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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. mars 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 13. mars 2019 – fra kl. 08.30 
i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø. 

 
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Unn Hamran på tlf. 
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: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 11-2019 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 13. mars 2019: 
 

Sak 11-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 12-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 23. januar 2019  
Side 3 

Sak 13-2019 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalget   

Side 12 

Sak 14-2019 Budsjett 2019 – konsolidert Side 19 
Sak 15-2019 Pasientreiser i Helse Nord, klager til fylkesmenn i Nord-

Norge – utvikling, status og tiltak 
Side 36 

Sak 16-2019 Organisering av pasientreiseområdet - utredning Side 43 
Sak 17-2019 Nasjonale brukerundersøkelser 2018 - pasienttransport Side 45 
Sak 18-2019 Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom 

Helse Nord og kommunehelsetjenesten 
Side 70 

Sak 19-2019 Høring – revisjon av samarbeidsrutine ved 
luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk 
diagnose 

Side 116 

Sak 20-2019 Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 
trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord - 
utredning 

Side 126 

Sak 21-2019 Veileder for deling av somatiske spesialisthelsetjenester 
i Helse Nord – utkast 

Side 140 

Sak 22-2019 Årlig melding 2018   Side 150 
Sak 23-2019 Årsrapport 2018 – Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

RHF 
Side 273 

Sak 24-2019 Løsning for registrering av samhandlingsavvik – 
oppnevning av brukerrepresentant 

Side 293 

Sak 25-2019 Orienteringssaker Side 296 
 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 297 

Sak 26-2019 Referatsaker Side 299 
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 1. Møtereferat fra fagråd for fødselshjelp og 
kvinnesykdommer 23. januar 2019 

2. Referat fra fagråd for revmatologi 10. januar 2019 
3. Referat fra fagråd for TSB i Helse Nord 17. januar 

2019 
4. Referat fra arbeidsgruppe implementering 

pakkeforløp – Psykisk helse rus  
30. januar 2019 

5. Referat fra prosjektgruppemøte Rehabilitering i 
Nord-Norge 4. februar 2019 

6. Brev av 13. februar 2019 til Regionalt brukerutvalg 
fra Landsforeningen for Nyrepasienter og 
Transplanterte vedrørende pasienttransport fra 
Saltdal til NLSH 

7. Innkalling til Gardermoenmøtet 10. mai 2019 fra 
Nasjonalt kompetansetjeneste for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

  

Sak 27-2019 Eventuelt Side 326 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 12-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 23. januar 2019 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 23. januar 2019  
 
Vedlagt oversendes protokoll fra det Regionale brukerutvalget 23. januar 2019 til 
godkjenning.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 23. januar 2019 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

Protokoll 

 Vår ref.:     
2019/2/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 23.1.2019 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 23. januar 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 13. mars 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunnhild Berglen medlem 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 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem  Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF  
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Frank Nohr rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Kristian Fanghol direktør Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Marianne P. Brekke medlem FFO 

 
 
I starten av RBU-møtet ble det avholdt tematime ad. RBUs egenevaluering 2018 - for en 
gjennomgang av rapporten og ev. supplerende innspill.  
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RBU-sak 1-2019  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

8. november 2018  
Sak 3-2019 Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 4-2019 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 

Helse Nord 2019-2025  
Sak 5-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – generell organisering og 

innspill til program 2019 
Sak 6-2019 Helse Nords regionale forsknings- og innovasjonskonferanse 2019 

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

spesialisthelsetjenesten – oppnevning av brukerrepresentant til 
workshop 

Sak 8-2019 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 9-2019 Referatsaker 
 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 
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Sak 10-2019 Eventuelt 
A. Honorering av brukerrepresentanter og føring av 

reiseregninger 
B. Regionalt brukerutvalgs arbeidsform 
C. Habiliteringstjenestene i Helse Nord 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-sak 2-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 8. november 2018 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 8. november 2018 godkjennes.  
 
 

RBU-sak 3-2019  Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til de krav og prioriteringer 

som framgår av utkast til Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene. 
 
2. RBU støtter Helse Nord RHFs vurderinger og tilbakemeldinger på de punkter som 

ble diskutert i dialogmøte mellom Regionalt brukerutvalg og RHF-administrasjonen. 
 
3. RBU har følgende innspill til Oppdragsdokument 2019 til helseforetakene: 

a. Satsning på Ung helse: Brukermedvirkning, tilrettelegging for unge pasienter og 
kompetanseheving innen ung helse. 

b. Standard for lærings- og mestringssentre 
c. Standardisering av habiliteringstjenester 
d. Felles retningslinjer for ungdomsrådene i Helse Nord (reiser, honorering m. m.) 
e. Epikriser og legemiddellister må formuleres i et forståelig språk. 
f. Melding av avvik må gjøres mulig også for pasienter. 
g. Ved anskaffelse av behandlingshjelpemidler må brukermedvirkning ivaretas.  
h. Forbedre markedsføringen av/informasjonen om samisk tolketjeneste i Helse 

Nord. 
i. Videreutvikling av spesialisthelsetjenesten for den samiske befolkningen. 
j. Tilgjengeligheten av hørselstekniske hjelpemidler for bedre kommunikasjon 

mellom pasient og behandler. 
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RBU-sak 4-2019 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) i Helse Nord 2019-2025 

 
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: 

k. Kultur som sårbarhetsfaktor og tabu som behandlingshinder bør omtales tydelig 
i fagplanen. 

l. Etablering av polikliniske plasser bør samordnes med kommunalt tilbud for 
denne pasientgruppen. 

m. Den samiske pasientens møte med spesialisthelsetjenesten også for denne 
pasientgruppen må omtales. 

n. Behov for erfaringskonsulenter og avklaring av betydningen av 
brukermedvirkning for pasienter med avhengighetsproblematikk.  

o. Henvisning av pasienter med nevropsykatrisk diagnose, utviklingshemming eller 
annen somatisk diagnose til rusbehandling. 

 
 

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

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viderefører arbeidsutvalget i RBU som 

programkomité for den regionale brukerkonferansen 2019. 
 

2. RBU ber arbeidsutvalget om å jobbe videre med programmet som må tilpasses 
målgruppen. Videre må finansiering av reiseutgifter for deltakerne avklares og 
tydeliggjøres. Først deretter ønsker RBU å vurdere frekvensen av den regionale 
brukerkonferansen.  
 

3. RBU har følgende innspill til programmet for den regionale brukerkonferansen 
2019: 
a. Medikamentfritt behandlingstilbud innen psykisk helsevern - erfaringer 
b. Pasientreiser  
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RBU-sak 6-2019 Helse Nords regionale forsknings- og 
innovasjonskonferanse 2019 - oppnevning av 
brukerrepresentant til programkomité  

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Gunnhild Berglen som 
brukerrepresentant til programkomite for Helse Nords regionale forsknings- og 
innovasjonskonferanse 31. oktober til 1. november 2019. 
 
 

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

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Vassbotn som 
brukerrepresentant til workshop 8. mars 2019 i Helse- og omsorgsdepartementet ad. 
felles planleggingsprosesser mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 
 
 

RBU-sak 8-2019  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
- Styremøte i Helse Nord RHF 21. november 2018: Informasjon 
- Styremøte i Helse Nord RHF 19. desember 2018: Informasjon om styremøtet og 

brukerutvalgets time 
- Felles foretaksmøte for RHF-ene og statsrådens sykehustale 15. januar 2019: 

Informasjon 
- Diverse møter i arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg - informasjon 

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

 Forelesning for habiliteringstjenestene nasjonalt om brukerperspektivet på 
habiliteringstjenestene 17. desember 2018 - informasjon. Presentasjonen fra 
forelesningen sendes til  

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
 Møte i styringsgruppen for videreutvikling av spesialisthelsetjenester for den 

samiske befolkningen i Stjørdal 17. januar 2019 - informasjon om 
miniseminar og møte i styringsgruppen 

- RBU-medlem Asbjørn Larsen 
 Informasjon om ulik møtevirksomhet siden november 2018, herunder 

planlegging av regional pasientsikkerhetskonferanse, oppfølgingsmøte 
pakkeforløp psykisk helse/rus, fagråd for TSB m. m. 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 8 



 

- RBU-medlem Gunnhild Berglen 
 USAM-møte 9. november 2018 pr. skype 
 Møte i tildelingsutvalget for forskningsmidler 28. november 2018 i Bodø: 

Informasjon  
- RBU-medlem Olav Aulborg 

 Konferanse ad. rehabilitering i Svolvær - informasjon 
- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 

 Møte i brukerutvalget til Sykehusapotek Nord HF 10. desember 2018 - 
informasjon  

- RBU-medlem Elisabeth Sundkvist 
 Møter ad. fordeling av såkornmidler i Helse Nord 

- RBU-medlem Arne Vassbotn 
 Ulik møtevirksomhet siden november 2018 - informasjon 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Regjeringsplattform - foretaksstruktur i Helse Nord: Informasjon 
- Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering 2019: Informasjon 

om e-post av 17. januar 2019 fra Randi Nilsen (medlem av fagrådet for 
revmatologi og arbeidsgruppen for rehabilitering i Nord-Norge) ad. deltakelse 
på konferansen. 

4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
A. Framlagte saker tas til orientering.  
 
B. I RBU-sak 8-2019/3 Orienteringssaker, informasjon fra RHF-ledelsen, strekpunkt 2 

vedtok RBU følgende: 
 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at Randi Nilsen deltar 
på Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering 2019 som 
representant utpekt av RBU. RBU ber Randi Nilsen om å skrive en liten 
oppsummering fra konferansen. 

 
 

RBU-sak 9-2019  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker:  
 
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 
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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 
 
Vedtak: 
 
A. Framlagte saker tas til orientering. 
 
B. I RBU-sak 9-2019 Referatsaker, nr. 6 og nr. 11 vedtok RBU følgende: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til sak 98/2018 i brukerutvalget i 
Nordlandssykehuset HF. RBU uttrykker forståelse for BUs henvendelse om støtte fra 
RBU på endret resultatkrav i Nordlandssykehuset HF for 2019. RBU viser i den 
forbindelse til styremøte i Helse Nord RHF 19. desember 2018 og styrets vedtak i 
styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018. 
 
C. I RBU-sak 9-2019 Referatsaker, nr. 10 vedtok RBU følgende: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber Gunnhild Berglen om å delta på kurs i 
kunnskapsbasert praksis 20. - 24. mai 2019.  
 
 

RBU-sak 10-2019  Eventuelt 
 
A. Honorering av brukerrepresentanter og føring av reiseregninger 
 
RBU-medlem Asbjørn Larsen informerte om henvendelse fra brukerrepresentant i 
underliggende HF ad. reglement for møtegodtgjørelse. Saken gjelder møter som varer 
over to dager og honorar som gis pr. møte. RHF-ledelsen orienterte om arbeidet med 
revisjon av reglement for møtegodtgjørelse. Innspill fra RBU vil bli tatt med i dette 
arbeidet. Videre orienterte RHF-ledelsen om hvordan det konkrete tilfelle ble håndtert.  
 
I den forbindelse ba Regionalt brukerutvalg også om nærmere informasjon om føring av 
reiseregninger mot Statens regulativ m. m. RHF-ledelsen orienterte.  
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen til 
orientering.  
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B. Regionalt brukerutvalgs arbeidsform 
 
RBUs nestleder Gunn S. Hutchinson innledet og viste til RBUs egenevaluering.  
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ønsker å møtes kvelden før RBU-møtene 

uformelt for å kunne ha en dialog om ulike temaer knyttet til brukermedvirkning. 
 
2. RBU ber om at det avholdes en tematime en gang i halvåret med spesifikke temaer 

som ønskes diskutert.  
 
 
C. Habiliteringstjenesten i Helse Nord 
 
RBUs nestleder Gunn S. Hutchinson innledet kort og ba om en orientering om 
habiliteringstjenesten i Helse Nord. 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få en orientering om situasjonen for 
habiliteringstjenesten i Helse Nord, herunder bemanning, kompetanse og ventetider.   
 
 
Bodø, den 23. januar 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 23JAN2019 – kl. 16.58 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Tina Eitran / 755 12 900   Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 13-2019 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det 

Regionale brukerutvalget 12. februar 2019         

- orientering 

 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 12. februar 
2019  
 
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget  
12. februar 2019 til orientering. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 12. februar 2019 
tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
 

Referent/dir.tlf.: 
Tina Eitran, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 12.2.2019 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 12. februar 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 13. mars 2019 - Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Ole-Marius Minde Johnsen 2. vara medlem FFO 
Tina Eitran adm. konsulent Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 

 
 
Forfall 
 
RBU-AU-medlem Asbjørn Larsen hadde meldt forfall til dette RBU-AU-møtet. 1. varamedlem 
til RBU-AU Gunnhild Berglen erklærte seg inhabil i behandling av RBU-AU-sak 2-19, og kunne 
derfor ikke delta under dette RBU-AU-møtet. 2. varamedlem Ole Marius Minde Johnsen ble 
innkalt og møtte for RBU-AU-medlem Asbjørn Larsen. 
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RBU-AU-sak 1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 2-2019 Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2019 – tildeling av 

midler 
Sak 3-2019 Eventuelt 

A. Legemiddelmangel i Norge 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 

RBU-AU-sak 2-2019  Helse Nords tilskudd til 
brukerorganisasjoner 2019 – tildeling av 
midler 

 
Vedtak: 
 
Helse Nord RHF anbefales å fordele tilskudd til brukerorganisasjonene for 2019 i tråd 
med vedlagte forslag fra arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget. 
 
 

 

RBU-AU-sak 3-2019  Eventuelt  
 
A. Legemiddelmangel i Norge 
 
Brite Jakobsen orienterte om henvendelse fra Helse Sør-Øst om legemiddel situasjonen. 
 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber adm. direktør om orientering om hvordan 
Helse Nord håndterer legemiddelmangelen. 
 
