Kvalitetsbasert finansiering 2019 8 133            24 796          14 465          9 142            56 536          

Basisramme fordelt etter samme nøkkel 728               2 220            1 295            819               5 062            

Sum fordeling 2019 -                               8 861            27 016          15 760          9 961            61 598          

Endring budsjettrammer -14 936 4 418 -2 270 7 957 4 832 14 936

Overgangsordning 2019 -582 2 270 -1 035 -654 0

Sum justering av budsjettrammer -14 936 3 836 0 6 922 4 178 -0 
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Fordeling kvalitetspoeng brukt for beregning av kvalitetsbasert finansiering: 
 

 

2.3.5 Pensjonskostnader 

Som følge av reduksjon i pensjonskostnadene får Helse Nord en samlet reduksjon av 
basisrammen på 141,4 mill. kroner. Kostnadene reduseres samlet med om lag 129 mill. kroner 
sammenlignet med tidligere budsjettforutsetninger. Differansen håndteres sentralt av Helse 
Nord i budsjettopplegget for 2019. 

2.3.6 Legemidler 

Helseregionene får overført finansieringsansvaret fra folketrygden for flere 
legemiddelgrupper fra 1. februar 2019. Legemiddelgruppene som foreslås overført er 
legemidler til behandling av sjeldne sykdommer (61 legemidler) og veksthormonforstyrrelser. 
Basisrammen øker med 131,8 mill kroner. 
 
Legemidler overført i 2018 skal delvis finansieres av ISF fra 2019 og basisrammen 
reduseres derfor med 39,9 mill. kroner. Reversering av finansieringsansvar for legemiddel til 
alvorlig astma (-14,9 mill kroner) videreføres som forutsatt i plan. Det er også lagt inn et 
reduksjon av rammen på 2,6 mill kr for oppnådde rabatter, dvs. en besparelse som dras inn. 
 
Helse Nord RHF fordeler alle transaksjonene knyttet til legemidler til helseforetakene basert 
på inntektsmodellen for somatikk, og den overordnede fordelingsnøkkel i inntektsmodell for 
somatikk. For Nordlandssykehuset innebærer dette at til tross for at befolkningen i vårt 
område utgjør 28,6 % av totalen, får vi kun overført finansiering ihht 26,2 %. Konsekvensen 
av dette er at Nordlandssykehuset de siste årene har vært direkte underfinansiert med om lag 
6,5 mill kr årlig. Overflytting av nye legemidler i 2019 øker denne underfinansieringen. I 
praksis innebærer dette at betaling for nye legemidlene overført fra Folketrygden må skje på 
bekostning av andre pasientgrupper i vårt område. Til sammenligning får andre foretak 
«overkompensert» sine kostnader. Dette har vært påpekt gjentatte ganger, sist i forbindelse 
med revisjon av inntektsmodell somatikk våren 2018, og Nordlandssykehuset har hatt en klar 
forventning om at dette skulle korrigeres i budsjett for 2019.  

Kvalitetspoeng Lokasjon

IndikatorTypeMeasure ID KI

Finnmarkssykehuset 

HF

Helgelandsykehuset 

HF Nordlandsykehuset HF

Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF Totalsum

R 36 N-045: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag 1 719                                  469                                      1 469                                  1 344                                  5 000       

37 N-044: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt 1 781                                  469                                      719                                      2 031                                  5 000       

39 N-043: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd 1 781                                  469                                      719                                      2 031                                  5 000       

41 N-046: 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse uansett årsak 469                                      1 781                                  2 031                                  719                                      5 000       

590 Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass kirurgi -                                      -           

598 Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt 781                                      2 344                                  2 094                                  1 031                                  6 250       

602 Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte) 1 875                                  1 625                                  1 250                                  1 500                                  6 250       

630 Andel pasienter med dype og organ/hulromsinfeksjoner oppstått innen 30 dager etter kolecystektomi 781                                      1 656                                  1 781                                  2 031                                  6 250       

847 Andel store rifter blant alle vaginalt fødende 1 469                                  1 719                                  469                                      1 344                                  5 000       

P 29 N-016: Trombolysebehandlinger 278                                      278                                      278                                      278                                      1 111       

82 N-001: Korridorpasienter 239                                      306                                      67                                        239                                      1 111       

103 N-006: Utsettelse av planlagte operasjoner 83                                        391                                      276                                      361                                      1 111       

146 andel fristbrudd PHUB 83                                        361                                      217                                      450                                      1 111       

150 andel fristbrudd TSB 200                                      389                                      67                                        389                                      1 111       

154 andel fristbrudd PHV 98                                        386                                      175                                      386                                      1 111       

170 Andel (%) pasienter med spesifisert diagnoser TSB 67                                        67                                        419                                      185                                      1 111       

238 Andel (%) pasienter med spesifisert diagnoser PHV 222                                      178                                      67                                        133                                      778          

252 andel fristbrudd 372                                      183                                      139                                      417                                      1 111       

314 Andel tilbakemeldinger sendt innen 7 dager TSB 150                                      306                                      328                                      261                                      1 111       

321 Andel tilbakemeldinger sendt innen 7 dager PHV 67                                        344                                      300                                      278                                      1 111       

335 N-002: Epikriser sendt innen 7 dager 400                                      356                                      167                                      94                                        1 111       

426 N-004: Lårhalsbruddsoperasjoner innen 48 timer 239                                      380                                      335                                      157                                      1 111       

626 Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag 306                                      239                                      261                                      83                                        889          

680 Invasiv utredning ved hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG 83                                        128                                      317                                      361                                      889          

684 Antitrombotisk behandling etter hjerneinfarkt 83                                        239                                      261                                      306                                      889          

982 Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer 83                                        313                                      335                                      380                                      1 111       

990 Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer 233                                      211                                      389                                      278                                      1 111       

B 713 Pasienerfaring TSB - behandling 2 040                                  2 400                                  390                                      780                                      6 000       

715 Pasienerfaring TSB - miljø 1 260                                  1 800                                  1 440                                  600                                      6 000       

716 Pasienerfaring TSB - utbytte 1 320                                  1 680                                  300                                      1 560                                  6 000       

20010 Pasienterfaring føde-barsel 1 340                                  3 500                                  1 160                                  -                                      6 000       

20020 Pasienterfaring barnediabetes 960                                      2 340                                  2 700                                  6 000       

Totalsum 20 864                                24 964                                20 556                                22 707                                92 750    
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2.3.7 Egenandeler 

Egenandelene underreguleres og dette kompenseres gjennom økt basisramme. 
 
Det er varslet økt aldersgrense for egenandeler fra 18 til 23 år innen BUP og til 30 år i PUT 
(psykiatrisk innsatsteam). Det har vært ulik praksis knyttet til dette området 
og det vil komme egen høring på disse forslagene. 

2.3.8 Utskrivningsklare pasienter 

Fra 2019 innføres betalingsplikt for kommuner for utskrivningsklare pasienter også innen 
psykisk helsevern og TSB. Pris pr døgn er fastsatt til kr 4 885,-. Basisrammen 
reduseres med 23,2 mill. kroner som trekkes inn fra helseforetakene basert på 
inntektsmodellene for psykisk helsevern og TSB. Nordlandssykehusets andel av trekket utgjør 
7,3 mill kr. 
 
Det vurderes å være stor risiko knyttet til de økonomiske forutsetningene, og det antas at 
innføring av betalingsplikt vil synliggjøre ulike problemstillinger knyttet til samhandlingen 
med kommunene. 
 
Betalingsplikten knyttes til pasientens oppholdskommune, også for somatiske pasienter 
fra 2019. Utskrivningsklare medfører betydelige utfordringer for utnyttelse av 
kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. 

2.4 Andre prioriteringer 

2.4.1 Sikkerhetsplasser psykisk helsevern 

I Plan for 2019-2022 (RHF styresak 82-2018) ble det holdt igjen 10 mill. kroner til oppfølging 
av styrets vedtak i styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB om 
etablering av sikkerhetsplasser innen psykisk helsevern. For 2019 har Helse Nord bevilget 10 
mill. kroner til UNN for etablering av tilbudet i 2019. Helse Nord vil komme tilbake til videre 
oppbygning og finansiering ved UNN og NLSH i rullering av plan 2020-. 

2.4.2 «Raskere tilbake» 

Ordningen «raskere tilbake» opphørte fra 2018 og tidligere særskilt inntektsramme ble 
lagt til basisrammen. I vedtatt budsjett 2018 var ikke disse rammene fordelt til 
helseforetakene. For 2019 fordeles 47,7 mill. kroner til videreføring av tiltak i 
helseforetakene, der Nordlandssykehusets andel er 12,3 mill kr. Midlene benyttes til 
finansiering av «Avklaringspoliklinikk» som er under etablering. 

2.4.3 Innfasing tiltaksplan for psykisk helsevern 

Bevilgninger gitt til tiltaksplan for psykisk helsevern på til sammen 20 mill. kroner har 
vært fordelt særskilt (utenfor ordinær inntektsmodell). En vesentlig del av beløpet har 
vært finansiering av medikamentfritt tilbud som ble etablert i starten av 2017 ved UNN. 
Aktiviteten i dette regionale tilbudet antas nå å være fanget opp i oppdatering av 
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pasientstrømmer. Bevilgningen fases derfor inn i inntektsmodellen, ved at det gis en 
særskilt bevilgning i kostnadskomponenten til UNN, mens resterende finansiering skjer 
gjennom behovskomponent og mobilitetskomponent i modellen. Dette flytter 
basisramme fra UNN til øvrige helseforetak sammenlignet med sak 82-2018. 
Nordlandssykehusets andel av disse midlene er 2,4 mill kr. 

2.4.4 Utvidelse av PCI-behandling 

Helse Nord fordeler i 2019 til sammen 14,5 mill kr til utvidelse av PCI-behandling i Helse 
Nord jf RHF-styresak 037-2017 og styresak 148-2018. Nordlandssykehusets andel av disse 
midlene er 3,3 mill kr.  