 
 
Bodø, den 12. februar 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-AU-møtet,  
den 12FEB2019 – kl. 12.37 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Vedlegg:  Tilskudd til brukerorganisasjonene for 2019, RBU-AUs forslag til 

fordeling, ref. RBU-AU-sak 2-2019 
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BRUKERORGANISASJON Tildelt 2019

1
ADHD Norge
Finnmark fylkeslag 40 000,00kr      

2
ADHD Norge
Nordland Fylkeslag 40 000,00kr      

3
ADHD Norge
Troms fylkeslag 40 000,00kr      

4 Alta Afasiforening 15 000,00kr      
5 Autismeforeningen i Norge, Finnmark Fylkeslag 25 000,00kr      
6 Arbeidsmiljøskaddes Landsforening avd. Troms  kr     10 000,00 
7 Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag 30 000,00kr      
8 Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Finnmark, BURG 15 000,00kr      
9 Bipolarforeningen Norge 15 000,00kr      

10 Blodkreftforeningen Nord-Norge 25 000,00kr      
11 Bodø og omegn osteoporoseforening 10 000,00kr      
12 Cerabral Parese-foreningen avd. Nordland 20 000,00kr      
13 Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms 20 000,00kr      
14 Diabetesforbundet i Nordland 50 000,00kr      
15 Diabetesforbundet Troms 50 000,00kr      
16 Diabetesforbundet Finnmark 50 000,00kr      
17 Døves Fylkeslag Troms, DFLT 20 000,00kr      
18 Foreningen for Fragilt X-Syndrom, FRAX 20 000,00kr      
19 Foreningen for hjertesykebarn, Troms Fylkeslag 30 000,00kr      
20 Foreningen for muskelsyke Troms og Finnmark, FFM 30 000,00kr      
21 Foreningen Rastløse Bein 10 000,00kr      
22 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Finnmark 340 000,00kr   
23 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 345 000,00kr   
24 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms 365 000,00kr   
25 Føflekkreftforeningen 10 000,00kr      
26 Gynkreftforeningen 10 000,00kr      
27 HivNorge 10 000,00kr      
28 Hjernesvulstforeningen Nord-Norge 10 000,00kr      
29 Hvite Ørn 10 000,00kr      
30 Hørselhemmedes LandsForbund, avd. Nordland 35 000,00kr      
31 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Troms 30 000,00kr      
32 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Finnmark 30 000,00kr      
33 Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Nordland fylkeslag, LHL 40 000,00kr      

34 Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde 10 000,00kr      

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

36
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nordland fylkeslag, LNT

35 000,00kr      
37 Landsforeningen for Polioskadde Nordland 10 000,00kr      

38
Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykisk Helse Troms 50 000,00kr      

39 Landsforeningen for Slagrammede Nordland 10 000,00kr      
40 Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland 20 000,00kr      
41 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Troms 20 000,00kr      
42 Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag 15 000,00kr      
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BRUKERORGANISASJON Tildelt 2019
43 Lungekreftforeningen 10 000,00kr      
44 Lymfekreftforeningen, avdeling Nord-Norge 10 000,00kr      
45 MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet 100 000,00kr   
46 Mental Helse FInnmark 75 000,00kr      
47 Mental Helse Nordland 75 000,00kr      
48 Mental Helse Troms 75 000,00kr      
49 Mental Helse Ungdom 30 000,00kr      
50 Morbus Addison Forening - Nordland Fylkeslag, MAF 20 000,00kr      
51 Morbus Addison Foreningen i Troms og Finnmark, MAF 35 000,00kr      
52 MS-forbundet region nord 80 000,00kr      
53 Munn og halskreftforeningen i Nord-Norge 15 000,00kr      
54 Nordland Parkinsonforening 25 000,00kr      

55
Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord, (Troms og Finnmark) NAAF

135 000,00kr   

56
Norges Astma- og Allergiforbund
Region Nordland, NAAF 65 000,00kr      

57 Norges Blindeforbund Finnmark 35 000,00kr      
58 Norges Blindeforbund Nordland 35 000,00kr      
59 Norges Blindeforbund Troms 35 000,00kr      
60 Norges Fibromyalgi Forbund  - Troms Fylkeslag 15 000,00kr      
61 Norges Handikapforbund Nord-Norge, NHF 75 000,00kr      
62 Norges Handikapforbunds Ungdom Nord Norge 15 000,00kr      
63 Norsk Cøliakiforening Nordland 25 000,00kr      
64 Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms 25 000,00kr      
65 Norsk cøliakiforening avdeling Finnmark 25 000,00kr      
66 Norsk Forbund For Svaksynte 10 000,00kr      
67 Norsk Forbund for Utviklingshemmede,  Troms 30 000,00kr      
68 Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom 20 000,00kr      

69
Norsk forening for stomi- og reservoaropererte,
NORILCO Nordland 20 000,00kr      

70 Norsk lymfødemforening 10 000,00kr      
71 Norsk revmatikerforbund -  Troms fylkeslag 75 000,00kr      
72 Norsk Revmatikerforbund - Finnmark Fylkeslag 75 000,00kr      
73 Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag 75 000,00kr      
74 Norsk Tourette Forening, Nordland fylkeslag 25 000,00kr      
75 Prostatakreftforeningen Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen 45 000,00kr      
76 Prostatakreftforeningen Hålogaland, Troms 15 000,00kr      
77 Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag 15 000,00kr      
78 Psoriasis og Eksemforbundet Finnmark Fylkeslag. 40 000,00kr      
79 Psoriasis- og eksemforbundet, Troms, PEF 40 000,00kr      
80 Psoriasis og eksemforbundet, Nordland 40 000,00kr      
81 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord 350 000,00kr   
82 Rådgivning om spiseforstyrrelser 40 000,00kr      
83 SAFO 75 000,00kr      
84 Spillavhengighet Norge 10 000,00kr      
85 Spiseforstyrrelsesforeningen 10 000,00kr      
86 Stoffskifteforbundet Region Nord (tidl. Norsk Thyreoideaforbund) 30 000,00kr      
87 Ung Kreft Fylkesgruppen Ung Kreft Troms og Finnmark 30 000,00kr      
88 Ups & Downs Nordland 25 000,00kr      
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BRUKERORGANISASJON Tildelt 2019
89 Voksne med medfødt hjertefeil, region nord 10 000,00kr      
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/233    Erik Hansen, 75 51 29 00   Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 14-2019 Budsjett 2019 - konsolidert 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF skal 27. mars 2019 behandle styresak om konsolidert budsjett 
for 2019 
 
Formålet med denne saken er å gi Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF en 
orientering om innhold i saken. 
 
Saken er utsatt fra februar på bakgrunn av at Nordlandssykehuset HF ikke hadde 
vedtatt budsjett for 2019. 
 
Vurdering 
Det vises til vedlagte styresak 5-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen rammer og 
føringer – endringer i forutsetninger, oppfølging av styresak 162-2018.  
Som det fremgår at styresaken ble det for å sikre kontroll over økonomien og for å 
unngå omstillingstiltak som ville ha medført store konsekvenser for pasienttilbudet ble 
det i styresaken foreslått en omdisponering av 83 mill kr.  
 
I tillegg til omdisponeringen i vedtakspunkt 1 vedtok styret følgende: 
2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å vedta budsjett for 2019 basert på 

endrede forutsetninger i denne saken innen 1. mars 2019. 
3. Styret ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF om 

å behandle risiko i budsjett for 2019 basert på endrede forutsetninger i denne 
styresaken innen 1. mars 2019. 

 
Styret i Nordlandssykehuset har i sak 6-2019 Budsjett 2019 gjort følgende vedtak: 

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019  
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet  
3. Styret viser til tidligere vedtak jf styresak 88-2011 og 47-2012 om organisering av 

kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF, og ber om at 
etablering av kreftsengepost utsettes inntil videre.  

4. Styret stiller seg bak planlagt omdisponering av areal for å gi en mer effektiv drift  
5. Styret ser med bekymring på den høye risiko i budsjett for 2019, og ber om at det 

arbeides videre for å redusere risikoen. 
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i sak 6-2019 Virksomhetsplan 2019 – 
oppfølging gjort følgende vedtak: 

4. Styret tar til etterretning omfordeling av midler internt i RHF og gjennom justering 
av inntektsfordelingsmodellen. Den omfordelte rammen som for UNN netto utgjør 
18,7 mill kr vil for 2019 redusere risikoen i budsjett 2019. 
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Styret i Finnmarkssykehuset HF har i sak 11-2019 Virksomhetsrapport 1-2019 
Finnmarkssykehuset HF gjort følgende vedtak: 
2. Styret tar til orientering styresak 5/2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen i Helse 

Nord RHF vedrørende ekstra engangsbevilgning til Finnmarkssykehuset HF for 
budsjettet 2019. Den omfordelte rammen vil for 2019 redusere risikoen i budsjett 
2019. 

 
Konklusjon 
Helse Nord RHF mener at de endringene som er gjort gjennom styresak 5-2019 Budsjett 
2019 foretaksgruppen rammer og føringer – endringer i forutsetninger, oppfølging av 
styresak 162-2018 tar ned risikoen for at de økonomiske kravene ikke nås.  
 
Samtidig er det behov for å gjennomføre tiltak som får effekt på lengre sikt og det er 
startet opp en utredning som skal styrke økonomisk bærekraft. Styringsdokument for 
utredningen følger vedlagt. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om Budsjett 2019 – konsolidert 
til orientering 
 
 
Bodø, den 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Styresak 5-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen rammer og føringer – endringer i 

forutsetninger, oppfølging av styresak 162-2018.  
2. Styringsdokument for utredning Styrke økonomisk bærekraft – felles regionale tiltak 
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Møtedato: 7. februar 2019    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erik Arne Hansen, 75 51 29 00  Bodø, 30.1.2019 

 

Styresak 5-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og 

føringer - endringer i forutsetninger, oppfølging 

av styresak 162-2018 

 
 
Formål 
Tre av helseforetakene i foretaksgruppen har utfordringer i sine budsjetter for 2019. 
Risikoen i budsjettene er stor, og Helse Nord RHF mener det er sannsynlig at 
budsjettene ikke nås med mindre det gjøres særlige tiltak. 
 
Denne styresaken foreslår løsninger for å styrke helseforetakenes inntekter slik at de 
kan sette opp budsjetter med realistiske forutsetninger.  
 
Bakgrunn 
Nordlandssykehuset HF har ikke vedtatt budsjett for 2019. Styret i Nordlandssykehuset 
HF vedtok i styresak 95-2018 Budsjett 2019 (styremøte 12. desember 2018) å be styret i 
Helse Nord RHF om aksept for å gå med 100 mill. kroner i underskudd.  
 
De øvrige helseforetakene har vedtatt budsjett for 2019. Helse Nord RHF har 
gjennomgått budsjettene. Gjennomgangen viser at Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har budsjettposter med for stor usikkerhet.  
 
Styret i Helse Nord RHF har i løpet av høsten 2018 i flere styremøter blitt orientert om 
den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen. Styret behandlet styresak 162-2018 
Virksomhetsrapport nr. 11-2018 i styremøte 19. desember 2019. Styret vedtok følgende: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2018 til orientering.  
 
2. Styret er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF leverer bedre enn budsjett på 

økonomi og at sykefraværet er innenfor styringsmål. 
 
3. Styret ser positivt på at utviklingen på fristbrudd og ventetider går riktig vei. Styret ber 

adm. direktør om fortsatt å følge tett opp at målsettingene i den gylne regel og 
pakkeforløp nås og at nødvendige tiltak etableres for å nå fastsatte kvalitetsmål. 

 
4. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle 

helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i 2019. 
 
5. Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i 

foretaksgruppen i 2019. 
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6. Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for 
varig reduksjon av kostnadsnivå. 

 
7. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i 

tråd med føringene i punkt 2 og 31, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 
2019 som legges frem i styremøte 7. februar 2019.  

 
8. Styret forutsetter at arbeidet i helseforetakene med kort- og langsiktige tiltak 

planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med arbeidstakernes representanter og 
vernetjenesten. 

 
Denne styresaken svarer i hovedsak opp punkt 4 og 5 i vedtaket. 
 
Styret sluttet seg i samme sak til adm. direktørs ståsted om at: 
1. Første prioritet er å ha kontroll over økonomien: At det budsjetteres med realistiske 

forutsetninger for aktivitet, inntekter og kostnader til arbeidskraft – samtidig som 
det ligger incentiver til kontinuerlig forbedring. Styret sluttet seg til at fremdriften i 
innføringen av kliniske systemer må sikres. 

2. At det ikke er forsvarlig å gå videre med nye investeringer uten at økonomien i det 
aktuelle helseforetak er under kontroll. 

 
Utfordringene 
Helse Nord RHF ser at de helseforetakene som har gjennomført store byggeprosjekter 
samtidig har utfordringer med å ha kontroll på løpende drift. Nordlandssykehuset HF 
har ikke vedtatt budsjett basert på de forutsetningene de har fått, og har bedt om endret 
resultatkrav for å unngå å sette i verk tiltak som har stor effekt på pasienttilbudet. 
 
Helse Nord RHFs gjennomgang av budsjettene til Finnmarkssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser risikoer særlig knyttet til: 
 Aktivitetsinntekter ser ut til å være satt for høyt. 
 Utviklingen av de samlede lønnskostnadene, inkludert innleie, er vurdert for lavt. 
 
Helse Nord RHF kan ikke fremme styresak om konsolidert budsjett 2019 for 
foretaksgruppen siden Nordlandssykehuset HF ikke har vedtatt budsjett for 2019, og 
fordi vi mener at det er behov for å redusere risikoen i budsjettet for 
Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Innføring av kliniske systemer 
En annen utfordring er kostnader knyttet til den vedtatte innføringen av elektronisk 
medikasjon og kurve (jf. styresak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - 
rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014 - 
styremøte 23. mai 2017). Det er estimert kostnader på 70,3 mill. kroner for 
innføringsprosjektet. Disse kostnadene ble ved rullering av langsiktig plan 2019-2021 
forutsatt tatt i helseforetakenes eget budsjettopplegg. For å redusere risiko og sikre 
gjennomføringen, vil Helse Nord RHF i denne styresaken øremerke midler til 
innføringen.  

                                                        
1 Rettes i den endelige protokollen til punkt 4 og 5, jf. styresak 2-2019.  
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Forslag til løsninger på kort sikt 
Det anses som en bedre løsning å styrke inntektene til helseforetakene heller enn å 
tillate underskudd. Helse Nord RHF foreslår derfor å gjøre en del kortsiktige tiltak for å 
frigjøre midler.  
 
Frigjorte ressurser 
Helse Nord RHF har gjennomgått hvilke budsjettposter som kan reduseres og som i 
minst mulig grad går direkte ut over pasientbehandlingen. Det foreslås derfor følgende 
endringer: 
 
- Kjøp av private kirurgiske helsetjenester 
Helse Nord RHF er i oppdragsdokumentet for 2019 bedt om å redusere variasjon og 
tjenester som har lav effekt. Deler av disse er kirurgiske tjenester hvor Helse Nord har 
høyt forbruk. Data fra Helseatlas viser at aktiviteten i helseforetakene er tatt ned, men at 
aktiviteten hos private leverandører har økt.  
  
- Forskning 
Det vil vurderes om det er mulig å redusere enkelte poster innenfor 
forskningsbudsjettet. Dersom det viser seg vanskelig, er planen å redusere neste års 
bevilgning tilsvarende. Dette utgjør isolert sett en risiko i budsjettet, men vil utlignes 
over to år.  
 
- Ikke gjennomførte forskningsprosjekter 
Helse Nord RHF har erfaring for at deler av årets tilsagn knyttet til forskning ikke blir 
benyttet. Disse har det vært tradisjon for å dele ut til søknader som ikke nådde opp i 
første tildeling. Dette vil ikke gjøres i 2019. 
 
- Private rehabiliteringstjenester 
Helseforetakene har bygget opp vurderingspoliklinikker for rehabilitering. Helse Nord 
RHF har de siste årene gjort tilleggskjøp hos private rehabiliteringsinstitusjoner. Dette 
tilleggskjøpet vurderes det ikke lenger å være behov for, når disse poliklinikkene er 
opprettet.  
 
I tillegg forventetes det at pasienter fra andre regioner vil benytte våre 
rehabiliteringsavtaler og at vi dermed får økte gjestepasientinntekter. 
 
- Pasientskadeerstatning 
Erfaringen de siste årene viser at det har vært besparelser mot budsjett knyttet til denne 
posten.  
 
- Helse Nord RHFs driftsbudsjett 
Budsjettet til RHF-ets administrasjon reduseres knyttet til forventede vakanser og 
prosjekter. 
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Endrede resultatkrav 
- Økt resultatkrav for Sykehusapotek Nord HF 
Styret i Sykehusapotek Nord HF har budsjettert med et høyere overskudd enn kravet fra 
Helse Nord RHF. Resultatkravet justeres i tråd med dette. 
 
- Økt resultatkrav for Helse Nord IKT HF 
Budsjettet for Helse Nord IKT HF reduseres. Teknisk håndteres dette gjennom å sette et 
økt krav til overskudd til helseforetaket. 
 
- Redusere avsetninger til investeringer i Helse Nord 
På kort sikt er det mulig å redusere avsetningene til investeringer i 2019 (overskuddet). 
Konsekvensene av dette vurderes ved rulleringen av Helse Nords økonomiske 
langtidsplan og investeringsplan. 
 
Sum til omfordeling 
Samlet utgjør de frigjorte midlene og endrede resultatkrav 83 mill. kroner som kan 
fordeles som økt basisramme til helseforetakene: 
 

Tiltak Mill. kr 

Kjøp av private kirurgiske helsetjenester 5 

Forskning 5 

Ikke gjennomførte forskningsprosjekter 5 

Private rehabiliteringstjenester 20 

Pasientskadeerstatning 10 

Helse Nord RHFs driftsbudsjett 5 

Frigjorte ressurser 50 

    

Økt resultatkrav Sykehusapotek Nord 3 

Økt resultatkrav Helse Nord IKT 10 

Redusere avsetninger til investeringer 20 

Endret resultatkrav 33 

Sum til omfordeling 83 

Tabell 1 Sum frigjorte ressurser til omfordeling 
 
Andre forhold 
Det er avdekket betydelig potensial knyttet til helseforetakenes inntekter for H-
resepter2. Bedre kvalitetssikring av aktivitetsdata knyttet til H-resepter vil gi økte 
inntekter. Dette utgjør om lag 5 mill. kroner i økt forventet inntekt for helseforetakene. 
 
For Nordlandssykehuset HF foreslås det også å endre resultatkravet med 5 mill. kroner 
til balanse i 2019. 
                                                        
2 H-resept: RHF-ene har finansieringsansvar for legemidler når de har behandlingsansvar. Dette gjelder 
også legemiddelbehandling som skjer utenfor sykehus (forskriving på h-resept). 
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Fordeling av frigjorte ressurser 
Resultatutviklingen i 2018 og Helse Nord RHFs vurdering av omstillingsutfordringen for 
helseforetakene i 2019 viser at de helseforetakene som har gjennomført store 
investeringer har problemer med å holde kontroll på driften. Denne frigjorte rammen 
blir bevilget som en engangssum i 2019. En eventuell videreføring i 2020 blir vurdert i 
arbeidet med økonomisk langtidsplan 2020-2023. 
 
Fordelingen foreslås etter to kriterier: 
 2/3 til helseforetak som har gjennomført store investeringer og trenger mer tid på 

omstilling (55,3 mill. kroner). 
 1/3 øremerkes helseforetakenes innføringsprosjekter til kliniske systemer (27,7 

mill. kroner). 
 
Grunnlag for fordeling basert på gjennomføring av store investeringer er følgende: 

 
Tabell 2 Grunnlag fordeling etter gjennomførte investeringer 

 
Programmet Fremtidens Systemer i Klinikkene starter i 2019 innføringen av elektronisk 
kurve og medikasjon. 1/3 av den frigjorte rammen foreslås øremerket helseforetakenes 
innføringsprosjekter for å ta i bruk de nye systemene.  
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Inntektsfordelingsmodellen for somatikk er brukt som nøkkel, jf. tilsvarende praksis 
tidligere år ved innføring av IKT-systemer. Dette gir følgende omfordeling: 
 

 
Tabell 3 Grunnlag fordeling til innføring av elektronisk kurve og medikasjon 

 
Oppfølging regional inntektsfordelingsmodell somatikk 
Styret i Helse Nord RHF besluttet i styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell 
somatikk, oppdatering (styremøte 26. april 2017) at det skulle startes opp et arbeid med 
å utvikle ny regional inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet. Forslaget til 
revidert modell behandles i styresak 4-2019 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk - 
revisjon, oppfølging av styresak 46-2017. Forslagene til revisjon av 
inntektsfordelingsmodellen får følger for helseforetakenes budsjetter fra og med 2019. 
 
Samlet forslag til endringer 
Endringene knyttet til frigjorte ressurser, endrede resultatkrav og revisjon av den 
regionale inntektsfordelingsmodellen gir følgende omfordeling: 
 

 
Tabell 4 Samlet forslag til endringer 

 
Konsekvenser av løsningene 
Konsekvensen av forslaget til omfordeling i tabell 1 er delvis endringer som 
nedprioriterer noen tjenester, og delvis endringer som øker risikoen i budsjettopplegget 
til Helse Nord RHF. Handlingsrommet for å håndtere eventuelle nye utfordringer i 2019 
blir følgelig redusert. 
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Det forutsettes at arbeidet med helseforetakenes omstillingsarbeid ikke endres basert 
på disse endringene, men at økte rammer benyttes til å redusere risiko for 
resultatoppnåelse. 
 
Langsiktige løsninger 
Flere av disse endringene som foreslås i denne styresaken er nødvendige for 2019, men 
kan ikke videreføres på lengre sikt. 
 
Samdata viser at Helse Nords kostnadsnivå pr. DRG-poeng ligger mer enn 20 % over 
landsgjennomsnittet og har hatt en negativ utvikling i perioden 2013-2017, se figur 1 
nedenfor. 
 

 
Figur 1 Utvikling i relativt nivå på kostnad per DRG-poeng. Årlig landsgjennomsnitt = 100. Samdata – 
«Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste 2013-2017. 

 
Som styret vedtok i styresak 162-2018, vil Helse Nord igangsette et arbeid for å 
kartlegge potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå (vedtakets punkt 6). Arbeidet 
med langsiktige løsninger vil også innebære tiltak på tvers av foretaksgrenser. 
 
Effekten på drift i forbindelse med store byggeprosjekter i 2018 og 2019 viser at det er 
behov for å ta høyde for dette ved fremtidige oppdateringer av bærekraft for 
helseforetakene. 
 
Det er samtidig en forutsetning at omstillings- og forbedringsarbeidet i helseforetakene 
fortsetter for fullt. 
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte 29. januar 2019 orientert 
om at det blir forslag til omprioriteringer i budsjettet for 2019, og det ble orientert om 
forslag til prosjekt for å ta ned kostnader på noe lengre sikt, jf. sak 13-2019 Eventuelt - 
sak a. Forslag til mandat for dette arbeidet legges frem for drøfting i møte med 
konserntillitsvalgte og konservverneombud i samarbeidsmøte 12. februar 2019. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Arbeidet med budsjett 2019 er krevende. Adm. direktør har ved rullering av langsiktig 
plan for Helse Nord påpekt at det er risiko i langsiktig investeringsplan, og at 
investeringstakten må reduseres, dersom resultatkravene ikke innfris.  
 
Adm. direktør mener at de foreslåtte endringene gjør at styret i Nordlandssykehuset HF 
kan vedta budsjett for 2019. Presisering av forutsetninger, endrede rammer og redusert 
resultatkrav legger til rette for dette.  
 
Adm. direktør mener at foretaksgruppen i inneværende år må legge ytterligere vekt på å 
realisere nytteverdi av tidligere investeringer. Det må også etableres en bedre forståelse 
av hvorfor utviklingen i kostnadsnivået i Helse Nord er svakere enn i andre regioner, og 
snu denne trenden. 
  
Adm. direktør har tillit til at disse endringene ikke endrer helseforetakenes innsats for å 
lykkes med sine omstillingsplaner. Arbeidet med rullering av langsiktig plan starter i 
februar 2019, og den skal legges frem for styrets behandling i juni 2019. Adm. direktør 
vil på det tidspunkt legge frem ny vurdering av risiko for at investeringsplanen må 
justeres. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endringer i rammen til helseforetakene: 
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2. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å vedta budsjett for 2019 basert på 
endrede forutsetninger i denne saken innen 1. mars 2019. 
 

3. Styret ber styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF 
om å behandle risiko i budsjett for 2019 basert på endrede forutsetninger i denne 
styresaken innen 1. mars 2019. 

 
 
Bodø, den 30. januar 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 29 



  

 
 
 

 

 

 

Styringsdokument for utredning 
 

 

 

Styrke økonomisk bærekraft 
Felles regionale tiltak 

 

 

 

 

 

Prosjektnummer i 
Agresso: 

Saksnummer i Elements:  

   

Behandlet dato:  Behandlet av (ansvarlig linjeleder): Utarbeidet av: 

1. mars 2019 Ledermøte Helse Nord RHF H. Rolandsen 

Beslutning: 

 

Det vises til vedtak i styresak 162-2018 Økonomisk situasjon, videre arbeid: 
 

4. Styret mener at økonomisk kontroll har høyeste prioritet, og forutsetter at alle 
helseforetak planlegger med overskudd eller balanse i 2019.   

5. Styret ber adm. direktør identifisere kortsiktige tiltak som kan frigjøre ressurser i 
foretaksgruppen i 2019.   

6. Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge 
potensialer for varig reduksjon av kostnadsnivå.   

7. Styret ber adm. direktør videre om å legge frem forslag til kort- og langsiktige tiltak i 
tråd med føringene i punkt 4 og 5, i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 
2019 som legges frem i styremøte 7. februar 2019.    

 

 Utredning ferdig: 

 31. oktober 2019 

Signatur ved godkjenning: 
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1. Bakgrunn 

Arbeidet med budsjettene for 2019 har vist økende risiko og større utfordringer i de 
økonomiske planene i foretaksgruppen enn for bare noen år siden. For å kunne 
opprettholde det gode pasienttilbudet vi har i Helse Nord, gjennomføre nødvendige 
investeringer og trygge arbeidsplassene er det nødvendig å sikre at budsjettene er 
realistiske og at de oppnås uten overskridelser.  
 
Helse Nord har en kostnad pr. DRG-poeng som er mer enn 20 % høyere enn 
landsgjennomsnitt, mens inntekt pr DRG-poeng er mer enn 12 % høyere enn 
landsgjennomsnitt. Vi må finne årsaker til høye kostnader, og vi må finne tiltak som kan 
bidra til varig kostnadsreduksjon. Uten slik økonomisk kontroll, vil pasienttilbudet 
forringes, og det vil gå ut over investeringer i bygg, medisinsk teknisk utstyr og IKT.  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 162-2018 Virksomhetsrapport nr. 11-2018:   
 

Styret ber adm. direktør også om å igangsette arbeid for å kartlegge potensialer for 
varig reduksjon av kostnadsnivå. (vedtakspunkt 6) 

 
Dette prosjektet svarer ut dette vedtakspunktet. 

2. Hensikt og mål 

Det er flere grunner til at Helse Nord har en høyere kostnader enn andre regioner. Lange 
avstander, spredt bosetting og mange små sykehus med vakt- og beredskapsordninger 
er noen av dem, og de er gjenspeilet i inntektsmodellen som gir Helse Nord 112 % av 
inntektene i den nasjonale inntektsmodellen. 
 
Vi vet ikke   

 om modellen som gir Helse Nord 12 % av inntektene gjenspeiler et optimalt 
kostnadsnivå, eller 

 de bakenforliggende årsakene til at faktisk kostnadsnivå er ca. 20 % høyere enn 
landsgjennomsnittet.  

 
Prosjektets mål 

 
Nivå Beskrivelse 
Virksomhetsmål 
 

Opprettholde det gode pasienttilbudet vi har i Helse Nord, 
gjennomføre nødvendige investeringer og trygge 
arbeidsplassene  

Effektmål 
- Hvilke konkrete 

endringer skal 
prosjektet føre til? 

Realistiske budsjett og økonomiske resultat i tråd med 
økonomisk langstidsplan. 
 
Skape en bredere tilnærming, større idetilfang og bedre grunnlag for 
endring 

Resultatmål / 
Prosjektprodukt 
- Hva skal prosjektet 

levere? 

en overordnet analyse av kostnads avvik sammenlignet 
med andre regioner 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 32 



 

4 
 

- Hva er 
hovedproduktene? 

forslag til tiltak som på 2–5 års sikt kan føre til varig 
reduksjon i kostnadsnivå sammenliknet med dagens 
situasjon 

 
 
 

Tabell 1 Mål 

 

3. Leveranser 

3.1 Innhold 

Prosjektgruppen skal levere en rapport som inneholder: 
 

A. En analyse av forskjeller i kostnadsstruktur mellom Helse Nord og Helse 
Vest/Helse Midt-Norge på et nivå som gir grunnlag for å foreslå tiltak. 

B. Gjennomgang av gevinstplaner fra større regionale og nasjonale prosjekt som 
angår Helse Nord, både gjennomførte og pågående. 

C. Prioritering av forslag til tiltak som kan gi en kostnadsreduksjon på 200–300 
mill. kroner/år innenfor en tidsperiode på 2–5 år f.o.m 2020.  
 

3.2 Føringer for arbeidet 

 
Prosjekt «Innkjøp 2021» skal holdes utenfor. 
 
Arbeidet med helseforetakenes egne omstillingsplaner forutsettes gjennomført som 
allerede planlagt.  

 
Prosjektgruppen skal konsentrere seg om tiltak som egner seg i alle helseforetakene. 
Hvis det likevel foreslås tiltak som bare gjelder spesifikke foretak, skal det presiseres. 

 
Alle tiltak som foreslås skal beskrives med hensyn til: 
- Kost/nytte i et 10-årsperspektiv 
- Overordnet risikovurdering 

 
Tiltak som bidrar til å redusere bemanningskostnadene uten å redusere fast ansatte 
medarbeidere skal ha prioritet. 

 
Tiltak som bidrar til å gjennomføre flere av de planlagte pasientkonsultasjonene 
(bemanningsplanlegging, færre strykninger av operasjoner/planlagte behandlinger, 
flere pasienter som møter) skal ha prioritet. 
 
Prosjektgruppen har mandat til å foreslå strukturelle tiltak som vil medføre flytting av 
aktivitet mellom foretak. 
 
Tiltak som har vesentlig betydning for pasienttilbudet skal begrunnes særskilt. 
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4. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Det etableres en prosjektgruppa med 1–2 personer fra hvert foretak. Gruppen ledes av 
ekstern prosjektleder. Det tilknyttes eventuelt ekstern støtte til analysearbeidet. 
 
Prosjektgruppen forventes å kunne komme i gang i løpet av mars 2019. Det foreslås at 
prosjektgruppen utarbeider nærmere plan for arbeidet innen 30. april og at rekruttering 
av prosjektleder og eventuelle andre eksterne ressurser skjer i denne perioden  
 
Rapporten skal ferdigstilles i løpet av oktober 2019.  
 
Det tas sikte på at rapporten legges frem for styret i Helse Nord RHF i desember 2019, 
med forutgående forankring i underliggende organ i forkant.  
 
Behov for ekstern forankring må vurderes basert på foreslåtte tiltak. 
 
Kostnader til gjennomføring av prosjektet foreslås dekket av styrets reserve. Estimerte 
kostnader 1–1,5 mill. kroner i 2019. 

5. Organisering og ansvar 

Beslutningspunkt: Adm. direktør etter forutgående behandling i direktørmøte 
   (Styret i Helse Nord RHF) 
Prosjektstyre: Direktørmøtet 
Prosjekteier:   Eierdirektør i Helse Nord RHF 
Prosjektleder: Ekstern 
Arbeidsgruppe: Nivå 2 og 3 i helseforetakene 
   3 representanter fra KTV/KVO med personlige varamedlemmer 
 
Prosjektgruppens medlemmer skal: 
  

 være godt kjent med lokalt omstillingsarbeid 
 foreslå tiltak på tvers av foretaksgrenser 
 skal ha kompetanse til å forutse hva som er gjennomførbart 

 
Ved å sette sammen nøkkelpersoner fra alle foretak er det mer sannsynlig at vi får en 
bredere tilnærming, større idétilfang og bedre grunnlag for endring. 
 