2.5 Andre forhold 

2.5.1 Lønns- og prisjustering og styrking av kapitaltilskudd 

Det er lagt til grunn en lønns- og prisjustering på 2,9 %, hvorav lønnsvekst 3,3 % og 
prisstigning på varer og tjenester 2,0 %. Basisrammen justeres imidlertid kun med 2,6 
%. Dette skyldes at pensjonsgrunnlaget er trukket ut av beregningen. Begrunnelsen for dette 
er at HOD kompenserer kostnadsøkninger innenfor pensjon særskilt. 
 
Helseforetakenes inntektsrammer justeres med 2,6 pst. når pensjonskostnader holdes utenom. 
Det er da behov for å kompensere helseforetakene med 9 mill. kroner utover lønns- og 
priskompensasjon i forslag til statsbudsjett. 
 
Basisrammen som finansierer kapitalkostnader prisjusteres også og medfører en styrking av 
kapitaltilskuddet til helseforetakene. 

2.5.2 ISF 

Enhetsprisen for ISF justeres med 2,8 % til 44 654 kroner. 
 
Justeringen består av lønns- og prisvekst (+2,9 %), redusert med ABE-reform (-0,5 %) og 
forventet kodeforbedring (-0,3 %), deretter korrigering for en for lav pris i 2018 (0,8 %-
poeng). På nasjonalt nivå legger forslag til Statsbudsjett til rette for en vekst på 1,6 % fra 
estimat 2018 innen ISF.  
 
Utgiftene til laboratorie- og radiologitjenester har vist en sterk og vedvarende vekst over flere 
år. For å stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene underregulert. Refusjoner 
justeres i gjennomsnitt med 1,4 %. 
 

3. BÆREKRAFT OG OMSTILLINGSUTFORDRING 2019  

Omstillingsutfordring for budsjettåret 2019 ble i styresak 082-2018 estimert til 200 mill kr før 
tiltak, ut fra en prognose på 50 mill kr i negativt budsjettavvik i 2018. Resultatutviklingen er 
noe forverret etter oktober, og prognose som er lagt til grunn i denne saken er et budsjettavvik 
på om lag 65 mill kr. Det er videre lagt til grunn økte inntekter ISF med 10 mill kr som følge 
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av forventet effekt av endret DRG-logikk, samt andre mindre endringer. Revidert 
omstillingsutfordring før tiltak utgjør nå 199 mill kr. 
 
Ny estimert omstillingsutfordring for 2019 fremgår av tabell 1 nedenfor. 
 
Tabell 1: Omstillingsutfordring 2019 
 

  
 
Omstillingsutfordring i 2019 innebærer et effektiviseringskrav på om lag 4,6 % av brutto 
budsjett for virksomheten. Jamfør oppdatering av bærekraftsanalysen i oktober vil netto 
effektiviseringskrav vil øke med ytterligere om lag 60 mill kr i 2020, og vil da utgjøre 
nærmere 6 % av brutto budsjett. 
 
Nordlandssykehuset har i 2018 et brutto budsjett på om lag 4,2 mrd kroner, der 62 % av 
kostnadene er knyttet til lønn og innleie. Etter bruktaking av nye bygg vil renter og 
avskrivninger korrigert for kapitalkompensasjon fra RHF øke. Videre vil IKT-kostnadene 
også øke betydelig i løpet av planperioden som følge av de store investeringene i FIKS-
programmet. Handlingsrommet til Nordlandssykehuset i perioden fremover vil derfor 
hovedsakelig være knyttet til vår evne til effektiv bruk av personellressurser. 
 
Kravet til omstilling i årene fremover vil være økende, samtidig med at mulighetsrommet for 
omstilling begrenses som følge av at kapitalkostnader vil utgjøre en større del av budsjettet. 
Det har vært en sentral forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektene i Bodø og 
Vesterålen at nye bygg, i tillegg til nødvendig oppgradering av arealer og utstyr til 

OMSTILLINGSUTFORDRING 2019

Budsjettavvik - årsprognose 2018 -65                 

Trekk midler effektiviseringskrav, forvaltning IKT/EPJ, KPP -8                    

Økte kostnader HN IKT investeringer (FIKS mv) -7                    

Økte rentekostnader -25                 

Økte avskrivninger -18                 

Implementering FRESK-programmet -25                 

Økte kostnader - ikke finansiert -75                 

Økte kostnader - finansiert -25                 

Buffer 0

Økte kostnader/trekk inntekter -181               

Endringer inntektsmodeller 23                   

Realvekst 4                     

Særskilt finansiering PCI og stipendmidler 4                     
Endring DRG-logikk 10                   

Endring kvalitetsbasert finansiering 7                     

Økte inntekter/reduserte kostnader 48                   

Uløst utfordring 2019 - før tiltak -199               

Tiltaksplaner klinikk, stab og sentrale tiltak 90                   
Andre nødvendige tiltak - Ikke risikovurdert 9                     

Restutfordring før ytterligere tiltak -101               
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pasientbehandling, skal bidra til bedre ressursutnyttelse både når det gjelder personell og 
utstyr. Dette vil være særlig utfordrende i de årene utbyggingen pågår. Nordlandssykehuset er 
pr i dag i full gang med oppgradering av sengepostområdene i høyblokka i Bodø. Som følge 
av dette er kapasiteten i høyblokka halvert, og dette vil være situasjonen frem til ferdigstillelse 
i 2020. 
 
Omstillingen før tiltak er 199 mill kroner og består av inngangsfart (-65 mill kroner), økte 
kostnader/reduserte inntekter (-181 mill kroner) og økte inntekter/reduserte kostnader (41 mill 
kroner). 
 
De økte kostnader fra 2018 til 2019 omfatter: 

 Rammereduksjon (effektiviseringskrav) fra Helse Nord RHF, økte kostnader til HN-
IKT, økte kostnader til renter og avskrivninger: 57 mill kroner 

 Økte kostnader som er finansiert (øremerket finansiering, herunder 
avklaringspoliklinikk, økte plantall mv): 25 mill kroner 

 Økte kostnader som ikke er finansiert eller hvor finansiering er usikker: 75 mill kroner 

o 22 mill kroner er utgifter til utsatt vedlikehold, økte strømpriser, økt husleie, 
økt renhold nye arealer, økte kostnader nye avtaler arbeidstøy, leasing MR 

o 19 mill kroner er økte kostnader lønn (sykepleier akuttmottak Lofoten for 24/7 
ivaretakelse av poliklinisk ø-hjelp, 2 nye overleger anestesi, gynekolog og 
jordmor Vesterålen, legespesialister kirurgisk ortopedisk klinikk (KIRORT), 
økte kostnader resttjeneste LIS 1, sykepleierstyrt poliklinikk, økte stillinger/ 
tilsetting vakanser D&E, økte stillinger/ tilsetting vakanser PHR, pakkeforløp 
psykisk helse og rus, ny LIS-utdanning) 

o 11 mill kroner er økte kostnader for utdanning av spesialsykepleiere 

o 10 mill kroner er forventet økning prisvekst pasientreiser (basert på utvikling i 
år) 

o 7 mill kroner er økning i utgifter til behandlingshjelpemidler 

o 6 mill kroner er økte kostnader til kreftlegemidler/ biologiske legemidler 

 Implementering FRESK programmet 2019: 25 mill kroner 

 
 
I bærekraftanalysen som ble behandlet i styresak 074-2018 i oktober var det tatt høyde for 
økte kostnader knyttet til varslet rammereduksjon ang nytt effektiviseringskrav, samt økte 
IKT- og kapitalkostnader. Videre var det tatt høyde for økte kostnader med tilhørende 
finansiering – imidlertid tilkommer noen økte kostnader i 2019 som følge av at det på enkelte 
områder der finansiering er forskuttert vil være noe overheng av kostnader. 
 
Når det gjelder kostnader i kategori «ikke finansiert/finansiering usikker» var disse bare i 
begrenset grad inkludert i bærekraftsanalysen fra oktober. Selv om det for mange av disse 
områdene var forventet en kostnadsvekst i 2019, har omfanget av veksten vist seg å være 
betydelig større enn forventet og langt ut over det nivå som normalt håndteres gjennom 
løpende effektiviseringsarbeid i foretaket.  
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4. HELSE NORDS OVERORDNEDE MÅL 2018 - STATUS PÅ OMRÅDENE 
SOM I OPPDRAGSDOKUMENTET ER TRUKKET FRAM SOM KRITISK 
MHT MÅLOPPNÅELSE 

 
I det følgende redegjøres for status for Nordlandssykehusets oppfyllelse av Helse Nords 
overordnede mål for 2018:  

4.1 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 

4.1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021 

 

 
 

Nordlandssykehuset har så langt i 2018 ikke oppnådd lavere ventetid enn i 2017, og ventetid 
for avviklete ligger høyere i Nordlandssykehuset enn snittet for landet. Foretaket arbeider 
videre med reduksjon i ventetid både for ventende og i pasientforløp.  
 
Innenfor fagområder hvor ventetiden er lang henvises pasienter til andre tjenestesteder eller 
avtalespesialister. Det forventes at innføringen av pakkeforløp vil redusere ventetid innenfor 
psykisk helse på sikt. Foretaket har fokus på rekruttering innenfor fagområder der tilgang til 
fagpersonell påvirker ventetid.   
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4.1.2 Det skal ikke være fristbrudd 

 

 
 

Nordlandssykehuset har ikke nådd styringskravet om null fristbrudd. I begynnelsen av 2015 
hadde foretaket en andel på nesten 15 % og har siden da jobbet målrettet med ulike tiltak for å 
redusere andel fristbrudd. Både i 2017 og samlet for 1.tertial 2018 var andel fristbrudd blant 
avviklede 2,3 %. I 2. halvår 2018 er denne økt både for avviklede og ventende. Samtlige 
klinikker har hatt økning i andel fristbrudd, men økningen har vært størst i Kirurgisk 
ortopedisk klinikk som følge av kapasitetsproblem innenfor ortopedi. Foretaket arbeider 
videre med reduksjon andel fristbrudd både for ventende og avviklede. 

 
c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid 
Foretaket oppnådde pr oktober 2018 68 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid. 
Styringskravet er at andelen skal være > 70% og pr oktober er andelen nasjonalt 65 %. 
Andelen nye kreftpasienter i pakkeforløp er pr oktober 2018 79 %. Det er variasjon med 
hensyn til lokasjon og de ulike kreftformene. For å ytterligere øke måloppnåelsen arbeides det 
med rekruttering av spesialister, hensiktsmessig fordeling av operasjonsstueressurs samt god 
tilgang på diagnostiske tjenester. 