Det forventes at prosjektgruppens medlemmer har god forankring med ledelse og 
tillitsvalgte internt i eget foretak. 
 
 

6. Interessenter 

Prosjektgruppen skal innledningsvis gjennomføre en interessentanalyse for planlegging 
og gjennomføring av kommunikasjonstiltak. 
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7. Miljø 

Gjennomføring skal skje i en kombinasjon fysiske og video-/skype-møter.  
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  

   Nils Bie Normann, 402 26 560  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 15–2019 Pasientreiser i Helse Nord, klager til 

fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling, status og 

tiltak 

 
Formål 
Formål med saken er å informere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om utvikling 
i antall saker som klages inn til fylkesmenn i Nord-Norge, knyttet til refusjon av 
kostnader for pasientreiser uten rekvisisjon (RuR).  
 
Det er grunn til å tro at innføring av ny pasientreiseforskrift 1. oktober 2016, kombinert 
med innføringen av muligheter for å søke refusjon digitalt via www.helsenorge.no, har 
bidratt vesentlig til at andelen saker til fylkesmenn i Nord-Norge har økt fra 0,08 % til 
0,17 % av antall refusjonssaker som er behandlet.   
 
Status 
Antall søknader om refusjon innenfor RuR har økt med 7,1 % siden 2015, se figur 1: 

 
Figur 1 Utvikling i antall innsendte saker; refusjon av pasientreiser uten rekvisisjon 
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Under den samme perioden har andelen klagesaker økt fra 0,14 % til 0,25 % av antallet 
reiser uten rekvisisjon. Selv om tallet er relativt lite, er dette en urovekkende utvikling. 
Se figur 2. 
 

 
Figur 2 Helse Nord: Utvikling antall saker oversendt fylkesmann 2015-2018 

 
Elektronisk funksjonalitet har gjort det enklere å sende inn klage. Det er grunn til å tro 
at lettere tilgjengelighet, i tillegg til en markant økning i antall saker totalt, har 
medvirket at omfanget av klagesaker har økt med ca. 40 % det siste året. 
 
Fylkesmennene er siste klageinstans for sakene som omhandler reiser uten rekvisisjon 
og konkrete tilbakemeldinger fra dem er viktig for å kunne forbedre leveransen 
ytterligere på dette feltet.  
 
Beslutningsgrunnlag 
I møte med fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark 26. april 2018 ble det 
etablert en tiltaksliste med hensikt å minimere antall klagesaker for søknad om dekning 
av reiseutgifter knyttet til RuR.  
 
Statusrapport ble oversendt i desember 2018, og oppfølgingsmøte mellom 
fylkesmennene i Nord-Norge, Helse Nord RHF og Pasientreiser HF ble avholdt 1. februar 
2019. Tiltaksliste fra tidligere møter ble gjennomgått, og videre dialog og oppfølging ble 
avtalt, se vedlegg. 
 
Pasientreiser HF overtok 1. januar 2018 det juridiske ansvaret for behandling av saker 
med krav om refusjon av reiseoppgjør.  Videre oppfølging av tiltakene vil derfor bli fulgt 
opp av Pasientreiser HF.  
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Konklusjon 
Adm. direktør i Helse Nord RHF sin vurdering når det ble orientert om saken i styresak 
22-2019 Orienteringer under styremøte 27.02.2019 var som følger: 
 
Ved innføring av ny pasientreiseforskrift 1. oktober 2016 og innføringen av nye 
digitaliserte søknadsmuligheter via www.helsenorge.no, var det forventet en økning i 
antall saker og klager til fylkesmenn i Nord-Norge.  
 
Helseforetakene overtok saksbehandlingen av reiser med rekvisisjon fra NAV-
kontorene i 2009. Erfaringene etter dette var en økning i antall klagesaker til 
fylkesmenn i perioden 2010-2012. Etter et systematisk arbeid ble antall klager 
stabilisert, og en fikk nedgang i antall klager fra 2014. I denne perioden var det ikke 
digital klagemulighet tilgjengelig og alle saker ble manuelt prosessert. 
 
Adm. direktør i Helse Nord RHF vurderer at de tiltak som er skissert i tiltakslisten og 
den videre oppfølgingen mot fylkesmennene i Nord-Norge i regi av Pasientreiser HF, vil 
være tilstrekkelig for å sikre en stabilisering og nedgang av antall klagesaker på sikt. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pasientreiser i Helse 
Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling, status og tiltak til orientering 
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Referat og tiltaksliste fra møte mellom fylkesmenn i Nord-Norge, Helse Nord RHF og 
Pasientreiser HF, 1. februar 2019. 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 
 

Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
    Nils Bie Normann, 40 22 65 60  Bodø, 01.02.2019 

 

Møtereferat 

 
Møtetype:  
Møtedato: 01.02.2019 kl 0900 – 1000 
Møtested: Videokonferanse 
Neste møte:  
 
Til stede 
Navn Initialer 
Anne Tove Sivertsen og Stine Bottenvann - Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark  

 

Solveig Molnes, Mathilde Søreng og Morten Juul Sundnes – Fylkesmannen i 
Nordland 

 

Hilde Holt, Ingrid Gjønnes og Kjetil Dahl – Pasientreiser HF  
Nils Bie Normann – Helse Nord RHF  
 
Bakgrunnen for møtet: 
Helse Nord RHF gjennomførte den 26.april 2018 møte med Fylkesmennene i Nord knyttet til opplevd økning i antall mottatte klager 
vedrørende søknader om dekning av reiseutgifter for reiser uten rekvisisjon. I møtet ble det etablert en tiltaksliste med hensikt å 
minimere antall klagesaker for søknad om dekning av reiseutgifter knyttet til reiser uten rekvisisjon. En statusrapportering på tiltak 
ble oversendt Fylkesmennene i Nord i desember 2018. 
 
Agendapunkter: 
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 Gjennomgang av tiltaksliste 
 Forventet utvikling i klagesaker til Fylkesmannen 
 Oppfølging og dialog med Fylkesmennene i Nord videre 

 
Gjennomgang av tiltaksliste 
Helse Nord RHF og Pasientreiser HF gjennomgikk tiltaksliste med status. 

Nr. Aktivitet: Beskrivelse Status pr 16.10.18 Ansvarlig: Frist: Kommentarer i møtet 01.02.19 
1. Innkallingsbrevene må 

inneholde informasjon om den 
nye ordningen og rettighetene 

Nye innkallingsbrev ble utformet i 
Helse Nord og implementert i DIPS I 
august 2017. Brukes disse malene 
konsekvent I DIPS? HFene I Nord må 
sjekke dette ut 

De nye malene er lagt inn i 
systemene og skal brukes av alle 
innkallende enheter i HN  

HFene I 
Helse Nord 

30.08.2018 Gjennomført i alle HF i Helse Nord 

2. Vedtaksbrevene som sendes til 
søkerne ifbm utbetaling av 
reiseoppgjør – kan det gjøres 
endringer for å klargjøre 
tydeligere hva som utbetales 
og hvorfor ikke hele søknaden 
innvilges? 

Tilstrekkelig informasjon ved første 
gangs behandling reduserer antallet 
klager og videre ressursbruk ved 
klagehåntering. 
 
 

Alle fraser til vedtaksbrev er 
gjennomgått og standardisert 
nasjonalt med hensikt å gi klarere 
begrunnelser for vedtak til 
søkere.  
 
Resultatet av arbeidet er 
implementert i produksjon i 
november-18 

Pasientreiser 
HF 

01.10.2018 Brukerundersøkelse viser at 90% leser vedtaksbrevene 
og ca 70% opplever innholdet som enkelt å forstå. 
 
Særlig fokus på opplysning om kollektivtilbud der krav 
om egen bil er benyttet bør jobbes videre med i 
vedtaksbrevene. 

3. Tiltak for å forbedre 
saksbehandlingen I 1. Instans 

Forbedringer i den automatiske og 
manuelle behandlingen av sakene. 
Fylkesmennene opplever at her er det 
et forbedrings potensiale. 
 
Løpende dialog på konkrete 
forbedringsområder. 

Generelt sett jobbes det med å 
øke kvalitet i vedtak.  
 
I dagens prosess gjøres i overkant 
av 50% av alle vedtak automatisk. 
Dette gjelder for saker der det 
ikke er behov for bruk av skjønn.  
 
Andelen automatiske vedtak har 
økt gradvis siden 01.10.2016 
 
For vedtak som fattes manuelt 
gjøres det kontinuerlig tiltak for å 
øke kvalitet i saksbehandlingen.  
 
Dette arbeidet består i at 
prosess-standardisering 
nasjonalt, deling av praksis 
gjennom etablerte fagteam, e-
læringskurs, webinarer og 
klasseromsundervisning for å øke 

Pasientreiser  
HF 
 
 

31.12.2018 Regelmessige stikkprøvekontroller viser økende kvalitet i 
vedtak gjennom 2018. Feil avdekket er nesten 
utelukkende fra de manuelle prosessene. 
 
Kompetansehevingstiltak gjennomføres regelmessig med 
bakgrunn i avdekkede feil. 
 
Opplysningsplikt og beskrivelse i vedtaksbrev kan 
forbedres 
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prosess- og regelverksforståelse.  
4. Innføring av nye kvalitetsmål 

Ifbm klagesaker  
Fylkesmannen mener det er et bedre 
mål og bruke totalt antall klagesaker 
som mål, fordi dette sier noe om 
kvaliteten i saksbehandlingen (færrest 
mulig unødvendige klager).  

Helse Nord er enige i dette 
punktet. Punktet er spilt inn til 
det nasjonale nettverket vi har på 
pasientreiseområdet, for videre 
prosedering og eventuelt 
implementering 

Helse Nord 
RHF 

01.02.2019 Saksmengde nasjonalt knyttet til området reiser uten 
rekvisisjon er økt med ca 40% etter innføring av endret 
regelverk og ny prosess. Digitaliseringen har endret 
innsendelsesmønster av saker radikalt. 
 
Økning i omfang er også en forklaringsvariabel for økning 
i antall saker som oversendes Fylkesmennene i Nord. 
 
Det er ønskelig å måle klageandel for området gjenerelt. 
Dette er spilt inn som måleindikator for området. 

5. Andelen omgjorte saker har 
økt I Troms 

Sjekke ut hvorfor og hva som 
eventuelt kan gjøres for å få ned 
denne andelen.  

Analyse er gjennomført og 
juristene i Pasientreiser HF 
gjennomgår nå sakene det er 
fattet vedtak på fra 
Fylkesmannen i Troms med 
hensikt å eventuelt endre praksis 
hvis dette er nødvendig. 

Pasientreiser 
HF 

01.10.2018 Det er ikke en øning i omgjorte saker, men det 
registreres en økning i opphevede saker. 
 
Opplysning i vedtak og informasjon til bruker kan bli 
bedre. 
 
Ingen av sakene som ble opphevet  av Fylkesmanenne 
kom I retur som ny klage. Dette kan tyde på at vedtakene 
blir omgjort administrativt ettter at Fylkesmannen har 
redegjort for saken 
 

6. Forventningsavklaringer mot 
pasientene på deres 
rettigheter 

Gjennomføres løpende i dag. Hvordan 
kan dette budskapet gjøres tydeligere 
og hvordan sikrer vi at informasjonen 
når ut til behandlerne?  
 
 

Følges opp mot Helsenorge.no 
 
Informasjon om pasienters 
rettigheter gis primært på 
helsenorge.no hvor Pasientreiser 
HF mottar over 70% av sine 
søknader fra. 
Informasjon om rettigheten 
oppdateres kontinuerlig basert 
på erfaringer med ordningen og 
innspill fra søkere. I tillegg legges 
det opp til å endre dagens 
søknadsprosess til en mer stegvis 
prosess for bruker, hvor mulighet 
til hjelp og avklaringer underveis i 
prosessen blir større. Tiltaket er 
planlagt gjennomført ila 2019 

Pasientreiser 
HF 

01.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukerundersøkelsen ga innspill til forbedring av 
søknadsprosess hvor blant annet hjelp og veiledning 
underveis blir forbedret. 
 
Med dette som bakgrunn vil den digitale 
søknadsprosessen endres. Endringene er planlagt 
implementert ila 2019. 
 
Spesialisering av oppgaver knyttet til brukerstøtte er 
gjennomført med tanke på å profesjonalisere 
brukerstøtten ytterligere.  
 
Arbeidet med å utarbeide rekvirentveileder vil bidra til å 
øke kompetanse hos behandlere. 

7 Fylkesmennene I Nord 
forventer at man kan se en 
nedadgående trend i antall 
saker I andre og tredje kvartal 
2018 

Som resultat av de andre tiltakene, så 
bør antall klagesaker totalt sett gå 
ned. (Nullpunkt måles 26.04.2018) 

Nytt regelverk samt en økning i 
antall søknader som en 
konsekvens av innføring av 
elektronisk søknadsprosess gjør 
at antall klagesaker nok vil øke 
ytterligere, før det stabiliserer 

Pasientreiser 
HF 

31.12.2018 Saksmengden for RuR øker som en følge av 
digitaliseringen, og har økt med ca 40%. Det forventes en 
økning også fremover i saksmengde. 
 
Elektronisk klagefunksjonalitet gjør funksjonaliteten 
enklere og mer tilgjengelig. Ca 80% av søkerne sender 
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seg 
 
Innføring av elektronisk 
klagefunksjonalitet i oktober 
2018 og en omlegging av praksis 
knyttet til revidering av sak og 
behandling av klagesaker vil 
kunne påvirke antallet klager sett 
opp mot dagens prosess hvor det 
må klages pr post. 

inn sak elektronisk. 
 
Informasjon i vedtaksbrev og på helsenorge.no bør 
bedres særlig med tanke på reiser med tillegg. 

 
Generelle kommentarer til gjennomgang av tiltakene: 

 Informasjon om brukerstøtten for flybestilling etter åpningstider bør informeres bedre om på Helsenorge.no 
 Fraser og begrunnelser knyttet til korteste vei og begrunnelse i 1.vedtak bør forbedres og opplysning om kollektivtransport 

bør detaljeres i større grad. 
 Veiledning av brukere med spørsmål om ordning for reiser uten rekvisisjon må svares ut av brukerstøtte for reiser uten 

rekvisisjon 
 Fylkesmennene i Nord ønsker informasjon ved vesentlige endringer i informasjon eller prosess 
 Fylkesmennene i Nord ønsker å være involvert i arbeid med eventuelle forbedringer knyttet til endringer og evaluering av 

 pasientreiseforskriften 
 Informere om vesentlige endringer 
 Samkjøre informasjonen mellom Reiser uten rekvisisjon og Reiser med rekvisisjon  

 
Forventet utvikling videre 
Det er forventet en fortsatt økning i saksmengde knyttet til ordningen for reiser uten rekvisisjon. Elektronisk klagefunksjonalitet har 
i større grad enn tidligere gjort det enklere samtidig med at klagefunksjonalitet er mer tilgjengelig enn tidligere. 
Innføring av forbedret prosess for å søke refusjon av reiseutgifter elektronisk antas å påvirke antall klagesaker positivt. 
 
Oppfølging og dialog med Fylkesmennene i Nord videre 
Pasientreiser HF kaller inn Fylkesmennene i Nord til møter to ganger pr år for erfaringsdeling, status og dialog knyttet til reiser uten 
rekvisisjon 
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Nils Bie Normann, 402 26 560  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 16–2019 Organisering av pasientreiseområdet - utredning 

 
Formål 
Formål med saken er å informere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om 
oppdraget, som de regionale helseforetakene har fått i oppdragsdokumentet for 2019, 
spesielt med tanke på hvordan brukerne vil bli involvert. 
 
I april 2018 ble det gjort tre vedtak i Stortinget som omhandler pasientreiser, og disse 
vedtakene ble fulgt opp i bestillinger til de regionale helseforetakene under 
foretaksmøtet januar 2019.  
 
Foretaksmøtet viste til Stortingets anmodningsvedtak 617 av 19. april 2018 jf. Innst. 
196 S (2017–2018): «Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de regionale 
helseforetak gå gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne gjennomgangen 
bør foretas parallelt med evalueringen av pasientreiseforskriften».  

På bakgrunn av dette ba foretaksmøtet de regionale helseforetakene gå gjennom 
organiseringen av pasientreiseordningen. Gjennomgangen skal foretas parallelt med 
oppdrag gitt til Helsedirektoratet om gjennomgang av regelverket for pasientreiser og 
evalueringen av pasientreiseforskriften, jf. anmodningsvedtak 615: «Stortinget ber 

regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak 

for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen» og anmodningsvedtak 616 
«Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av pasientreiseforskriften i løpet 

august 2019» av 19. april 2018. 

Formålet med arbeidet skal være å sikre en organisering av pasientreiseområdet som 
bidrar til forsvarlige og likeverdige tjenester.  
 
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å gjennomgå organiseringen av 
pasientreiseordningen, herunder de utfordringene Stortinget har pekt på i 
behandlingen av anmodningsvedtakene 615-617 av 19. april 2018. Arbeidet ledes av 
Helse Sør-Øst RHF og skal skje i samarbeid med Pasientreiser HF. Plan for arbeidet 
sendes departementet innen 1. april 2019. Endelig rapport sendes departementet innen 
1. juni 2020.  
 
I tillegg skal de regionale helseforetakene bistå i oppdrag gitt til Helsedirektoratet om å 
følge opp Stortingets anmodningsvedtak 615 og 616 av 19. april 2018.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Mandat (Rammene) for arbeidet vil bli fremlagt og behandlet i AD møte 18.mars 2019, 
og følgende momenter har blitt diskutert i forbindelse med arbeidet med mandatet:  
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Styring- og organisering 
Forslag om at utredningen etableres som et prosjekt og gjennomføres av en uhildet  
3. part. Styringsgruppe med representanter fra regionene, pasientreiser HF, 
Helsedirektoratet og brukerrepresentanter. 
 
Øvrige interessenter vil bli involvert ved behov. 
 
Tentativ overordnet fremdriftsplan 
 

1. Utarbeide beskrivelse av oppdrag til 3. part 
2. Detaljere overordnet plan for utredningen (frist 1. april 2019) 
3. Kartlegge dagens situasjon og utfordringer 
4. Identifisere, beskrive og prioritere ulike organisatoriske løsninger 
5. Utarbeide rapport – oppsummering og anbefalinger (frist 1. april 2020)  

 
 
Konklusjon 
Brukerinvolveringen er i utkast til mandat foreslått representert i prosjektstyret og 
løpende involvert i henhold til prosjektets interessentanalyse. Helse Nord RHF vil i 
tillegg informere og involvere det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, når den 
detaljerte planen for arbeidet er klar. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Organisering av 
pasientreiseområdet – utredning til orientering 
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Nils Bie Normann, 402 26 560  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 17-2019 Nasjonale brukerundersøkelser 2018 - 

pasienttransport  

Formål 
Resultatene brukerundersøkelsene på pasientreiser har blitt presentert for Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF både i 2015, 2016 og 2017. Nå er tallene fra tilsvarende 
brukerundersøkelse for 2018 klar. 
 
Brukerundersøkelsene blir presentert for ledergruppen i Helse Nord RHF i møte 12. 
mars 2019. 
 
Om brukerundersøkelsen: 

• Interregionalt Samarbeidsforum for Pasientreiser har vedtatt at undersøkelsen 
skal gjennomføres årlig og gjøres obligatorisk for alle pasientreisekontor.  

• Årets undersøkelser har hatt som mål å kartlegge tilfredshet både for reiser uten 
rekvisisjon (RuR) og reiser med rekvisisjon (RmR). 

• Undersøkelsene ble gjennomført via digital løsning på helsenorge.no og 
utsendelser av sms til brukere. Uttrekk til sms-utsendelse er gjort gjennom 
NISSY og PRO.  

• Alle pasientreisekontor (PRK) er representert i undersøkelsene. 
• 1000 respondenter har besvart undersøkelsen for reiser uten rekvisisjon (RuR). 
• 2574 respondenter har besvart undersøkelsen for reiser med rekvisisjon (RmR).  
• Flere respondenter i 2018 enn i 2017 
• Gjennomsnittsalderen på spurte brukere var 57 år i 2018, kontra 68 år i 2017. 
• Svarskala er endret fra 1 – 5 til 1 – 6: Må tas med i vurderingen av resultatene 
• Brukerundersøkelsene for RuR og RmR må ses i en sammenheng – dette 

underbygges av fritekstkommentarene.  
 
Kort om hovedfunn i undersøkelsen: 

- Et flertall av brukerne som deltok i undersøkelsen, har lite kjennskap til 
regelverket (pasientreiseforskriften) som gjelder for pasientreiser. 

- Pasientreiser scorer generelt dårligere på brukertilfredsheten i 2018 i forhold til 
i 2017 (4,1 av 5 i 2017 mot 3,7 av 6 i 2018). Det er noen forskjeller mellom de 
ulike kontorene i Helse Nord. Finnmarkssykehuset HF scorer lavest av 
helseforetakene i Helse Nord. 

- Brukerne i Helse Nord er veldig fornøyd med den tjenesten som våre 
transportører utfører, samt den servicen de opplever. 

- Stor økning av brukere som ønsker å bestille pasientreisen selv. 32,5 % i 2018 
mot 14 % i 2017. Kan ha en sammenheng med at snittalderen for de som er med 
i undersøkelsen har sunket. 

- De som har brukt løsningen på Helsenorge.no for å få refundert reiseoppgjør er 
mer fornøyd enn brukere av papirskjema 
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- Totalt sett er brukere som bruker løsningen på Helsenorge.no fornøyd med 
løsningen, men det er rom for forbedringer i brukertilfredsheten i forhold til 
brukere som fyller ut papirsøknad. Dette må følges opp i neste års 
brukerundersøkelse.  

- De aller fleste brukerne leser vedtaksbrevene og synes de er enkle å forstå. 
 

Bruk av resultatene 
Helse Nord benytter brukerundersøkelsen som en kvalitetsindikator og bruker den 
aktivt for å forbedre kvaliteten på de tjenestene som leveres ut til pasientene.  
 
Helse Nord vil i samarbeid med Finnmarkssykehuset HF se på årsaken til at scoren ble 
så lav og identifisere mulige tiltak for å forbedre brukertilfredsheten. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra de nasjonale 
brukerundersøkelsene for pasienttransport 2018 til orientering 
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   
Nasjonal brukerundersøkelse 2018 – Reiser med rekvisisjon Helse Nord og Reiser uten 
rekvisisjon Helse Nord, presentasjon 
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1

NASJONAL BRUKER-
UNDERSØKELSE 

2018
Reiser med rekvisisjon

Helse Nord
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Overordnet
Brukerundersøkelse reiser med rekvisisjon

Kvinne; 61,3%

Mann; 37,5%

Ønsker ikke å 
oppgi; 1,3%Kjønn: Kommentar:

Antall respondenter totalt: 
2018: 2 574
2017: 1 994
(+ 152 har ikke oppgitt region, men har svart 
på undersøkelsen)

Antall respondenter per region:
Helse Sør-Øst: 1 048
Helse Nord: 576
Helse Vest: 497
Helse Midt-Norge: 307

Gjennomsnittsalder: 
2018: 57 år
2016: 73 år
2015: 67 år
2014: 60 år
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Alder

3

Alder Antall %

6-9 2 0 %

10-19 11 0 %

20-29 62 3 %

30-39 147 6 %

40-49 292 12 %

50-59 525 22 %

60-69 626 26 %

70-79 543 23 %

80-89 149 6 %

90-99 17 1 %

100-118 1 0 %

Totalsum 2375 100 %
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Hvordan ønsker du at du kan bestille din rekvirerte reise? 
[En rekvirert reise er en forhåndsbestilt og forhåndsbetalt reise.] Flere kryss er mulig.

Helse Nord

71,3%

31,5%

10,7%

74,8%

32,5%

7,1%

68,9%

41,1%

7,3%

72,5%

34,9%

11,0%

77,8%

28,1%
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79,2%

27,1%

5,6%
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70%

80%
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På telefon til behandler eller
pasientreisekontor

På en selvbetjeningsløsning  på nett Vet ikke

Pr
os

en
t

Nasjonalt

Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Universitetetssykehuset Tromsø

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

(HN = 575)

(171)

(N = 2 578)

(151)

(109)

(144)
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Hvem tar du normalt kontakt med for å få vurdert transportbehovet ditt? 
(Flere valg er mulig)

Helse Nord
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Hva er de vanligste årsakene til at du ringer Pasientreiser? (Flere valg er mulig)
Helse Nord
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2017
Vanligste årsaker:

Finnmarks-
sykehuset

Bestille reise 
26 %

UNN Bestille reise 
38 %

Nordlands-
sykehuset

Bestille flyreise
47 %

Helgelands-
sykehuset

Bestille reise
32 %
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Hvilke av følgende transportmidler har du hatt en pasientreise med, i løpet av de siste 12 månedene?
(Flere valg er mulig)

Helse Nord
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Hvordan opplever du servicen på telefon 915 05 515? 
Helse Nord

4,2 4,2
3,7 3,8

4,6
4,4

G
je

nn
om

sn
itt

2017*
Svarskala 1 - 5

Finnmarks-
sykehuset

4,0

UNN 4,0

Nordlands-
sykehuset

4,6

Helgelands-
sykehuset

4,3

Vurdering på skala fra 1 til 6, 
1 = i svært liten grad og 6 = i svært stor grad
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Du oppga at du har reist med drosje. Hvordan opplevde du reisen? 
Helse Nord

4,7
5,0 5,0 5,0 5,0 5,2

G
je

nn
om

sn
itt

Kommentarer
Nasjonalt: 66,2 % 
opplevde reisen med 
drosje som god eller 
svært god.

Helse Nord: 75,1 % 
Finnmarkssykehuset: 
73,5 % 
UNN: 79 %
Nordlandssykehuset: 
74,5 %
Helgelandssykehuset:
73 %

Kommentarer
Nasjonalt: 66,2 % 
opplevde reisen med 
drosje som god eller 
svært god.

Helse Nord: 75,1 % 
Finnmarkssykehuset: 
73,5 % 
UNN: 79 %
Nordlandssykehuset: 
74,5 %
Helgelandssykehuset:
73 %

Vurdering på skala fra 1 til 6, 
1 = dårlig og 6 = svært god
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Opplevd service fra sjåfør, alle transportmidler
Helse Nord

4,7
5,1 5,1 5,0 5,0 5,3

G
je

nn
om

sn
itt

Vurdering på skala fra 1 til 6, 
1 = dårlig og 6 = svært god

Kommentarer*
Spørsmålet er stilt til 
respondenter som 
har hatt reise med:
Helseekspress, 
Helsebuss, 
maxitaxi/turbil/mini
buss/rullestolbil, 
drosje

Kommentarer*
Spørsmålet er stilt til 
respondenter som 
har hatt reise med:
Helseekspress, 
Helsebuss, 
maxitaxi/turbil/mini
buss/rullestolbil, 
drosje
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Hardu i løpetavdetsisteåretopplevdat du ikkeharrukketframtil oppsatttime tilbehandler? 

Transport - drosje/maxitaxi/turbil/helsebil/rullestolbil:

Helse Nord

28,1%

70,4%

1,6%

17,8%

81,6%

0,6%

9,6%

89,0%

1,4%

22,4%

77,6%

0,0%

19,4%

80,6%

0,0%

18,3%

80,5%

1,2%
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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ja Nei Vet ikke

Pr
os

en
t Nasjonalt

Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Universitetetssykehuset Tromsø

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset

Kommentarer*
Nasjonale tall:
18 % i 2017 
24 % i 2016 

Helse Nord: 
13 % 2017

*I 2017/-16 var spørsmålet slik formulert: Har du 
opplevd at transportøren ikke har levert deg i tide 
til din behandling?
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I hvilken grad kjenner du til regelverket som gjelder for pasientreiser?
Helse Nord
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I svært liten grad 1 2 3 4 5 I svært stor grad 6
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os

en
t

Nasjonalt

Helse Nord

Finnmarkssykehuset

Universitetetssykehuset Tromsø

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset
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Hvor fornøyd er du med dagens pasientreisetjeneste?  

Helse Nord

3,9 3,7
3,2

3,7
4,0 3,9

G
je

nn
om

sn
itt

Kommentar*:
Nasjonal skår: 63 % 
Helse Nord: 57,9 %
svarer 4, 5 eller 6 på fornøydhet med 
dagens pasientreisetilbud
*svarskala er endret fra 1 – 5 til 1 – 6.

Kommentar*:
Nasjonal skår: 63 % 
Helse Nord: 57,9 %
svarer 4, 5 eller 6 på fornøydhet med 
dagens pasientreisetilbud
*svarskala er endret fra 1 – 5 til 1 – 6.
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Totalt svarte 1 854 respondenter på undersøkelsen, på helsenorge.no og sms

34,4%

8,7%

15,9%

37,4%

3,6%

50,5%

8,2%
13,3%

25,7%

2,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Vet ikke

Pr
os

en
t

Papirsøknad, 251 respondenter Digital søknad: 1 603 respondenter

Kjønn:
40,5 % menn
58,5 % kvinner
1 % ønsker ikke å oppgi

Kjønn:
40,5 % menn
58,5 % kvinner
1 % ønsker ikke å oppgi

Gjennomsnittsalder:
2018:
59 år, papirsøknad
50 år digital søknad

2017:
59 år

Gjennomsnittsalder:
2018:
59 år, papirsøknad
50 år digital søknad

2017:
59 år
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Alder
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Papirsøknad Digital søknad

Gjennomsnittsalder:
2018:
59 år, papirsøknad
50 år digital søknad

2017:
59 år

Gjennomsnittsalder:
2018:
59 år, papirsøknad
50 år digital søknad

2017:
59 år
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Hva er grunnen til at du søkte på papirskjema/sendte søknad i posten? 
(flere valg er mulig)

61,1%

3,6%

28,5%
22,3% 20,2%18,2%

22,4%

33,2%

25,7%

10,3%
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80%

90%

100%

Jeg synes papirsøknad
er lettest å bruke

Jeg hadde ikke
Internett/elektronisk ID

Jeg fikk ikke til å bruke
digital løsning

Jeg visste ikke hvordan
jeg lastet opp

dokumenter digitalt

Jeg ønsket ikke å bruke
digital løsning

Pr
os

en
t

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser, papirsøknad

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser
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Hvor fornøyd er du med løsningen på helsenorge.no (digital innsending)? 