 

4.2 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

 
Brukermedvirkning på individnivå: 
Nordlandssykehuset har publisert brosjyrer for flere behandlingsområder og på nettstedet 
minebehandlingsvalg.no har foretaket bidratt til innhold f.eks. sykelig overvekt. Vi har også 
utviklet informasjonsmateriell til pasienter og pårørende om deres rettigheter ved 
pasientskader og om det å si fra umiddelbart ved forverring av tilstand. På våre hjemmesider 
er det publisert over 300 unike pasientbehandlinger/undersøkelser.  
 
Det benyttes tolketjeneste og bruk av ledsager ved behov. 
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Gjennom prosjektet «Et vennlig sykehus» har Nordlandssykehuset etablert prosedyrer som 
skal bidra til god kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell. 
 
Pasient og pårørendetorget tilbyr informasjon om pasient- og brukerorganisasjoner. Torget 
driftes av frivillige, med støtte fra Lærings- og mestringssenteret. Pasient- og pårørendetorget 
er bemannet to dager hver uke, men oppdatert pasientinformasjonen er alltid tilgjengelig i 
sykehusets foaje.    
 
Brukermedvirkning på tjenestenivå: 
Brukerrepresentanter bidrar i en rekke av sykehusets forbedringsprosjekter, inkludert «Bedre 
oppfølging og behandling ab MS» og «Prosjekt bedre visitt». Brukerrepresentanter bidrar 
også i langvarige tjenesteutviklingsprosjekter, for eksempel innføring av pakkeforløp i 
Psykisk helsevern og rus samt utvikling og drift av fleksible ACT-team.  
 
For å sikre god brukermedvirkning har foretaket etablert egen prosedyre, jf. PR47121 
Brukermedvirkning i prosjekter og faste utvalg.  
 
Brukermedvirkning i opplæring av pasienter og helsepersonell: 
Brukerrepresentanter bidrar i utvikling av alle våre LMS-kurs (ca. 120 pr. år). Alle kurs har 
brukerrepresentanter som foredragsholdere. 
 
Ungdomsrådet har i fast oppdrag å undervise alle LIS1-leger og medisinstudenter. I tillegg 
underviser de helsepersonell om hva som er viktig for ungdom i møte med helsetjenestene 
(Regional pasientsikkehetskonferanse, Samhandlingskonferansen, Helse Nord sin 
implementeringskonferanse i forbindelse med innføring av pakkeforløp mv.)   
 
Brukermedvirkning i forskning 
Brukerrepresentanter deltar i mange av sykehusets forskningsprosjekter. 
 
Brukermedvirkning på systemnivå: 
Brukerutvalget og ungdomsrådet har bidratt aktivt i arbeidet med utvikling av strategisk 
utviklingsplan.  
 
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Ungdomsrådet ved UNN 
utarbeidet prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester i 
tråd med oppdragsdokumentet til Helse Nord. Ungdomsrepresentant er også med i arbeidet 
med å opprette en revmatologisk ungdomspoliklinikk.    
 

4.3 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 

Gjennomsnittlig sykefravær skal være mindre enn 7,5 % og korttids sykefravær skal være 
under 2 %.  
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Det akkumulerte sykefraværet for NLSH i perioden september 2017 til august 2018 var på 8,4 
% mot 8,5 % ved forrige tertial. Måltallet på 7,5 % eller lavere er ikke oppnådd. For 
inneværende år er det også satt et mål om at korttidsfraværet ikke skal være høyere enn 2 %. 
Så langt i 2018 er korttidsfraværet i NLSH på 2,4 %, mot 3,0 % ved forrige rapportering. Sum 
fravær både på langtids- og korttidsfravær viser altså nedgang, noe vi ser som svært positivt. 
 
Siden IA-strategien ble vedtatt i 2015 og egne tiltaksplaner for forebyggende, 
helsefremmende og reagerende arbeid ble innført, har det vært jobbet systematisk og godt på 
de aller fleste områdene. Å oppnå resultater i arbeidsmiljøarbeidet krever at man velger ut de 
områdene man vil forbedre og bevare og holder fokus over tid, til det blir en innarbeidet del 
av det daglige arbeidet. Vi er av den oppfatning at det jobbes med gode tiltak og at det 
systematiske fokuset over tid vil gi de ønskede resultatene i form av blant annet redusert 
sykefravær. 

4.4 Innfri de økonomiske mål i perioden 

Foretaket har et resultatkrav på 5 mill kr i overskudd i 2018. Resultat ved utgangen av oktober 
er et negativt budsjettavvik på 56,9 mill kr, og ny årsprognose er satt til -65 mill kr. 
Nordlandssykehuset vil ikke oppnå økonomisk resultat i tråd med plan i 2018. 

4.5 Ha presentert resultater og utarbeidet handlingsplan for egen enhet 
(på alle nivå) etter ForBedring 2018 01.10.2018 

Alle ansatte har hatt mulighet til å delta på møter hvor resultatet fra undersøkelsen har vært 
fremlagt. Handlingsplaner er utarbeidet for aktuelle enheter pr. 01.10.18. 
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4.6 Redusere bruken av bredspektret antibiotika med 30 % innen 2020, 
sammenlignet med bruken i 2012 (2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
karbapenemer, kinoloner og penicillin med enzymhemmer) 

Nordlandssykehuset har antibiotikastyringsprogram og antibiotikateam. Forbrukstall for alle 
avdelinger rapporteres årlig. Det er også gjort noen gjennomganger av forskrivningspraksis, 
blant annet for alle nedre luftveisinfeksjoner over en 2 – måneders periode. I 1.tertial 2018 falt 
antibiotikaforbruket med 20 %. I 2.tertial stiger imidlertid forbruket på alle de tre somatiske 
sykehusene og reduksjonen er nå på 16 % i 2018 (1+2. tertial). I 2017 falt forbruket på samme 
tid og holdt seg stabilt ut året. Med fortsatt fokus på reduksjon bør det være mulig å redusere 
med 20 % innen årets slutt. Det tydelige fallet i 1. tertial i år visser at reduksjon er mulig. 

5. ANALYSER/BENCHMARKING – SAMDATA – KPP 

Styret ba i styresak 084-2018, vedtakspunkt 4 og 5 om følgende: 

4. Styret ber administrerende direktør presentere analyser som omtalt i 
styresakens tiltakskategori A som viser målinger mot beste praksis 
internt og fra helseforetak det er naturlig å sammenligne seg med, for 
eksempel Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset 
Innlandet 

5. Styret mener at gode plantall på månedsverk (både faste og variable) 
er viktig for å utøve god virksomhetsstyring. Styret ber administrerende 
direktør sikre at det i budsjett for 2019 legges opp til 
bemanningsplaner som er realistiske og i tråd med planlagt aktivitet. 
Det skal tas høyde for forventet sykefravær, permisjoner og annet 
fravær.  

 
Nordlandssykehuset har over år benyttet resultater fra SAMDATA (analyser av 
ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)) som grunnlag for arbeidet 
med driftstilpasning. Oppdaterte tall fra SAMDATA 2013-2017 viser at produktiviteten i 
Helse Nord samlet er redusert i perioden 2013-2017, og at kostnadsnivået i regionen ligger 21 
% over landsgjennomsnittet. Innenfor Helse Nord har UNN og Nordlandssykehuset hatt 
produktivitetsvekst, mens Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har hatt reduksjon.  

SAMDATA forteller imidlertid ikke hvordan utviklingen innenfor de ulike fagområder 
innenfor somatikk og psykisk helsevern har vært.  
 
Drift av flere sykehuslokasjoner, og med tilhørende beredskapsordninger, er en kjent driver 
for «faste kostnader» ved de enkelte Helseforetakene. Nordlandssykehuset HF har ett 
somatisk sykehus med døgnplasser for hver 43 000 innbygger. Sykehuset Innlandet HF og 
Helseforetaket Møre og Romsdal har tilsvarende ett pr 65-70 000 innbygger. Sykehuset 
Telemark HF har ett sykehus pr 85 000 innbygger. Nord Norge er den landsdelen med lavest 
befolkningsgrunnlaget pr sykehuslokasjon. 
 
Slike og andre demografiske og infrastruktur forhold innvirker på SAMDATAs resultater for 
de enkelte helseforetak, det kan derfor ikke direkte sluttes at «gode» SAMDATA-resultat 
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innebærer en «beste praksis» for organisering og dimensjonering av arbeidsprosessene i 
sykehusenes drift.  
 
Nordlandssykehuset har tidligere, og også nå i høst, undersøkt i hvilken grad det eksisterer 
dimensjonerende tall etter «beste praksis» el.a. for ressurser på sengeposter, poliklinikker, 
dagkirurgi o.a. I hovedsak er resultatet negativt.  
 
Dette med mulig unntak for «Riksrevisjonens undersøkelse av styringen av pleieressursene i 
helseforetakene» (dok 3:12 (2014-2015). Denne rapporten, og våre tilhørende tiltak, ble 
styrebehandlet ved Nordlandssykehuset HF i sak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens 
undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene. I denne rapporten benyttes en 
gradient for produktivitet på sengeposter ved uttrykket «pleiepoeng/pleievakttimer», og fra 
denne utledes god/ikke-god praksis ved ulike klasser av sengeposter. Vi har vært i kontakt 
med kildene for rapporten og analyserer om dette er en tilnærming vi kan gjenskape for våre 
ulike sengeposter. Konverteringen fra DRG poeng til «pleiepoeng» er imidlertid en 
omfattende oppgave.  
 