11,0%
15,1%

12,3%
17,8%

20,5%
23,3%

3,9% 5,3%
9,0%

17,0%

28,3%

36,4%
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10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 Svært lite fornøyd 2 3 4 5 6 Svært godt fornøyd

Pr
os

en
t

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser, papirsøknad

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser

Andel fornøyde brukere, 
2017*
78 % Svært godt/godt fornøyd

Andel fornøyde brukere, 
2017*
78 % Svært godt/godt fornøyd

Andel fornøyde brukere*
Digital søknad: 81,7
Papirsøknad: 61,6
*Svarskala fra 1 - 6

Andel fornøyde brukere*
Digital søknad: 81,7
Papirsøknad: 61,6
*Svarskala fra 1 - 6
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Hva skal til for at du blir mer fornøyd med løsningen på helsenorge.no? 
(flere valg er mulig)

11,1%

70,4%

33,3%
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29,6%
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10,7%
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Enklere å logge
inn

Enklere å søke om
å få dekket

tilleggsutgifter

Enklere å laste
opp vedlegg

Enklere å fylle ut
søknaden

Bedre veiledning
underveis i
utfyllingen

Raskere
saksbehandling

Pr
os

en
t

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser, papirsøknad

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser

2018:
1. Enklere å søke om 

tilleggsutgifter* *Nytt i 2018

2. Enklere å fylle ut søknaden
3. Raskere saksbehandling

2018:
1. Enklere å søke om 

tilleggsutgifter* *Nytt i 2018

2. Enklere å fylle ut søknaden
3. Raskere saksbehandling

2017*:
1. Enklere å fylle ut skjemaet
2. Bedre veiledning underveis i 

utfyllingen
3. Raskere saksbehandling
*I 2017 var «Annet» en svarmulighet, denne ga 
35 % svarandel

2017*:
1. Enklere å fylle ut skjemaet
2. Bedre veiledning underveis i 

utfyllingen
3. Raskere saksbehandling
*I 2017 var «Annet» en svarmulighet, denne ga 
35 % svarandel
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Hva er de vanligste årsakene til at du ringer Pasientreiser? (flere valg er mulig)
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papirskjema

Spørsmål om bruk
av digital søknad
på helsenorge.no

Klage Ingen av disse
årsakene

Pr
os

en
t

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser, papirsøknad
Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser

2017:
1. Bestille pasientreise
2. Få hjelp eller informasjon
3. Spørsmål om innsendt 

reiseregning

2017:
1. Bestille pasientreise
2. Få hjelp eller informasjon
3. Spørsmål om innsendt 

reiseregning
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På en skala fra 1 - 6: Hva synes du om Pasientreisers brukerstøtte på telefon?

Spørsmålet er nytt fra 2018:
Beste skår:
1. Generell service
2. Svar på konkrete spørsmål
3. Veiledning i søknad

Spørsmålet er nytt fra 2018:
Beste skår:
1. Generell service
2. Svar på konkrete spørsmål
3. Veiledning i søknad

4,3

4,3

4,1

4,0

3,6

0,0

3,66

3,80

3,62

3,47

3,24

0,00

Generell service

Svar på konkrete spørsmål

Veiledning i søknad

Veiledning i regelverk

Svartiden

1 2 3 4 5 6
Gjennomsnitt

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om
dekning av pasientreiser

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om
dekning av pasientreiser, papirsøknad
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Hvor fornøyd er du med dagens pasientreisetjeneste?  
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Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser, papirsøknad

Nasjonal brukerundersøkelse 2018: Søknad om dekning av pasientreiser

Andel fornøyde brukere*:
Digitale brukere: 78,5 %
Papirsøknad: 44,8 %
*Svarskala fra 1 - 6

Andel fornøyde brukere*:
Digitale brukere: 78,5 %
Papirsøknad: 44,8 %
*Svarskala fra 1 - 6

Andel fornøyde brukere, 2017:
65 % Svært godt/godt fornøyd *
*Svarskala fra 1 - 5

Andel fornøyde brukere, 2017:
65 % Svært godt/godt fornøyd *
*Svarskala fra 1 - 5
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/510   Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 18–2019 Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling 

mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

 
Formål 
Samhandlingsplanen Helsetjenester for eldre har vært på høring og fremmes nå for det 
Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF.  
 
Planen tar i første rekke for seg hvordan samhandlingen mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten kan bedres, slik at eldre pasienter med behov for helsehjelp 
opplever mer helhetlige helsetjenester. 
 
Pasientens helsetjeneste skal utvikles i tråd med Helse Nords kjerneverdier om kvalitet, 
trygghet og respekt. 
 
Organisering og forankring 
Samhandlingsplanen er utarbeidet av Helse Nord RHF sammen med to 
brukerrepresentanter. Planen er basert på innspill fra åtte dialogmøter, to i hvert 
helseforetak (sykehusforetak) i Helse Nord. Alle kommuner og helseforetak har vært 
invitert til dialogmøtene. Deltagelsen har vært variabel, men de som har vært tilstede 
har gitt viktige bidrag. 
 
Fagsjefene i HF-ene har vært styringsgruppe, sammen med en kommunerepresentant 
fra hvert sykehusforetak i Helse Nord - oppnevnt av overordnet samarbeidsorgan 
(OSO), og en konserntillitsvalgt. Prosjektet har avgitt regelmessige statusoppdateringer 
til styringsgruppen. 
 
Planen har vært gjennom en bred høring og vi har mottatt 21 høringssvar som alle er 
publisert på Helse Nord RHF sin hjemmeside. Mange gode innspill er tatt inn i planen. 
 
Planens hovedmål 
Helse Nord RHF har valgt å definere tre hovedmål med utfordringer, anbefalinger og 
tiltak. Disse er: 
 Helhetlige pasientforløp og samhandling. 
 Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. 
 Forebygging. 
 
Hva skal vi gjøre få å nå hovedmålene? 
Vi skal organisere tjenestene slik at pasienter opplever samarbeidet sykehusene 
imellom og mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som sømløst og 
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forutsigbart. Planen foreslår tiltak for spesialisthelsetjenesten, for 
kommunehelsetjenesten og noen felles for begge omsorgsnivå. 
 
Vi lever lenger og noen av oss vil ha behov for mange helsetjenester. En koordinert 
innsats er nødvendig, og ny teknologi som kan forenkle hverdagen for brukerne må tas i 
bruk. Slik kan vi gi desentraliserte spesialisthelsetilbud gjennom digital dialog mellom 
pasient og helsetjeneste. 
 
Helse Nord RHF ønsker å bidra til økt kompetanse rundt eldre og deres 
sykdomspanorama sammen med kommunene. Det er viktig å få en økt forståelse, siden 
den eldre befolkningen øker, samtidig som andelen yrkesaktive går ned.  
 
Helse Nord RHF ønsker sterkere oppmerksomhet rettet mot forebygging av sykdommer 
for å redusere sykelighet og antall innleggelser. Spesielt innenfor ernæring, trening, 
fallforebygging og legemiddelhåndtering kan det gjøres en del grep som har god effekt. 
Samtidig vet vi at et godt sosialt nettverk også er av stor betydning. Sykehusene innehar 
mye kompetanse som kan hjelpe kommunene i forebyggende arbeid. Samtidig er det 
viktig at sykehusene selv gjennomfører forebyggende tiltak. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helsetjenester for eldre – 
Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten til orientering. 
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  
Helsetjenester for eldre – Plan for samhandling mellom Helse Nord og 
kommunehelsetjenesten 
 
Utrykt vedlegg:  
Høringssvar til planen – https://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-
helsetjenester-for-eldre#h%C3%B8ringsbrev-og-mottatte-h%C3%B8ringssvar  
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2 
 
 

Forord  
 

Befolkningsframskrivinger viser at Norge får en stadig eldre befolkning samtidig som 

andelen yrkesaktive går ned. Fremtidens aldrende befolkning skal kunne motta 

helsetjenester av god kvalitet i tilstrekkelig omfang. For å oppnå dette må spesialist- og 

kommunehelsetjeneste forbedre innholdet i klinisk samhandling og kjenne hverandres 

fag- og arbeidshverdag. 

 

Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å overføre kunnskap til kommunene. Vi kan 

understøtte kommunene i flere tjenester enn i dag. Det krever bedre og bredere 

samhandling enn tidligere. Samhandlingen kan understøttes ved å ta i bruk teknologi 

som videokonsultasjoner.  

 

Ambuleringsordninger vil kunne bidra til bedre og mer helhetlige pasientforløp. Ved at 

helsetjenesten kommer ut til pasientens bosted kan skrøpelige eldre slippe unødvendige 

forflytninger og forebygge sykdom som potensielt kan medføre innleggelse i sykehus 

eller i annen institusjon. Slik ambulering bør tilbys både ved fysisk og psykisk sykdom. 

Pasientsentrerte helsetjenesteteam og aktivt oppsøkende behandlingsteam er to gode 

eksempler på fellestiltak som viser gode resultater. 

 

Det viktigste tiltaket som kommunene og sykehusene kan gjøre for å få til bedre 

samarbeid, er å styrke dialogen mellom tjenestene. Det å ha god kjennskap til hverandre 

er avgjørende for å få til gode pasientforløp. Denne planen gir flere anbefalinger for å 

styrke dialog og samarbeid mellom nivåene for å skape et innhold i samarbeidsavtalene 

som settes ut i praksis. 

 

Et helhetlig pasientforløp starter når pasienten blir syk. Det slutter ikke når pasienten er 

utskrevet fra sykehuset, men pågår så lenge pasienten har behov for helse- og 

omsorgstjenester. 

 

Denne planen er et viktig underlag til Helse Nords regionale utviklingsplan fram mot 

2035. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må sammen arbeide strategisk og 

systematisk over tid for å for å gi de eldre en god helsetjeneste som er tilpasset deres 

behov. 

 

Med ønske om en trygg og god helsetjeneste for eldre. 

 
Bodø, 1. mars 2019 
 
 
Geir Tollåli 
fagdirektør 
Helse Nord RHF  
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Sammendrag 
 

Helse Nord RHF har i samarbeid med kommunene utarbeidet en plan for å bedre 

samhandlingen om helsetjenesten til eldre i spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten i Helse Nord samhandler med 87 

kommuner, hvorav mange av disse er små kommuner. Samarbeidet på viktige områder 

er regulert i lovpålagte tjenesteavtaler.  

 

Planen gir en generell statusbeskrivelse av begge omsorgsnivå om demografi, 

befolkningsutvikling, og tjenestetilbud, men fanger ikke opp informasjon på detaljnivå 

for hver kommune. Det foreligger en statusbeskrivelse av spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidsgruppen har ikke lykkes med å innhente tilsvarende informasjon fra alle 

kommunene, og unnlot derfor å gjøre en tilsvarende fremstilling som ville vært svært 

mangelfull.  

 

Kapittel 1 og 2 redegjør for innledning og bakgrunn. Kapittel 3 beskriver 

pasientgruppen. I kapittel 4 og 5 gis det en status av tilbudene i kommune- og 

spesialisthelsetjeneste. Beskrivelsen er ikke uttømmende. 

 

Kapittel 6, 7 og 8 beskriver de viktigste utfordringene som har kommet frem i 

dialogmøtene, innspill fra brukerrepresentanter, sentrale dokumenter, rapporter og 

utredninger. Utfordringsbildet oppfattes nokså likt, sett fra de ulike ståsted. De fleste 

utfordringene kan relateres til de tre hovedmålene for planen. Vi har i de samme 

kapitlene gitt anbefalinger og tiltak til sykehusene, kommunene samt fellestiltak.  

 

Gjennom arbeidet med planen har vi har tatt utgangspunkt i:  

 

 En helhetlig tilnærming: Brukerens ulike behov og mål for eget liv skal 

kartlegges. Ulike helse- og omsorgstjenestebehov skal ivaretas med utgangspunkt 

i pasientens egne mål og ønsker. 

 Gode pasientforløp: Kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt, og sørge for 

at tjenestene gis koordinert i en planlagt og mest mulig uavbrutt kjede. 

 

Planen redegjør for hvordan samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten 

kan bedres slik at eldre pasienter med behov for helsehjelp tilbys mer helhetlige 

helsetjenester.  

 

Erfaring og evaluering av samhandlingsreformen viser behov for å forbedre 

pasientforløp mellom kommuner og sykehus.  
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Helseatlas for eldre1 beskriver stor ubegrunnet variasjon i bruk av helsetjenester for 

enkelte pasientgrupper i og mellom opptaksområder. Det gjelder særskilt innenfor 

poliklinisk utredning, behandling og oppfølging. Pasientgrupper som fremheves er 

pasienter med hjertesykdom, demens og Parkinsons sykdom. Årsaker til variasjonen 

kan være uklar arbeidsdeling mellom spesialist og fastlege, og uklar indikasjon for 

henvisning.  

 

Helse Nord RHF ønsker å bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og 

omsorg i eget hjem eller kommunal institusjon, jamfør LEON2 prinsippet. Det er viktig å 

stimulere pasientene til mest mulig egenmestring i hverdagen. For å få til dette bør det i 

større grad etableres ambulante tjenester og opplæringstiltak hvor også 

brukermedvirkning er avgjørende. 

 

Helse Nord RHF ønsker å bidra til økt kompetanse rundt eldre og deres 

sykdomspanorama sammen med kommunene. Det er viktig å få en økt forståelse, siden 

den eldre befolkningen øker, samtidig som andelen yrkesaktive går ned.  

 

Helse Nord RHF ønsker sterkere oppmerksomhet rettet mot forebygging av sykdommer 

for å redusere sykelighet og antall innleggelser. Tiltak innenfor følgende fem områder 

har dokumentert god effekt hos eldre (se kapittel 8.1): 

 

 ernæring 

 fysisk aktivitet 

 fallforebygging  

 sosialt nettverk 

 optimal legemiddelbehandling 

 

Regjeringen publiserte i mai 2018 en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, som tar 

for seg blant annet mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. 

Ny Helse- og sykehusplan som blir lagt frem i løpet av 2019 vil ha et særskilt fokus på 

helhet og sammenheng.  Helse Nord RHF vil følge opp de nasjonale anbefalingene. 

 

  

                                                        
1 https://helseatlas.no/atlas/90/instant-atlas 
2 Laveste effektive omsorgsnivå 
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1. Innledning 
 

Helse Nord skal sørge for faglig gode og trygge behandlingstilbud til pasienter som 

trenger spesialisthelsetjenester. Denne planen omhandler de «skrøpelige eldre» (se 

kapittel 3.1 for en nærmere beskrivelse av pasientgruppen. Planen har i fokus 

samhandlingen som skjer innad i spesialisthelsetjenesten og samhandlingen mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. For at pasientene skal oppleve en helhetlig 

helsetjeneste, er det nødvendig med et godt samarbeid.  

 

Figur 1 fremstiller hvor forskjellig tjenestene planlegges på kommune- og 

spesialisthelsetjenestenivå spesielt i somatisk helsetjeneste. 

 
Figur 1 Oppsummering av vesentlige forskjeller mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten (Kilde: Veien frem til helhetlig pasientforløp, Anders Grimsmo, 2012) 

 

Spesialisthelsetjenesten vil bistå kommunene med oppfølging, råd og veiledning der det 

er naturlig. Samtidig har vi en forventning om at kommunene også veileder 

spesialisthelsetjenesten. Pasientene tilbringer normalt sett bare en liten del av sitt liv i 

sykehusene. Det er kommunene og fastlegene som kjenner pasientene best.  

 

Pasienter med langvarige og/eller komplekse behov krever en proaktiv og godt 

koordinert oppfølging fra helsetjenesten. Disse pasientene har behov for tidlig 

vurdering, utredning og behandling for å hindre forverring av sykdom og eventuelt 

unngå innleggelse. Helsedirektoratet utga januar 2018 en veileder som beskriver 

oppfølging av personer med store og sammensatte behov (1).  

 

Et pasientforløp defineres slik i St.meld. nr. 47 (2008–2009) (2):  

 

«Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med 

ulike deler av helse- og omsorgstjenestene. Gode forløp kjennetegnes ved at disse 
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hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte 

pasientens ulike behov.» 

 

 

Helse Nord vil også samarbeide med kommunene om forebygging og helsefremmende 

tiltak som reduserer behovet for helse- og omsorgstjenester, og som gir økt livskvalitet 

hos de eldre. 

 

 

1.1 Organisering av arbeidet 
Vi har i arbeidet tatt utgangspunkt i at begge nivå er likeverdige parter. Kommunenes 

deltagelse er forankret gjennom overordnet samarbeidsorgan (OSO) i alle helseforetak. 

Alle kommunene har fått invitasjon til å delta i dialogmøtene. 

 

Prosjektgruppen 

Raymond Dokmo, prosjektleder, Helse Nord RHF 

Kari Sletten, brukerrepresentant eldrerådet 

Else Marie Isaksen, brukerrepresentant FFO Finnmark 

Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF  

Randi Brendberg, fagsjef Helse Nord RHF  

Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF  

 

Styringsgruppen 

Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder 

Harald Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset 

Haakon Lindekleiv, fagsjef Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

Tonje Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset 

Fred Mürer, fagsjef Helgelandssykehuset 

Trond Bratland, kommunaldirektør Tromsø kommune 

Julia Lyngseth Gruben, leder for Omsorgskontoret Rana kommune 

Nils Olav Hagen, kommunalsjef Familie og velferd Vestvågøy kommune 

Anita Kurthi, enhetsleder, Enhet for koordinering, fag og forvaltning, Sør-Varanger 

kommune 

Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF 

 

Kommunenes sentralforbund (KS) har oppnevnt en referansegruppe som har bidratt 

med gode innspill.  

 

Kartlegging av dagens situasjon er gjort gjennom dialogmøter med helseforetakene og 

kommuner tilhørende det enkelte helseforetaksområde, totalt åtte møter. I tillegg har 

Sykehusapotek Nord bidratt i arbeidet med planen.  
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I forkant av dialogmøtene fikk deltakerne et spørreskjema som utgangspunkt for å lage 

en presentasjon av sine tjenestetilbud. Hensikten med møtene var å beskrive erfaringer 

med samhandling om pasientgruppen samt identifisere utfordringer og gode løsninger.  

 

Deltakelsen i dialogmøtene med kommunene var variabel, og dette er en svakhet med 

planarbeidet. Likevel mener vi at det som kom frem under møtene er representativt, og 

helseforetakene og kommunene har vært rimelig samstemte i utfordringsbildet og 

forslag til tiltak. 

 

Det ble sendt ut en tabell for å kartlegge eksisterende tjenestetilbud i den enkelte 

kommune i Nord-Norge, også her var responsen variabel. 

 

 

1.2 Hovedmål 
Gjennom arbeidet har vi avdekket mange utfordringer både i kommunene og 

spesialisthelsetjenesten. Etter å ha sett disse i en helhet har vi kommet frem til følgende 

hovedmål: 

 

 Helhetlige pasientforløp og god samhandling i alle ledd 

 Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- og    

spesialisthelsetjenesten 

 Forebygging  
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2. Bakgrunn 
Helse Nord RHF fikk i 2008 utarbeidet rapporten «Samhandling om skrøpelige eldre i 

nord» (3). Som en oppfølging av denne rapporten er det gjennomført ulike tiltak for å 

bedre samhandlingen. Vi kan vise til pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) (4) 

som er innført i alle kommuner i Helse Nord. Disse muliggjør elektronisk 

meldingsutveksling mellom helseforetak og kommuner, og internt i kommuner mellom 

hjemmetjenesten og fastleger.  

 

I tillegg er det utviklet flere former for ambulante team, blant annet pasientsentrerte 

helsetjenesteteam ved UNN med utgangspunkt i chronic care model3. Modellen 

diskuteres nærmere i kapittel 6.2. 

 

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Et viktig virkemiddel var blant annet 

innføring av samarbeidsavtaler45. Avtalene var lovpålagte, forpliktende og skulle:  

 

 Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende 

nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.  

 Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).  

 Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og 

som følger faglige retningslinjer og veiledere.  

 Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.  

 Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god 

samhandlingskultur.  

 Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med 

hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.  

 

Et landsomfattende tilsyn rettet mot samhandling om utskrivning av pasienter, viste at i 

mange virksomheter var samarbeidsavtalene ikke godt nok innarbeidet (5). Avtalene 

skal fortsatt gjennomgås årlig, for å evaluere hva som fungerer, hva som svikter, samt 

gjøre forbedringer. 

 

Med samhandlingsreformen fulgte det fire økonomiske virkemidler: 

 kommunal medfinansiering i spesialisthelsetjenesten (avviklet 2015) 

 kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter 

 statlige tilskudd til kommunale akutte døgnplasser6 (KAD-senger, videre nevnt i 

planen som KAD) 

                                                        
3 http://kurs.helsekompetanse.no/hverdagsrehabilitering/43144  
4 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
5 Private institusjoner omfattes ikke av tjenesteavtalene.  
6 KAD skal være et allmennmedisinsk tilbud som skal gis til dem som har behov for observasjon, behandling og 

tilsyn, men som ikke har behov for innleggelse i sykehus, der innleggelse i KAD kan erstatte innleggelse i 

sykehus. Plikten er avgrenset til pasienter som kommunen har mulighet for å utrede, behandle og yte omsorg for. 
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 statlige tilskudd til kommunene for deres utvidede ansvar som har økt 

budsjettene for pleie og omsorgstjenester  

 

Evaluering av samhandlingsreformen fra Forskningsrådet som ble publisert i 2016 (6), er 

den viktigste og mest omfattende rapporten som er utarbeidet. Kommunal 

medfinansiering (2012–2015) førte til kortere liggetid, samtidig som antall innleggelser 

økte. Det ble ikke påvist økning av reinnleggelser eller dødelighet (6). Det var ikke mulig 

å identifisere klare styringseffekter av medfinansieringen, noe som var en av grunnene 

til at ordningen ble avviklet. 

 

Evalueringen viste at samarbeidsavtalene ikke har ført til bedre samarbeid mellom 

helseforetak og kommuner. Arbeidet har også vært preget av lite brukermedvirkning. 

Rapporten viser at samhandlingsreformen inneholder elementer som kan motvirke 

helhetlige pasientforløp. Eksempler på dette kan være oppstykkede pasientopphold på 

intermediæravdelinger eller forsterket insentivfokus i kommuner og foretak. Dagens 

praksis medfører at pasientene opplever at tjenestene er fragmentert og lite 

gjennomgående. Dette gjentas også i Nasjonal helse- og sykehusplan (7) og 

Primærhelsemeldingen (8). Sistnevnte rapport konkluderte med at kommunale KAD- 

senger har hatt en begrenset effekt. Effekten har vært størst der hvor enhetene hadde 

god legedekning, og hvor man kunne spore færre øyeblikkelig hjelp-innleggelser inn til 

sykehus. 

 

Flere kommuner og helseforetak har utarbeidet diagnosebaserte forløp. Disse ble 

opplevd som lite tilpasset den kommunale virkelighet og ble ikke benyttet i praksis. 

Diagnoseuavhengige pasientforløp synes å passe bedre for pasienter med flere 

sykdommer, der behovet for helhetlig tilbud er viktig. 

 

Rapporten påpekte at IKT som virkemiddel for samhandling blir brukt i altfor liten grad. 

Spesielt gjelder dette for trepartskonsultasjoner hvor teknologien finnes allerede.  

Tilgang til oppdatert og relevant informasjon er en utfordring, bl.a. om legemidler. En 

annen utfordring er organisering og forvaltning. 

 

Rapporten Samhandling om utskrivningsklare pasienter fra Nasjonalt senter for 

distriktsmedisin (9) beskriver at ulike journalsystem i helseforetak, hjemmetjeneste, 

sykehjem og hos fastlege, gjør at helsepersonell ikke har fullstendig tilgang til 

opplysninger om pasienten. 
 

I Helse Nords kvalitetsstrategi for 2016–2020 (10) fremheves pasientens helsetjeneste 

som et av fire satsningsområder, hvor blant annet pasientens personlige mål med 

behandlingen formuleres i samarbeid med pasienten. God legemiddelsikkerhet, 
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herunder klinisk farmasi7 og bruk av integrated medicines management (IMM-

metoden)8 er viktige verktøy i denne sammenheng. 

 

2.1 Tilsyn og revisjoner 
Statens helsetilsyn og Riksrevisjonen har de senere år utført flere tilsyn med kommune- 

og spesialisthelsetjenesten. Disse bekrefter utfordringene, og avdekker områder for 

forbedring. 

 

Statens helsetilsyn hadde i 2015 et landsomfattende tilsyn som er oppsummert i 

rapporten «Informasjonen var mangelfull og kom ofte for sent» (11). 

 

Sentrale funn fra dette tilsynet var: 

 

 Dersom fastlegen er borte fra jobb, risikerer hjemmesykepleien å ikke få 

nødvendige pasientopplysninger fordi andre ansatte ved legekontoret ikke kan 

åpne det elektroniske meldingssystemet. 

 Pasientinformasjon mangler i det elektroniske meldingssystemet fordi noen 

fremdeles bruker telefon eller faks uten å oppdatere pasientjournalen. 

 Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og større press på 

kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter. 

 Pasienter får for lite informasjon om behandlingen og hva som skjer når de 

kommer hjem. De har liten mulighet til å påvirke. 

 Feil ble sjeldent meldt fra om fordi avvikssystemene ikke var kjent eller lite 

brukervennlig. 

 

Riksrevisjonens undersøkelse fra 2016 av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten 

etter innføring av samhandlingsreformen har følgende sammenfatning (12): 

 

 Kommunene har tatt over pasienter som tidligere lå ferdigbehandlet i sykehus, 

men det finnes lite kunnskap om kvaliteten på tjenestene til disse pasientene. 

 Samarbeidet om pasienter med behov for tjenester fra både primær- og 

spesialisthelsetjenesten er ikke godt nok. 

 KAD benyttes ikke på en måte og i et omfang som er i tråd med intensjonen. 

 Innenfor rus- og psykiatriområdet er ikke tilbudet i kommunene styrket i takt 

med nedbyggingen av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. 

 Kommunene har i liten grad økt kapasiteten og styrket kompetansen i pleie- og 

omsorgstjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. 

 

                                                        
7 Farmasøytisk legemiddelkunnskap anvendt på pasientens farmakoterapeutiske problemstillinger, basert på 

klinisk data der farmasøyten har direkte eller indirekte kontakt med pasienten. 
8 Kvalitetssikring av pasientens legemiddel-regime ved hjelp av standardiserte metoder. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 83 



  

13 
 
 

3. Pasientgruppen 

3.1 Skrøpelige eldre 
Planen tar spesielt for seg samhandling rundt «skrøpelige eldre». Pasientgruppen (13) 

er sammensatt, noe som har gjort det vanskelig å oppnå fullstendig konsensus om 

hvordan den skal avgrenses. Det er ulike syn på om miljøfaktorer og psykososiale 

faktorer skal inkluderes. De pasientene som inngår i målgruppen har likevel ett eller 

flere av følgende typiske kjennetegn:  

 

 Fysisk skrøpelighet, som svekket bevegelsesevne og balanse, fallrisiko, inaktivitet, 

økende vansker med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter (ADL-vansker9), økt 

sykelighet og sykdomsbelastning, mange medisiner, ernæringsvansker, uønsket 

vekttap og svekkede sanser. 

 Psykisk skrøpelighet, som depresjonstendens, angst, søvnvansker, svekket 

selvtillit og evne til å ivareta seg selv. 

 Kognitiv skrøpelighet, fra lett kognitiv svikt, forvirring til betydelig demens.  

 Psykososial skrøpelighet, som dårlig nettverk, relasjonsproblemer til familie, 

uegnet bolig, ensomhet, økonomisk sårbarhet, rus og alkohol. 

 

Sykdommer hos eldre har gjerne atypiske symptomer og kan derfor være vanskelige å 

diagnostisere. Å bli gammel gir i seg selv økt risiko for psykiske og somatiske 

sykdommer. Bedre og sikrere behandlingsmetoder gir eldre muligheter for å få 

behandling som tidligere var forbeholdt yngre. 

 

Om lag halvparten av eldre pasienter som blir akutt innlagt i sykehus har flere 

sykdommer, bruker mange legemidler, er preget av generell «skrøpelighet» og de bærer 

ofte preg av generell funksjonssvikt. Noen har også redusert kognitiv kapasitet. 

Behandlingsresponsen kan være forsinket, og det kan være behov for sosiale støttetiltak 

(14). 

  

Typiske sykdommer er hjertesykdommer, lungesykdommer (KOLS), infeksjoner, 

hjerneslag, komplikasjoner relatert til bruk av mange medikamenter, sansetap10, 

muskel/skjelettlidelser, diabetes, demens og annen kognitiv svekkelse. Psykiske lidelser 

og rusproblemer hos eldre øker, og helsevesenet har i begrenset grad hatt tilstrekkelig 

oppmerksomhet mot denne pasientgruppen (15).  

 

En typisk skade som dominerer er lårhalsbrudd. Ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den 

norske legeforening er dødeligheten for eldre 25 prosent innen ett år etter skaden11. I 

tillegg blir en del eldre utsatt for vold fra personer i nære relasjoner. Eldre med nedsatte 

                                                        
9 ADL-Activities of daily living. 
10 Redusert syn, hørsel eller en kombinasjon av disse. 
11https://tidsskriftet.no/2010/08/oversiktsartikkel/behandling-av-larhalsbrudd  
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kognitive evner, fysisk svekkelse eller psykososial angst har økt risiko for å bli utsatt for 

overgrep (16). 

 

Ensomhet og utenforskap er tilleggskriterier som skaper store forskjeller mellom de 

pasientene som har et sosialt nettverk og de som ikke har dette (17). 

 

Demografisk utvikling forsterker utfordringsbildet ved at andelen eldre i befolkningen 

øker (tabell 1). Samtidig forventer vi at de yngre i større grad flytter til byene, og den 

relative andelen eldre blir følgelig større i distriktene (figur 2). 

 

Bostedsområde  

Helse Nord 

 

Antall 

innbyggere 

2018 

Antall 

innbyggere 

2030 

Antall 

innbyggere 

2040 

Prosentvis 

endring 

2015-2030 

Prosentvis 

endring 

2015-2040 

0–17 år 98 571 93 900 95 487 -4,7 -3,2 

18–49 år 201 185 194 895 191 326 -3,1 -4,9 

50–66 år 106 398 106 593 99 633 0,2  -6,4 

67–79 år 57 755 68 077 75 714 17,9 31,1 

80–89 år 18 013 30 477 36 814 69,1 104,3 

90 år og eldre 4 079 5 179 9 659 27,0 136,8 

Sum Helse Nord 486 001 499 121 506 633 2,7 4,2 
Tabell 1 Antall innbyggere framskrevet fra 2018 til 2030 og 2040.  Kilde: Middelalternativet for 

befolkningsframskrivinger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
 

 

 
Figur 2 Andel av befolkningen 67 år og eldre i 2015 og framskrevet til 2030. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå. 
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3.2 Urbefolkningen – særskilte hensyn  
Et godt helsetilbud til samiske pasienter, krever kompetanse i samisk språk og kultur. 