For poliklinikk, dagkirurgi og legeårsverk o.a. finner vi imidlertid ingen kilder for beregning 
av beste praksis. Vi har derfor gjort henvendelse også til Helse Nord RHF med forespørsel om 
eier kan bistå med å finne foretak eller etablere kontakt med andre institusjoner som kan bidra 
med normtall for bemanning på ulike enheter i foretaket.  
 
Utover dette har vi gjort konkrete henvendelser med forespørsel om dimensjonerende 
nøkkeltall for sengeposter, poliklinikk oa til de tre helseforetakene som styrevedtaket peker 
mot som eksempler. Status hos disse er at de står ovenfor noenlunde den samme 
resultatutvikling og de samme budsjettmessige utfordringer som ved Nordlandssykehuset 
HF.  Sykehuset Innlandet HF rapporterer pr utgangen av oktober et negativt budsjettavvik på 
143 mill kr, mens Sykehuset Telemark og Helse Møre og Romsdal rapporterte om negative 
budsjettavvik på hhv 30 mill kr og 47,5 mill kr ved utgangen av september.  
 
Med hensyn til dimensjonerende nøkkeltall eller tilsvarende har Sykehuset Innlandet svart at 
de ikke har slike nøkkeltall som vi etterspør. Sykehuset Telemark har svart at de har jobbet 
med tilsvarende problemstillinger tidligere og ønsker å komme i dialog med 
Nordlandssykehuset for å utveksle erfaringer. Dette kan vi tidligst starte med i slutten av uke 
48, da ressurspersoner i Sykehuset Telemark ikke har anledning tidligere. Helse Møre og 
Romsdal har svart at de tidligst kan besvare henvendelsen i slutten av uke 48, men her kjenner 
vi enda ikke til om de har sammenlignbare data eller om de har gjort noe tilsvarende analyse 
som Nordlandssykehuset nå har startet. 

6. TILTAKSPLAN 2019  

I budsjettprosessen både for 2017 og 2018 har det vært foretatt rammejustering mellom 
klinikker/stabsavdelinger for bedre tilpasning av rammeforutsetningene i forhold til drifts- og 
tiltaksplaner i den enkelte klinikk. Dette for å legge til rette for at budsjettet skal fungere som 
et bedre styringsverktøy på klinikk, avdelings- og enhetsnivå, i tillegg til bedre mulighet for å 
identifisere eventuelle avvik.  
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Utgangspunktet for budsjettforberedelsene for 2019 i den enkelte klinikk og stab har vært 
budsjett 2018 med tilhørende aktivitetsforutsetninger. Det enkelte virksomhetsområde har 
utarbeidet omstillingsutfordring for 2019 basert på prognose for 2018 og effekter av kjente 
endringer i 2019. Omstillingsutfordring i den enkelte klinikk/stab har vært lagt til grunn for 
tiltaksarbeidet. 
 
Det har også for 2019 vært en viktig premiss for budsjettarbeidet i klinikker og 
stabsavdelinger at budsjettet i best mulig grad skal reflektere den planlagte driften innenfor 
rammeforutsetningene i budsjettperioden. For at budsjettet skal fungere som styringsverktøy 
for ledere både på klinikk-, avdelings og enhetsnivå er det avgjørende at vedtatte 
kostnadsreduserende tiltak for tilpasning av drift innenfor gjeldende budsjettrammer 
synliggjøres ned på enhetsnivå, og innenfor de aktuelle kostnads- og inntektsarter.  
 
Klinikker og stabsavdelinger har gjennom høsten identifisert og bearbeidet sine tiltaksplaner 
gjennom interne møter i egen organisasjon, og tiltaksplanene er gjennomgått og vurdert 
underveis i møter med direktør.  
 
Situasjonen i Bodø mht ombygging av sykehuset og reduksjon i sengetall som følge av 
rokader er fremdeles utfordrende når det gjelder oppnåelse av plantall for aktivitet og ønsket 
økning i aktivitet. Videre opplever klinikkene generelt utfordringer med driftseffektivisering 
samtidig med at virksomheten skal tilpasses til nye krav og retningslinjer, enten disse er 
regulert gjennom lov/forskrift, krav i oppdragsdokumentet eller føringer fra regionale 
fagplaner.  
 
Klinikkene har gjennom arbeidet med kostnadsreduksjon så langt som mulig prioritert tiltak 
som skjermer behandlingstilbudet. 
 
Som det fremgår av tabell 1 Omstillingsutfordring for 2019 er de tiltak for driftstilpasning 
som så langt er identifisert i klinikkene ikke tilstrekkelige for å løse budsjettutfordringen for 
2019. 
 
Parallelt med tiltaksarbeidet i den enkelte klinikk/stabsavdeling er det arbeidet videre med 
gjennomgående/foretaksovergripende tiltak som forventes å gi gevinst for foretaket samlet. 
Tiltaksplanene er beskrevet under punkt 7.1.  

6.1 Tiltaksplan pr klinikk 

I tabell 3 presenteres oversikt over tiltak som er utredet og fremlagt i budsjettmøtene gjennom 
høsten 2018, samt sentrale/gjennomgående tiltak.  
 
Tabellen viser tiltak pr klinikk/stabsavdeling med estimert effekt i 2019, og risikovurdering av 
tiltakene ut fra behov for lederstøtte/oppfølgingsstøtte ifbm realisering. 
 
  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
23JAN2019 - saksdokumenter

side205



Vedlegg styresak 095-2018 – Utredning budsjett 2019 - 12. desember 2018    Side 21 av 40 
 

Tabell 3: Tiltaksplan pr klinikk 2019 

 

KLINIKK Omstillingstiltak

Økonomisk 

helårseffekt 

2019

AKUM Reduksjon innleie leger Lo/Ve 720 720

AKUM Reduksjon innleie sykepleiere Bo/Lo/Ve 1 300 350 320 630

AKUM Vakans stillinger 1 236 86 800 350

AKUM Reduksjon overtid og variabel lønn mm 2 530 700 1 330 500

AKUM Reduksjon i LIS stillinger 1 920 1 000 920

AKUM Reduksjon i stillinger som følge av ny klinikkorganisering 2 150 2 150

AKUM Diverse tiltak 1 950 930 1 020

Sum Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) 11 806 5 216 5 110 1 480

DIAG Reduksjon innleie radiologer 5 000 3 500 1 500

DIAG Reduksjon overtid og variabel lønn mm 1 165 165 1 000

DIAG Økt aktivitet - analyser 960 760 200

DIAG Diverse tiltak 560 560

7 685 4 985 2 700 0

HBEV Oppsigelse av avtale med UNN Harstad 2 290 2 290

HBEV Reduksjon i stillinger som følge av ny klinikkorganisering 1 472 1 472

Sum Hode Bevegelse klinikk (HBEV) 3 762 3 762 0 0

KBARN Reduksjon bemanning, samarb m/Bemanningssenter 6 000  3 000 3 000

KBARN Reduksjon innleie jordmor 1 648 848 800

KBARN Økt aktivitet/økt indeks 10 320 2 320 4 000 4 000

Sum Kvinne Barn klinikk klinikk (KBARN) 17 968 2 320 7 848 7 800

KIRORT Ambulering 100 100

KIRORT Reduksjon innleie/rekruttering/stillingsstopp 4 000 1 500 1 500 1 000

KIRORT Tilpasning bemanning/langtidsplanlegging/overtid 4 450 1 000 2 000 1 450

KIRORT Økt aktivitet 1 000 650 350

KIRORT Diverse tiltak 260 260

Sum Kirurgisk ortopedisk klinikk (KIRORT) 9 810 3 510 3 850 2 450

MED Økt samkjøring pasienttransport 1 700 1 700

MED Ambulering og klinisk skype 1 642 922 240 480

MED Redusert innleie/vikarbruk/vakanser 1 980 1 980

MED Økt aktivitet/kodekontroll 700 700

MED Helgeland ivaretar egne kreftkurer 5 600 5 600

MED Diverse tiltak 300 300

Sum Medisinsk klinikk (MED) 11 922 5 302 240 6 380

PHR Innføre DeVaVi i DPS LOVE 8 000 8 000

PHR Redusere sengetall RESSP 2 400 2 400

Sum Psykisk helse og rus klinikk (PHR) 10 400 2 400 0 8 000

PREH Ambulanseplan - bedre ressursstyring 6 200 6 200

PREH Redusere omfang stabsfunksjoner 1 050 350 700

PREH Redusert vikarbruk/overtid 2 500 500 1 000 1 000

PREH Redusert sykefravær 1 200 500 700

PREH Vakante stillinger 1 600 1 120 480

PREH Diverse tiltak 370 370

Sum Prehospital klinikk (PREH) 12 920 2 840 2 880 7 200

DRIFT & EIEND Videreføring kostnadsreduksjon 5 000 5 000

Sum Senter for Drift og eiendom (D&E) 5 000 0 5 000 0

FELLESKOST/STAB Vakante stillinger stab 1 500 1 500

FELLESKOST/STAB Reduksjon stillinger stab 5 000 4 000 1 000

FELLESKOST/STAB Avvikling regionale koordinatorer 4 000 4 000

FELLESKOST/STAB Avvikling FSE 2 000 2 000

FELLESKOST/STAB H-resepter 18 000 8 000 8 000 2 000

FELLESKOST/STAB Pasientreiser  (inkl klinisk skype) - ca 1% forbedring ihht SU 2 000 500 500 1 000

FELLESKOST/STAB Vurderingsenhet rehabilitering egenregi (Fakturaer fristbrudd) 1 000 1 000

FELLESKOST/STAB Kodekvalitet - 0,25% forbedring ihht SU 2 500 500 1 000 1 000

FELLESKOST/STAB Fakturering Helgeland for faktiske kostnader 4 000 500 2 000 1 500

FELLESKOST/STAB Bemanningsplaner 20 000 6 000 8 000 6 000

Sum  Felleskostnader 60 000 25 000 21 500 13 500

SUM TOTAL 151 273 55 335 49 128 46 810

91 949      55 335      31 933      4 681        

100 % 65 % 10 %

Kostnadsreduksjon/inntektsøkning 

2019

Justert effekt ihht risikovurdering
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6.1.1 Akuttmedisinsk klinikk (AKUM) 

AKUM har beregnet sin omstillingsutfordring til 18 mill kr i 2019. 
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på om lag 15,8 mill kr. 
Avviket er fordelt med 7,7 mill kr merforbruk lønn og resterende er uløst budsjettutfordring 
fra tidligere. 
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken et trekk i rammen på 5 mill kr, og 
restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjorde 8,8 mill kr. Prognosen for 2018 
innebærer således en ytterligere forverring av driften sammenlignet med 2017. 
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2019 identifisert tiltak på til sammen 
12,5 mill kr.  
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjør 4,5 mill kr. Justert for risikovurdering 

er klinikkens restutfordring for 2019 økt til 8,2 mill kr. 

6.1.2 Kirurgisk ortopedisk klinikk (KIRORT) 

KIRORT klinikk har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til 26,3 mill kr.  
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på om lag 18 mill kr. Avviket 
er knyttet til merforbruk lønn og innleie med 20,4 mill kr, merforbruk 
materiellkostnader/andre driftskostnader med 6,6 mill kr, mens klinikken har inntekter på 15,7 
mill kr over plan. Videre har klinikken en uløst utfordring på 6,7 mill kr fra tidligere.  
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken tilført en økning i rammen med 11 mill kr, 
og rest restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjorde 15,6 mill kr. Prognosen for 
2018 innebærer således en ytterligere forverring av driften sammenlignet med 2017. 
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2019 identifisert tiltak på til sammen 
9,8 mill kr, og vil få budsjettjustering på 2,95 mill kr som følge av flytting av senger fra 
HBEV-klinikken.  
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjør 13,6 mill kr. Justert for risikovurdering 

er klinikkens restutfordring for 2019 økt til 17,1 mill kr. 

6.1.3 Diagnostisk klinikk (DIAG) 

DIAG klinikk har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til 2,2 mill kr. 
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et positivt budsjettavvik på om lag 4,9 mill kr, og er i 
tråd med klinikkens plan for 2018.  
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess identifisert tiltak ut over 
omstillingsutfordring og anses å ha plan i tråd med budsjett for 2019. 
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6.1.4 Hode bevegelse klinikken (HBEV)  

HBEV klinikken har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til om lag 11 mill kr.  
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på 10,4 mill kr. Det negative 
avviket gjelder i sin helhet uløst budsjettkrav fra tidligere. 
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken tilført en økning i rammen med 9,7 mill 
kr, og rest restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjorde 6,2 mill kr. Prognosen for 
2018 innebærer således en ytterligere forverring av driften sammenlignet med 2017. 
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2019 identifisert tiltak på til sammen 
3,8 mill kr. Videre vil klinikken få tilført budsjettramme med netto om lag 5 mill kr hvorav 
det gis tilførsel som følge av etablering av avklaringspoliklinikk og trekk som følge av 
flytting av senger til KIRORT klinikk. 
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjør 2,1 mill kr.  

6.1.5 Kvinne Barn klinikken (KBARN)  

KBARN klinikken har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til 22,3 mill kr. 
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på om lag 17,2 mill kr. Om 
lag 50 % av avviket gjelder inntektssvikt, mens 5,8 mill kr gjelder merforbruk lønn. Klinikken 
har pr oktober 2,5 mill kr i uløst budsjettkrav fra tidligere.  
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken tilført en økning i rammen med 2,8 mill 
kr, og rest restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjorde 1,5 mill kr. Prognosen for 
2018 innebærer således en betydelig forverring av driften sammenlignet med 2017. 
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2019 identifisert tiltak på nærmere 18 
mill kr. Videre vil klinikken få noe justering i rammen som følge av flytting av oppgaver fra 
PREH klinikk. 
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjør 1 mill kr. Justert for risikovurdering er 

klinikkens restutfordring for 2019 økt til 10,7 mill kr. 

6.1.6 Medisinsk klinikk (MED)  

MED klinikk har beregnet sin omstillingsutfordring for 2018 til 30,5 mill kr.  
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på 27,5 mill kr. Om lag 50 % 
av avviket gjelder merforbruk lønn og innleie og om lag 7 mill kr av avviket er knyttet til 
medikamentkostnader. Klinikken har pr oktober 5,1 mill kr i uløst budsjettkrav fra tidligere.  
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken tilført en økning i rammen med 7,1 mill 
kr, og rest restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjorde 10,3 mill kr. Prognosen 
for 2018 innebærer således en betydelig forverring av driften sammenlignet med 2017. 
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Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2018 identifisert tiltak på til sammen 
12,7 mill kr. Videre vil klinikken få noe justering i rammen som følge av forberedelse av 
oppstart PCI. 
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering utgjør 14,6 mill kr. Justert for risikovurdering 

er klinikkens restutfordring for 2019 økt til 20,4 mill kr. 

6.1.7 Psykisk helse og rus klinikken (PHR) 

PHR klinikken har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til om lag 10,3 mill kr.  
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på om lag 4 mill kr. Avviket 
er knyttet til merforbruk lønn/innleie. 
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken tilført en økning i rammen med 5,8 mill 
kr, det var forventet at klinikken skulle gå i balanse i 2018. Prognosen for 2018 innebærer 
således en forverring av driften sammenlignet med 2017. 
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2019 identifisert tiltak på 10,4 mill kr.  
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering: 0. Justert for risikovurdering er klinikkens 

restutfordring for 2019 økt til 7,2 mill kr. 

6.1.8 Prehospital klinikk (PREH) 

PREH klinikk har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til 9,5 mill kr.  
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et negativt budsjettavvik på om lag 10 mill kr. Om lag 
50 % av avviket gjelder merforbruk lønn, og det resterende gjelder uløst budsjettkrav fra 
tidligere. 
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 fikk klinikken tilført en mindre økning i rammen med 
0,6 mill kr, det var forventet at klinikken skulle gå i balanse i 2018 ved gjennomføring av 
tiltaksplanen som i all hovedsak var knyttet til ny ambulanseplan. Tiltaksplanen har så langt 
bare gitt delvis effekt. 
 
Klinikken har gjennom sin interne budsjettprosess for 2019 identifisert tiltak på 12,9 mill kr, 
der det vesentligste av tiltaksplanen er knyttet til effekt av ambulanseplan.  
 
Restutfordring etter tiltaksplan/budsjettjustering: 0. Justert for risikovurdering er klinikkens 

restutfordring for 2019 økt til 7,5 mill kr.  
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6.1.9 Senter for drift og eiendom 

Senter for drift og eiendom har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til 20 mill kr.  
 
Pr utgangen av oktober viser resultatet et positivt avvik på 8,3 mill kr. 
 
Som ledd i å balansere foretakets driftsbudsjett i 2018 valgte direktøren å videreføre 
reduksjon i vedlikeholdskostnader. I omstillingsutfordringen for 2019 er lagt til grunn behov 
for økning i vedlikeholdet, økning i stillinger, økte husleiekostnader, samt økte kostnader 
knyttet strøm og ny rammeavtale tøy.  
 
Som følge av foretakets økonomiske situasjon vil økning i kostnadsnivået i dette omfanget bli 
vanskelig. En del av disse kostnadene vil være vanskelig å begrense som følge av forpliktende 
avtaler, men i budsjettopplegget forutsettes at det iverksettes tiltak for begrensning av 
kostnadsveksten med 5 mill kr. Gjennomføring av tiltakene er foreløpig vurdert til gult 
risikoområde.  

6.1.10 Senter for klinisk støtte og dokumentasjon 

Senter for klinisk støtte og dokumentasjon har beregnet sin omstillingsutfordring for 2019 til 
ca 2 mill kr. Pr utgangen av oktober viser prognosen for 2018 minus 2 mill.  
 
Ved opprettelse av SKSD ble det vedtatt at kontorfaglig personell og kontorfaglige rådgivere 
skulle overføres fra klinikker til SKSD med tilhørende lønnsbudsjett. Personell fra Lofoten, 
Vesterålen og Post og Dokumentasjon ble overført i sin helhet. Personell knyttet til ulike 
klinikker ble overført uten tilhørende ledere, fordi lederne hadde ansvar for også andre 
yrkesgrupper. Det ble derfor opprettet ny seksjonsleder i Bodø med tilhørende assisterende 
funksjoner for å ivareta det store spennet i antall medarbeidere. For å ivareta god faglig 
kvalitet og intensivere arbeidet med å standardisere og effektivisere den merkantile arbeidsflyt 
ble avdeling for klinisk støtte styrket med to kontorfaglige rådgivere 
 
For kliniske IKT systemer er både lokal forvaltning og opplæringsansvar lagt til SKSD.  Det 
har ikke vært systematisk opplæring i DIPS EPJ, og det er derfor i 2018 brukt ressurser for å 
etablere opplæringsmateriell og holde kurs. Dette er oppgaver overført SKSD uten budsjett. 
En del av disse utgiftene vil videreføres i 2019. 
 
Ved opprettelse var det en klar forventning knyttet til at en samling av det kontorfaglige miljø 
ville effektivisere driften tilsvarende. For 2018 har det ikke vært mulig å hente ut det fulle 
effektiviseringspotensialet, noe som har resultert i merforbruk. Effektiviseringen har så langt 
vært brukt til å etablere noen nye stillinger samt redusere restanser på skriving av 
epikriser/polikliniske notater til under en uke versus opp mot 4 måneder før etablering.  
 
Implementering av pakkeforløp psykiatri, samt ansvar og oppgaver tilknyttet ulike FRESK-
prosjekter er kjente usikkerheter i 2019 som kan bidra til økt budsjettbehov.  

6.1.11 Øvrige stabsavdelinger 

Øvrige stabsavdelinger har pr utgangen av oktober et samlet positivt budsjettavvik på 15 mill 
kr, der om lag 50 % er knyttet til forsinkelse knyttet til videreutdanning av sykepleiere. Det er 
imidlertid igangsatt utdanning av nytt kull, slik at denne delen av besparelsen vil være 
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midlertidig. Stabsavdelingene har de siste årene håndtert sine omstillingsutfordringer gjennom 
generelle effektiviseringstiltak og ressursstyring. Utfordringer for 2019 når det gjelder 
kostnadsutviklingen innenfor dette området er knyttet til medisinteknisk utstyr, 
behandlingshjelpemidler og ikt-området – der kostnadene de siste årene har økt betydelig mer 
enn den generelle prisveksten. Særlig når det gjelder områdene behandlingshjelpemidler og 
IKT har foretaket begrenset mulighet til å styre kostnadsutviklingen. 

6.2 Gjennomgående tiltak (2019-)  

Jamfør tabell 3 forventes effekt av gjennomgående tiltak («felleskostnader») utgjøre om lag 
60 mill kr. I tillegg til reduksjon av stillinger/vakans i stillinger innenfor stabsområdet 
omfatter disse tiltakene: 

6.2.1 Avvikling regionale koordinatorer 

Det er allerede besluttet avvikling av regionale koordinatorer og deres driftsmidler, der hvor 
vi ikke har finansiering. Dette iverksettes fra 01.01.19 og gjelder regional koordinator 
diabetes og regional fagrådgiverstilling innenfor pasient og pårørende opplæring. Vi reduserer 
videre den regionale stillingen som koordinator innenfor Regionalt senter for sykelig overvekt 
(RSSO) i samsvar med finansiering vi får for å ivareta oppgaven. 
 
For å styrke samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i eget 
opptaksområde øker vi samtidig stillingen til lokal koordinator diabetes. 
 
Total økonomisk gevinst: 4 mill kroner. 

6.2.2 Avvikling FSE, FSL og FSR (regionale funksjonelle forvaltningssentre for EPJ, 
lab og radiologi) 

Det pågår et fellesregionalt arbeid for revidering av styringsstruktur forvaltning kliniske IKT 
systemer. Det er regional enighet om at flere funksjonelle forvaltningsoppgaver skal flyttes 
tilbake til helseforetakene og at noe skal overføres HN IKT. Arbeidet er ikke ferdig før våren 
2019 og derfor usikkert hvor stor positiv gevinst dette vil gi i 2019.  
 
Foreløpig beregnet gevinst gjelder FSE og er anslått til 2 mill kroner (risikovurdert gult) 

6.2.3 H-resepter 

Pr oktober 2018 er Nordlandssykehuset fakturert for 116 mill kroner i H resepter. Vi mener vi 
har et potensiale for besparelse på de samlede utgifter til H-resepter. Besparelsen forventes 
delvis gjennom bedre lojalitet i forhold til LIS-anbud, og delvis pga at AbbVie sitt patent på 
adalimumab (Humira) har gått ut og at vi i nytt LIS-anbud forventer biosimilar med betydelig 
lavere pris og ved bedre registrering på utskrivelse av resepter (som er en forutsetning for ISF 
finansiering for de medikamentene som har dette).  
 
Forventet gevinst omfatter også gevinst for bedre lojalitet til LIS-anbud på medikamenter 
kjøpt inn for bruk inne på sykehusene. 
 
Beregnet gevinstpotensiale samlet: 18 mill kroner (risikovurdert 8 mill grønt, 8 mill kr gult og 
2 mill kr rødt) 
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6.2.4 Pasientreiser (inkl klinisk skype) - ca 1% forbedring ihht Strategisk 
Utviklingsplan 

Pr. oktober er antall pasientreiser med fly på samme nivå som i fjor, til tross for tiltak knyttet 
til økt ambulering til Lofoten og Vesterålen. Økt ambulering har en kostnad som er forventet 
dekket gjennom reduksjon i antallet reiser. Imidlertid er pris pr flyreise økt med 7 % slik at de 
samlede kostnadene innenfor dette området er betydelig økt i 2018. Vi arbeider med tiltak 
både i forhold til ambulering og konsultasjoner via video for å redusere antall reiser. Fra 2019 
kan også andre yrkesgrupper enn leger innenfor somatikk utløse ISF for videokonsultasjon. 
Gitt utviklingen i 2018 og ettersom vi har en del reiser vi ikke kan styre (fritt behandlingsvalg, 
rehabilitering via RVE) har vi lagt oss på en moderat estimering av gevinst. Målsetningen her 
er gevinst i forhold til reduksjon i antall reiser, samtidig tror vi prisveksten pr reise vil 
fortsette og har derfor lagt inn prisveksten pr reise som økte kostnader. Beregnet gevinst: 2 
mill kroner (risikovurdert 0,5 mill kr grønt, 0,5 mill kr gult og 1,0 mill kroner rødt) 

6.2.5 Vurderingsenhet rehabilitering i egenregi 

Vurderingsenheten for rehabilitering er i dag en regional funksjon med særskilt finansiering 
på 3,5 mill kr som ivaretas av UNN HF på vegne av Helse Nord RHF. Kostnadene for bruk av 
rehabiliteringstjenester ved private rehabinstitusjoner som Helse Nord RHF har avtale med 
fordeles mellom foretakene fordelt etter foretakstilhørighet for pasientene. SAMDATA viser 
at pasienter fra vårt opptaksområde og fra Finnmark ligger høyest i landet på bruk av private 
rehabinstitusjoner.  
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Analysenotat 8/2018 fra SAMDATA spesialisthelsetjenesten viser at Helse Nord er den 
regionen hvor flest pasienter mottar rehabilitering via spesialisthelsetjenesten (sykehus + 
private institusjoner). 
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Nordlandssykehuset har sendt skriftlig henvendelse til Helse Nord RHF om å overta 
vurderingsfunksjonen for pasienter i vårt eget opptaksområde. Dette var på bakgrunn av en 
betydelig økning i bruken av private rehabiliteringstjenester gjennom 2016, som vi ser har 
siden har vedvart. I tillegg har vi fått signaler om at en ikke ubetydelig andel av tjenestene ved 
private institusjoner burde vært ivaretatt innenfor primærhelsetjenesten.  
 
Nordlandssykehuset ønsker overta vurderingsfunksjonen for å ha bedre styring og prioritering 
av ressursene som benyttes til rehabilitering. Vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding i denne 
saken. Kostnadsbesparelsen for 2019 er ca 2 millioner, hvorav halvparten er vår andel av 
regionale avsatte midler for ivaretagelse av henvisninger til rehabilitering og øvrige er 
reduksjon av utgifter til fristbrudd. Effekten av normalisering av bruk ned nok snittet i landet 
kommer først via mobilitetskomponenten i inntektsfordelingsmodellen 2 år etter endring i 
forbruk. 
 
Fra NPR-rapporter ser vi en relativt høy andel henvisninger direkte fra fastlege for 
rehabilitering ved de private heldøgns institusjonene (Nordtun og Valnesfjord) som 
befolkningen i vårt opptaksområde i stor grad benytter. Dette administreres utelukkende av 
UNN HF, og vi har ingen mulighet til å påvirke forbruket selv om kostandene for opphold 
belastes Nordlandssykehuset HF. 

6.2.6 Kodekvalitet – 0,25 % forbedring jf Strategisk utviklingsplan 

Foretaket har et pågående arbeid for å bedre dokumentasjon og forbedre kvalitet i koding. 
Dette skjer med ekstern bistand hvor vi nyttiggjør oss erfaringer fra andre helseforetak Det er 
flere enheter som har lagt inn gevinst knyttet til dette området slik at den 
foretaksovergripende gevinsten er nedjustert. 
 
Beregnet potensiale: 2,5 mill kroner (risikovurdert 0,5 mill kr grønt, 1,0 mill kr gult og 1,0 
mill kroner rødt). 
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6.2.7 Fakturering Helgeland - faktiske kostnader 

Nordlandssykehuset fakturerer allerede for enkelte tjenester som leveres til 
Helgelandssykehuset, men det er fortsatt aktuelle fagområder hvor dette ikke er på plass.  
Dette gjelder tjenester hvor vårt personell gjør en jobb for Helgeland (enten via video eller via 
fysisk oppmøte) og aktiviteten registreres der. 
 
Beregnet potensiale: 4 mill kroner (risikovurdert 0,5 mill grønt, 1,5 mill kr gult og 2 mill kr 
rødt) 

6.2.8 Bemanningsplaner 

Resultatene fra SAMDATA (analyse av ressursinnsats, ressursutnyttelse, kapasitet og bruk av 
tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i spesialisthelsetjenesten) viser at Nordlandssykehuset fortsatt har et større 
ressursforbruk pr DRG-poeng sammenlignet med øvrige helseforetak. Arbeidet som er gjort 
innenfor «kostnad per pasient» (KPP) vil være et viktig bidrag for nærmere analyser av 
virksomheten for å identifisere innenfor hvilke områder ressursene kan utnyttes bedre for å 
øke aktivitet, samt identifisere områder som har et for høyt ressursforbruk sammenlignet med 
andre foretak. 
 
Foretaket har gjennom høsten arbeidet med innsamling av data for revisjon av 
bemanningsplaner, og vurdering av disse opp mot aktivitetsdata. Formålet med arbeidet er 
bedre styring av bemanningsplaner, normer og forbruk målt mot beste praksis innenfor og 
utenfor eget foretak.  
 
Nordlandssykehuset HF er i gang med analyse av nøkkeltall for bruk av personellressurser på 
ulike enheter i eget foretak. I første rekke er vi i gang med kartlegging av bemanning på 
ordinære sengeposter målt opp mot pasientbelegg. Deretter skal vi gå videre og analysere 
poliklinikkene. Vi kartlegger dette for dag, aften og natt i tillegg til fordeling på de ulike 
ukedagene. Foreløpig har vi tatt antall bemanningstimer (herunder alt personell på gitt enhet, 
det vil si ikke kun pleiepersonell) på hver sengepost og sett dette i sammenheng med antall 
pasienttimer på samme sengepost. Da får vi et forholdstall for hver ukedag for hver enkelt 
enhet. 
 
Foretaket vil på bakgrunn av dette foreta dimensjonerende prosesser mht foretakets 
arbeidskraftforbruk på sengeposter, i poliklinikkene, samt vaktordninger. De dimensjonerende 
prosesser skal så langt som mulig ta utgangspunkt i eksterne referanser for effektivt 
bemanningsnivå. 
 
Dette er et omfattende arbeid som vil kreve stor ressursinnsats, men nødvendig i arbeidet med 
tilpasning av driften i foretaket for å bringe oss på nivå med andre helseforetak. 
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Status for gjennomgående tiltak igangsatt tidligere år: 

6.2.9 Døgnbasert rehabilitering i Vesterålen  

Status i 2016 var at døgnrehabilitering for pasienter tilhørende Nordlandssykehuset foregikk i 
private rehabiliteringsinstitusjoner, regionale og nasjonale plasser i spesialisthelsetjenesten, 
sykehuset i Vesterålen, ulike sengeposter i foretaket, samt ved kjøp av to plasser ved FMR 
Harstad. Vi har fått Sykehusbygg (rapport: Rehabiliteringspasienter i Nordlandssykehuset; 
aktivitet, kapasitetsbehov og organisering av tjenesten, 23.09.16) til å gjennomgå 
rehabiliteringsaktivitet for pasienter tilhørende vårt opptaksområde. Gjennomgangen viste at 
pasienter tilhørende vårt opptaksområde har noe lavere forbruk av rehabilitering på sykehus 
sammenlignet med landet og regionen, men et betydelig høyere forbruk av rehabilitering ved 
private institusjoner. 
 
Foretaket har gjennom 2017 og 2018 trappet opp vårt tilbud om døgnbasert rehabilitering i 
Vesterålen, ansatt nevrolog tilknyttet tilbudet, samt etablert øvrige aktuelle fagstillinger. 
Tilsetningene har tatt lengre tid enn forutsatt, og vi kjøpte derfor også i 2018 to plasser fra 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF).  
 
Avtalen med UNN HF er sagt opp fra 1. januar 2019. Besparelsen fra 2019 inngår i tiltakene 
hos HBEV. Fra 2021 vil økt sykehusrehabilitering i egen regi ha ytterligere en økonomisk 
gevinst når inntektsfordelingsmodellen oppdateres med forbruk fra 2019.  

6.2.10 Ny automasjonsløsning – Laboratoriet 

Jamfør styresak 110-2016 Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk 
avdeling Bodø forventes investering i ny automasjonsløsning å redusere kostnader til 
laboratorieanalyser og redusere behovet for ansatte direkte involvert i analysering av prøver. 
Anskaffelsesprosessen er forsinket, men det planlegges installasjon av ny løsning første 
halvdel av 2019. Ny løsning er anslått å gi årlige besparelser i drift på ca 5 mill kr fra 2020. 
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6.3 Andre nødvendige tiltak  

Med tiltakene summert ovenfor har foretaket fortsatt en restutfordring på 109 mill kr. For de 
førstkommende årene vil vi ikke ha mulighet til effektivisering i eksisterende drift i ett 
omfang som løser denne utfordringen. Vi har derfor sett på tiltak som kan bedre den 
økonomiske situasjonen, selv om disse medfører negativ konsekvens for pasienttilbudet. For 
noen av tiltakene er det gjort foreløpige økonomiske beregninger og påbegynt vurdering av 
konsekvens. Men for de fleste av tiltakene er det ikke gjennomført intern prosess med 
involvering av ledere, ansatte, tillitsvalgte eller vernetjenesten. Denne prosessen startes i 
etterkant av styrets behandling av budsjett 2019.  
 
Styret vil få tilbake egen sak med økonomisk beregning og risikovurdering for tiltak som 
innebærer avvikling. 
 

 
 
Avvikle smertepoliklinikk  
Smertepasienter utredes og behandles i dag både på smertepoliklinikk, FMR og noen i 
palliativt team. Avvikling av smertepoliklinikk vil medføre flytting av både noen ansatte og 
pasienter til andre enheter i foretaket. Pr i dag er det 40-80 polikliniske konsultasjoner pr mnd 
ved smertepoliklinikken. 
 
Redusere vaktberedskap revmatologi 
Foretaket har en pågående gjennomgang av vaktfunksjoner, siden beredskap utgjør en stor 
andel av våre kostnader. Det er identifisert områder å arbeide videre med, og der vi har 
kommet lengst i dette arbeidet er å se på vaktberedskap innenfor revmatologi. Det er svært få 
henvendelse på kveld/ natt og vi vurderer derfor muligheten til å avvikle vaktberedskap deler 
av døgnet. 
 
Redusert service og bemanning bibliotek 
Nordlandssykehuset HF har i dag bibliotek ved to lokasjoner (Bodø sentrum og Rønvik). Vi 
vurderer muligheten for å redusere enten antall lokasjoner eller servicenivå, med påfølgende 
reduksjon i bemanning. 
 
Redusere antall fagutviklingssykepleiere 
Nordlandssykehuset har i gjennomsnitt i 2018 hatt 13 månedsverk pr måned innenfor 
stillingskategorien fagutviklingssykepleiere. Det planlegges en gjennomgang av disse, med 
hensikt å redusere det totale antallet. 
 
 
  

Redusert service og bemanning bibliotek 1,2             

Redusere aktivitet og bemanning Lærings- og mestringssenteret (LMS) 0,8             

Redusere vaktberedskap revmatologi 0,7             

Redusere antall fagutviklingssykepleiere 3,0             

Avvikling smertepoliklinikk 1,0             

Avvikle vaktberedskap prester 0,4             

Avvilke tilbud om audiopedagog 0,8             

Utsette utlysning post-doc 0,6             

Sum 8,5            
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Øvrig - URE-helseteam  
Det ble tidligere opprettet to URE helse-team i regionen etter oppdrag fra Helse Nord RHF.  
Teamene er opprettet for å ivareta nordmenn i utlandet ved større hendelser/ katastrofer. 
URE-teamet har aldri vært ute på oppdrag. De årlige kostnadene til drift har så langt 
oversteget det årlige tilskuddet fra Helse Nord RHF. Det er i 2019 planlagt en stor øvelse for 
URE-teamene som, med full deltakelse fra Nordlandssykehuset, vil medføre kostnader langt 
utover finansieringsrammen. Av hensyn til den økonomiske situasjonen til foretaket vil 
Nordlandssykehusets deltakelse denne gangen nedskaleres i tråd med finansiering.  

6.4 Ytterligere områder for vurdering 

Tiltak oppsummert i kapittel 6.3 er foreløpig estimert å gi økonomisk effekt på om lag 9 mill 
kr. For å kunne løse resterende del av omstillingsutfordringen på 100 mill kr må ytterligere 
tiltak gjennomføres.  
 
Forslag til øvrige områder som bør vurderes i det videre arbeidet: 
 

 Samle respirasjonsutredning/behandling i foretaket 
 Etablere 5-dagers poster ved Kirurgisk ortopedisk klinikk i Bodø og Lofoten 
 Gjennomgang av overordnet behov for overvåknings- og intensivsenger 
 Samle sårbehandling 

 
Disse tiltakene er ikke utredet eller gevinstberegnet, og forventes ikke å kunne gi 
resultateffekt i 2019. 
 
Tiltak som kan gi umiddelbar effekt: 

 Utsette implementering av FRESK, 24 mill kr 
 
Helse Nord RHF har uttrykt at det ikke er ønskelig at Nordlandssykehuset utsetter 
implementering av FRESK. Administrerende direktør i Nordlandssykehuset har i løpet av de 
siste ukene vært i dialog med administrerende direktør i Helse Nord RHF om andre 
kostnadsreduserende tiltak, men er av hensyn til Helse Nords sørge-for-ansvar bedt om ikke å 
gå videre med disse.  
 
Ut over de tiltak som er omtalt i kapittel 6 i denne saken, og tiltak som underveis er drøftet 
med administrasjonen i Helse Nord RHF - men så langt stilt i bero, har ikke foretaket pr 
desember identifisert alternative tiltak som vil kunne løse omstillingsutfordringen i 2019. 
Administrerende direktør har derfor bedt administrerende direktør i Helse Nord RHF om å 
vurdere mulighet for midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en 
periode på 2-3 år for at foretaket skal kunne gjennomføre nødvendig prosess for et videre 
nedtak av ressurser. 
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7. RISIKOVURDERING TILTAKSPLAN 2019  

Risikovurdering av tiltak under punkt 6.1 og 6.2 fremgår av tabell 3 under punkt 6.1. Som 
tabellen viser er om lag 37 % av tiltakene vurdert i risikoområde «grønn», mens de øvrige 
tiltakene er fordelt på risikoområde «gul» (32 %) og «rød» (31 %). Som følge av 
risikovurderingen er økonomisk effekt fra tabell 3 redusert fra brutto 151,2 mill kr til 91,9 
mill kr netto.  
 
Når det gjelder tiltak omtalt under punkt 6.3 og 6.4 er disse ikke risikovurdert, og mulig effekt 
forventes å være lavere enn angitt effekt ved full gjennomføring. 

8. AKTIVITET  

Statsbudsjettet legger opp til en aktivitetsvekst på nasjonalt nivå på om lag 1,7 %. Kravet om 
av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern hver for seg skal ha en 
større vekst som er høyere enn somatikk videreføres også i 2019.  

8.1 Somatikk 

 
Tabell 5: Planlagt DRG-aktivitet somatikk 2019 
 

 
* 2018 logikk, omleggingseffekt 2019 logikk har blitt estimert til 932 DRG poeng, kommer i tillegg 
 
Som det går frem av tabell 5 planlegges en økning i somatisk aktivitet i forhold til prognose 
og plan for 2018. Økningen i plantall er knyttet til aktiviteten på Kirurgisk ortopedisk klinikk 
klinikk og gjenspeiler faktisk produksjon i 2018. 
 
Kvinne Barn klinikken og Hode Bevegelse klinikken viderefører plantall for 2018 i 2019 til 
tross for aktivitetssvikt i 2018. Medisinsk klinikk planlegger med færre DRG-poeng i 2019, 
endringer gjelder spesielt fagområde hjerte. 
 

Tabell 6: Planlagte avdelingsopphold somatikk 2019 
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Plantall 2019 for innlagte heldøgnspasienter er justert litt opp fra plantall 2018. Dette gjelder i 
hovedsak Kirurgisk ortopedisk klinikk hvor plantall for gastro og urologi i Bodø og for 
Vesterålen justeres opp (plantall for 2019 er avstemt med prognosen for 2018). 
 
Poliklinisk dagbehandling reduseres både i forhold til aktivitet og plantall 2018.  Reduksjonen 
i plantall gjenspeiler opprydningsprosessen i planleggingen av operative virksomhet i Lofoten 
(nedgang kun i plantall, avstemt med aktivitetsnivå). 
 
Kreftavdelingen i Bodø planlegger med 400 færre behandlinger som havner under 
«poliklinisk dagbehandling» (medfører tilsvarende økningen på poliklinikk).  
 
Det er lagt opp til økning i polikliniske konsultasjoner ved samtlige klinikker i 2019 med 
unntak av Medisinsk klinikk: Hode Bevegelse klinikken med 2 931 konsultasjoner, Kvinne 
Barn klinikken med 609 konsultasjoner, Kirurgisk ortopedisk klinikk med 3068 
konsultasjoner. 

8.2 Psykisk helse og rus 

 
Tabell 7: Planlagt aktivitet psykisk helse og rus 2019 
 

 

Plantall for polikliniske konsultasjoner for BUP er justert opp mot prognose for 2018. For 
VOP noe mindre justering i henhold til forventet bemanning. 

  

Aktivitet 2017 Plan 2018 Prognose 2018 Plan 2019

BUP

Utskrivninger 137 129 129 129

Ligedøgn 3 427 3 000 2 900 3 000

Pol.konsultasjoner 26 185 24 525 26 420 26 532

VOP

Utskrivninger 1 691 1 425 1 735 1 750

Ligedøgn 38 028 38 604 38 149 38 400

Pol.konsultasjoner 43 079 44 387 42 013 44 966
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9. INVESTERINGER  

Styret i Helse Nord RHF fastsatte investeringsrammer for 2019 i styresak 130-2018 Budsjett 
2019 foretaksgruppen, rammer og føringer i styremøte den 24. oktober 2018. I følge denne 
saken kan Nordlandssykehuset disponere 180 mill kr av Helse Nords samlede 
investeringsramme i 2019. Denne saken er imidlertid ikke oppdatert ihht styresakene 104-
2018, 137-2018 og 155-2018 i Helse Nord RHF der rammen til byggeprosjektet i Bodø er økt.  
 
Tabell 8: Vedtatt investeringsramme i 2019 
 

 
 
 
Byggeprosjektene 
Nordlandssykehuset har en ubrukt investeringsramme på om lag 80 mill ved utgangen av 
2018 som følge av investeringsmidler fra tidligere år som er tildelt prosjekter, men som av 
ulike årsaker ikke er benyttet. Samlede investeringer i 2019 blir om lag 460 mill. Sum 
investeringer i 2019 fordeler seg med 300 mill til de store byggeprosjektene og resterende til 
mindre investeringer i utstyr o.l. 
 
Øvrige investeringer 
Investeringsrammen til styrets disposisjon er fastsatt til 180,0 mill kr i 2019. Midlene skal 
dekke behovet for investering og gjenanskaffelse av: 
  

 Medisinteknisk og teknisk utstyr, IKT  
 Ambulanser,  
 Helikopterlandingsplass, 
 Diagnostisk utstyr, 
 Mindre ombygginger/vedlikehold, 
 Egenkapitalinnskudd KLP  

 
Om lag 15 mill kr av denne investeringsrammen er bundet til egenkapitalinnskudd i KLP. 
 
 

  

Investeringsramme NLSH 2019 (mill kr)

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 100

ENØK 10

MTU, ambulanser, rehab mm 70

Sum investeringsmidler 180
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10. LIKVIDITET 

Likviditetsbudsjettet for 2019 fremgår av tabell 9 nedenfor. Nordlandssykehuset forventes å 
ha en inngående negativ likviditet eksklusive skattetrekkskonto på om lag 300 mill kr i januar 
2019. Under forutsetning av balanse i drift og at investeringsplan følges vil det være marginal, 
men tilstrekkelig likviditet for 2019.  
 
Investeringene, som er nærmere beskrevet i avsnitt over, finansieres gjennom låneopptak, salg 
av boliger, omprioritering av rammer og ved ytterligere trekk på kassakreditten. I tillegg 
kommer årets avskrivninger på 251 mill kr, som gir foretaket en styrket likviditet ved 
utgangen av 2019. For 2019 vil IB lån være 3483 mill kr og UB 3447 mill kr, forutsatt 
låneopptak på 125 mill kr i 2019. 
 
Differansen mellom pensjonskostnad og – premie utgjør 80 mill kr for 2019, noe som 
påvirker likviditeten negativt. Dette er et forhold som kan endre seg når siste aktuarberegning 
mottas.  
 

 
  

Likviditetsbudsjett (mill kr) 2019

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Budsjettert resultat 5

Avskrivninger/nedskrivninger 251

Diff pensjonskostnad/premie -80

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 176

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Ubrukte investeringrammer tidligere år -80

Investeringsbudsjett 2019 -380

Estimat ubrukt investeringsramme pr.31.12.19 80

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -380

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved opptak av lån 125

Avdrag lån -161

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter -36

Netto endring i kontanter -240

Inngående likviditetsbeholdning 01.01.2019 - estimat -300

Utgående likviditetsbeholdning 31.12.2019 -540

Ramme for kassakreditt -545

Likviditetsreserve 5
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11. BUDSJETT 2019 

I tabell 10 fremgår budsjett for Nordlandssykehuset HF for 2019 med resultatkrav på 5 mill 
kr. 
 
Tabell 10: Budsjett Nordlandssykehuset HF 2019 
 

 
 

12. OPPFØLGING AV BUDSJETT OG TILTAKSPLAN 

Budsjettopplegget for 2019 er krevende og for å sikre at de planlagte tiltakene implementeres 
som forutsatt og gir de forventede økonomiske gevinstene i henhold til tidsplanen vil 
foretaksledelsen følge opp tiltaksarbeid og resultatoppnåelse fortløpende. 
 
 

Tall i hele 1000 Regnskap 2017

Vedtatt budsjett 

2018

Justert budsjett 

2018 Prognose 2018

Vedtatt budsjett 

2019

Basisramme -2 941 685 -3 042 961 -2 984 538 -2 984 538 -3 106 735 

Kvalitetsbasert finansiering -10 195 -6 257 -6 356 -6 356 -7 000 

ISF egne pasienter -867 714 -908 770 -912 604 -895 000 -968 905 

ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus -43 003 -56 994 -56 994 -55 000 -56 995 

Gjestepasientinntekter -14 359 -11 447 -11 447 -15 000 -10 200 

Polikliniske inntekter -124 322 -81 845 -81 845 -96 000 -98 521 

Utskrivningsklare pasienter -6 921 -5 500 -5 500 -6 000 -13 419 

Raskere tilbake -5 088 0 0 0 0

Andre øremerkede tilskudd -10 063 -15 000 -15 000 -12 000 -11 000 

Andre inntekter -165 695 -154 920 -155 930 -165 000 -160 858 

Driftsinntekter -4 189 045 -4 283 694 -4 230 214 -4 234 894 -4 433 633 

Kjøp av offentlige helsetjenester 171 130 172 467 172 467 160 000 165 021

Kjøp av private helsetjenester 72 858 80 886 51 435 54 000 58 246

Varekostnader knyttet til aktivitet 439 177 457 523 454 236 452 000 484 986

Innleid arbeidskraft (fra firma) 57 027 45 387 45 387 66 000 46 010

Lønn til fast ansatte 1 775 854 1 851 956 1 839 794 1 860 000 1 933 795

Vikarer 202 123 193 431 193 183 208 000 198 374

Overtid og ekstrahjelp 113 957 114 152 115 824 120 000 117 781

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 382 644 382 080 348 590 348 599 351 091

Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft -138 613 -132 897 -132 613 -137 000 -139 716 

Annen lønn 175 583 190 149 194 186 185 000 200 556

Sum lønn og innleie 2 568 575 2 644 258 2 604 351 2 650 599 2 707 891

Avskrivninger 225 894 228 678 228 260 238 000 250 087

Nedskrivninger 356 0 419 419 0

Andre driftskostnader 674 156 664 154 683 323 708 000 710 199

Årsresultat 0 0 0 0 0

Driftsutgifter 4 152 146 4 247 966 4 194 491 4 263 018 4 376 430

Driftsresultat -36 899 -35 728 -35 723 28 124 -57 203 

Finansinntekter -1 330 -1 879 -1 879 -1 800 -1 100 

Finanskostnader 37 827 32 606 32 606 33 500 53 303

Finansielle poster 36 497 30 727 30 727 31 700 52 203

Ordinært resultat -402 -5 000 -5 000 59 824 -5 000 
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VEDLEGG: Inntektsrammer – sak 130-2018 Helse Nord RHF  
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Møtedato: 23. januar 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/2    Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 16.1.2019 
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