Kulturelle og språklige forskjeller kan blant annet ha innvirkning på hvordan samiske 

pasienter presenterer sine plager.  For samisktalende pasienter kan bruken av eget 

morsmål være en forutsetning for å oppleve at tjenestetilbudet er tilfredsstillende. Hvis 

ikke helsepersonell har kompetanse om språk i møte med den samisk språklige 

pasienten, kan det oppstå misforståelser som i verste fall kan gå utover 

pasientsikkerheten.  

 

Tolketjenesten brukes for lite, og behovene til det samiske folk er ikke satt tilstrekkelig 

på dagsorden. I dag finnes det i hovedsak tilbud på nordsamisk, og et svært begrenset 

tilbud på lule- og sørsamisk, noe som ikke er tilfredsstillende. 

 

Innen det samiske samfunnet er det variasjoner vedrørende språk, kultur og næringer. 

Det er derfor av stor betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om sosiale, 

historiske og kulturelle faktorer som kan ha betydning for møter mellom den samiske 

pasienten og helse- og omsorgstjenestene. Historien om fornorskingsprosessen og 

stigmatisering av samene, kan ha stor betydning for enkeltindividets helse og behov i 

møtet med helsetjenesten. Samiske pasienter har rett til likeverdig helse- og 

omsorgstjenester på lik linje med øvrig befolkning. Dette følger av rettigheter det 

samiske folk som urfolk har i henhold til nasjonale lover og internasjonale konvensjoner 

som Norge har gitt sin tilslutning til. Det vises blant annet til: 

Av ILO-konvensjonen nr. 169 art. 25 følger at utforming og 

gjennomføring av helsetjenester for urfolk skal skje under urfolks eget 

ansvar og kontroll, slik at urfolk kan nyte godt av så høy fysisk og mental 

helsemessig standard som mulig. 

 

Den politiske målsettingen i Norge har vært å gi et kulturelt tilrettelagt tilbud til den 

samiske befolkningen innenfor de etablerte tjenestene i stedet for å utvikle tjenester 

spesifikt for den samiske befolkningen. Undersøkelser har vist at den samiske 

befolkningen bruker helsetjenestene i like stor grad som majoritetsbefolkningen, men 

de er mindre tilfreds med tilbudet. De har dessuten et ønske om å få mer hjelp fra det 

offentlige (18). Det kan være fordi de har en annen forståelse av helse, sykdom og 

behandling enn majoritetsbefolkningen, selv om dette nok ikke gjelder alle.  

 

Samisk ungdom bør rekrutteres ved å tilrettelegge mer om samisk språk og kultur i 

helsefaglig utdanning. «Litteraturen peker på betydningen av at helse- og 

omsorgspersonell har kunnskap om samisk språk og kultur i møte med samiske personer 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 86 



  

16 
 
 

med demens. Det foreligger lite forskning som fokuserer på situasjonen til samiske 

personer med demens, deres familier og samhandling med offentlige helse- og 

omsorgstjenester. Nye forskningsprosjekter er imidlertid igangsatt på disse områdene.» 

(18)  

 

Utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen i Finnmark 

(Utviklingssenteret) er i gang med å utarbeide et veiledningshefte for kulturforståelse 

som skal brukes i undervisningen i kommunene. Når dette arbeidet er ferdigstilt gjøres 

det elektronisk tilgjengelig for alle. 

 

Et geriatrisk spesialisttjenestetilbud til en eldre samisk befolkning, tilpasset deres språk 

og kultur, mangler i kommuner og sykehus. Helsetjenesten opplever at tospråklige 

demente går tilbake til sitt opprinnelige språk etter hvert som sykdommen utvikles. Det 

er viktig å påpeke at det vil bli et geriatrisk tilbud til den samiske pasienten med 

oppbygging av geriatrisk kompetanse og geriatrisk team samt lærings- og 

mestringstilbud (LMS) knyttet til Samisk helsepark i Karasjok. 

 

Med bakgrunn i Meld.St.11. Nasjonal helse og sykehusplan har Helse Nord RHF fått i 

oppdrag å ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen, innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og 

sykehusplan. 

 

Helse Nord RHF har i nært samarbeid med Sametinget opprettet prosjektet «Strategisk 

videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». Prosjektet er 

nasjonalt og formålet er: Utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som 

fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen nasjonalt. 

Likeverdige helsetjenester forutsetter helsetjenester tilrettelagt samiske pasienters 

språklige og kulturelle bakgrunn. Prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av 2020, og helt 

sentralt vil være helsetjenester til samiske, eldre pasienter. 

 

Organisering av virtuelle avdelinger er en måte å gjøre tjenestene tilgjengelig ved å 

bruke lyd/bilde til å samhandle, veilede og undervise. Pasienten innlegges i virtuell 

avdeling. Utviklingssenteret er i kontakt med et firma som tilbyr en alarmplattform som 

samler all kommunikasjon på ett sted/en skjerm (løsning som i dag finnes i andre 

bransjer). Bindeledd mellom tjenestene pasienten skal ha, flytter tjenestene ut til 

pasienten. Hjemmetjenesten er fysisk tilstede og medvirker hele veien fra første dag, 

mens at det virtuelle teamet er faglig støtte som bidrar med vurderinger og forslag til 

tiltak. Hjemmetjenesten dokumenterer, og pasienten utskrives til slutt til fastlegen. 

Utviklingssenteret arbeider med mini mental status (MMS)-skjema tilrettelagt den 

samiske befolkningen. 
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3.3 Innvandrerbefolkningen – særskilte hensyn 
 

Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge12 gir oss innsyn og kunnskap om 

innvandrerbefolkningens helse generelt. 

Innvandrere er personer som er født i utlandet, og som også har 

foreldre som er født i utlandet. Innvandrerbefolkningen omfatter både 

innvandrere og personer som er født i Norge med to 

innvandrerforeldre (Kilde: FHI-Folkehelserapporten) 

Innvandrerbefolkningens helse har sammenheng med genetisk bakgrunn og historie. 

Ifølge Folkehelserapporten har vi liten kunnskap om hvordan helse og bruk av 

helsetjenester utvikler seg over tid. Det avhenger av hjemland og oppholdstid i Norge. 

Sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre vil være nyttige verktøy 

for videre analyser og forskning på utvikling av helsetilstanden i 

innvandrerbefolkningen. Det betinger at spørreskjemaundersøkelser må tilpasses både 

metodisk og språklig for å oppnå en svarprosent som gir et representativt bilde.  

 

Språk og kultur har også for denne befolkningen avgjørende betydning for et godt 

helsetilbud. 

 

  

                                                        
12 https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/helse-i-innvandrerbefolkningen/#hovedpunkter 
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4. Status i kommunehelsetjenesten 
Regjeringen har i primærhelsemeldingen (8) og i opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering (19) signalisert at et større ansvar for rehabilitering særskilt skal over til 

kommunene. En kartlegging av nåsituasjonen var derfor viktig. 

 

Prosjektgruppen har utarbeidet en oversikt over hvilke aktuelle helseressurser som 

finnes i kommunene i Nord-Norge. Det er kartlagt om kommunene har etablert 

demensteam, psykiatrisk helsetilbud, palliative team13, rehabiliteringstilbud, og hvilken 

kapasitet de har i sine sykehjem.  

 

4.1 Tjenestetilbud i kommuner i Nordland 
I Nordland har de fleste kommunene etablert demensteam. Dette kan skyldes stor 

satsing på området hvor spesielt Kløveråsen utdannings- og kompetansesenter har 

bidratt med kompetanseoverføring. Det samme gjelder tilbud til eldre med psykiske 

lidelser. Mange kommuner har egne tilbud og egnet personell til å ivareta denne 

pasientgruppen. 

 

Et annet område som utmerker seg positivt er hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene 

for rehabiliteringen, og helseteamet arbeider sammen med brukeren mot å nå disse. De 

fleste kommunene har også rehabiliteringsplasser inkludert i kommunens tilbud. 

 

Alle kommunene har tilbud om kommunalt akutt døgntilbud (KAD) enten alene eller i 

samarbeid med andre kommuner. Derimot er det få kommuner som har egne palliative 

team, men mange har kreftsykepleiere som ivaretar palliative pasienter på en god måte.  

 

I 2017 var det totalt 2 400 sykehjemsplasser i Nordland fordelt på 242 637 innbyggere, 

noe som er en liten reduksjon fra 2011. Det finnes 30 aldershjemsplasser i fylket, som er 

en reduksjon på 30 % sammenlignet med 2011 (20). 

 

4.2 Tjenestetilbud i kommuner i Troms 
I Troms varierer tilbudet til eldre med psykiske plager og demens. Mange kommuner 

har demensteam og helsearbeidere med psykiatrisk kompetanse. Få kommuner har 

egne senger til eldre med psykiske plager. De inngår som regel i et korttidstilbud. De 

fleste av kommunene har opprettet tilbud om kommunal akutt døgnplass (KAD) eller 

organisert slikt tilbud sammen med andre kommuner. De fleste kommunene har ikke 

egne palliative team, men de har sykepleiere som har videreutdanning i palliasjon. 

Kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord har i dag samarbeid med UNN om 

                                                        
13 Team som jobber med lindrende behandling til pasienter i livets sluttfase 
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pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT).14 Mange av kommunene har egne dedikerte 

rehabiliteringsplasser eller har dette som en del av korttidsplasser på sykehjem. Noen 

har også begynt med hverdagsrehabilitering.  

 

I Troms er det en befolkning på 165 472 per 2017. Det er totalt 1 445 sykehjemsplasser 

som er en liten økning fra 2011. I tillegg har fire kommuner i Nord-Troms én 

sykestueplass hver. Det er også rapportert om 27 aldershjemsplasser i 2015 som er en 

reduksjon på 39 % i forhold til 2011 (20). 

 

4.3 Tjenestetilbud i kommuner i Finnmark 
 

Tilbudet til eldre med psykiske plager og til eldre med demens varierer. Om lag 

halvparten av kommunene har demensteam eller er i ferd med å opprette dette. De 

fleste kommunene har helsepersonell med kompetanse i psykiatri, men de færreste har 

egne sykehjemsplasser som er tilrettelagt for rus/psykiatri.  

 

Samlet har kommunene i Finnmark 649 sykehjemsplasser fordelt på 76 043 innbyggere 

per 2017. De største kommunene Alta, Hammerfest og Sør-Varanger har flest plasser. 

Det er 22 aldershjemsplasser i fylket som tilsvarer en reduksjon på 65 % fra 2011 (20). 

Finnmark har i tillegg 40 sykestuesenger som er en halvannenlinjetjeneste. Flere 

kommuner har tradisjon for både kreftbehandling og lindrende behandling i disse 

sengene. Sykestuene tar også imot pasienter fra hjemmet og fra sykehus. KAD-sengene 

inngår ofte som en del av sykestuesengene. Alle kommuner har KAD-senger selv, eller i 

samarbeid med andre kommuner. 

 

 

                                                        
14 Teamet er tverrfaglig og består av ansatte både fra kommuner og sykehus. Hensikten med et 
helsetjenesteteam er utvikling av et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til pasientgruppen. 

Antall innbyggere over 67 år per sykehjemsplass 
 

Nordland:  41697/2400 = 17,4 

Troms:  24820/1445 = 17,2 

Finnmark:  11306/ 649 = 17,4 

 

Kilde: Samhandlingsbarometeret.no, 2017 
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5. Status i spesialisthelsetjenesten 
I dette kapitlet beskrives status for tjenestetilbudet innen geriatri, alderspsykiatri og 

demensutredning i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har UNN to områdegeriatriske team 

hvor spesialist- og kommunehelsetjenenesten samarbeider. 

 

Tabell 2 Dagens tilbud per 01.04.18 i spesialisthelsetjenesten innen geriatri, alderspsykiatri og 

demensutredning. I tillegg er tilbud innen slagbehandling og rehabilitering tatt med.  

 

                                                        
15 Felles senger for akutt geriatri og ortogeriatri. 
16 Med. Klinikk disponerer 4 senger til geriatriske pasienter. Disse sengeplassene omtales kun som geriatriske senger. 
17 Ingen definerte rehabiliteringssenger ved Nordlandssykehuset Bodø, men det iverksettes tidlig rehabilitering i forløpet av behandlingen av 

hjerneslag. 
18 Rehabiliteringssenger for fysikalskmedisin og rehabilitering, hvor noen senger brukes til geriatri 
19 Geriatrisk poliklinikk drives uten geriater 
20 Ambulant rehabiliteringsteam 
21 Tilbud til kommunene Tromsø, Harstad og Balsfjord 
22 Det er per tiden ikke en egen demens/ hukommelsespoliklinikk ved UNN, men utredning ivaretas av nevrologisk, geriatrisk og 

alderspsykiatrisk poliklinikk. 
23 NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe 

håndteres ved Kløveråsen. 
24 NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe 

håndteres ved Kløveråsen. 
25 NLSH har ikke egen demenspoliklinikk, men vi tar imot pasienter med spørsmål om demens på våre nevrologiske poliklinikker. Noe 
håndteres ved Kløveråsen. 

Foretak/sykehus UNN Helgelands-

sykehuset 

Nordlands- 

sykehuset 

Finnmarks-

sykehuset 

 

 

 

 

 

 

Tilbud T
ro

m
sø

 

H
a

rs
ta

d
 

N
a

rv
ik

 

O
G

T
 M

id
t-

T
ro

m
s 

O
G

T
 N

o
rd

-T
ro

m
s 

S
a

n
d

n
e

ss
jø

e
n

 

M
o

sj
ø

e
n

 

M
o

 i
 R

a
n

a
 

B
o

d
ø

 

L
o

fo
te

n
  

V
e

st
e

rå
le

n
 

H
a

m
m

e
rf

e
st

 

K
ir

k
e

n
e

s 

K
lø

v
e

rå
se

n
  

Akuttgeriatri, døgn 

Antall senger 

7 1 3     615 416      

Akutt slag, døgn 

Antall senger 

7 3 3   4 2 4 8 4 4 4 6  

Rehabilitering, døgn 

Antall senger 

   8 6    017 0 4 

(+2) 

 618  

Geriatrisk poliklinikk Ja Ja Ja Ja    Ja Ja19 Ja Ja Ja Ja  

Ambulerende team Ja   Ja Ja    Ja Ja Ja  Ja20  

Pasientsentrert 

helsetjenesteteam, 

PSHT 

Ja
21 

Ja       Nei Nei Nei    

Ortogeriatrisk tilbud 

Antall senger 

       6       

Alderspsykiatri, døgn 

Antall senger 

14        8      

Alderspsykiatri, 

poliklinikk 

Ja        Ja      

Demenspoliklinikk/ 

hukommelses-

poliklinikk 

22        Ja23 Ja24 Ja25   Ja 
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Dagens forbruksrater for spesialisthelsetjeneste til eldre gir oss kunnskap om hvordan 

vi kan fremskrive behovet i årene som kommer. Figur 3 er hentet fra eldrehelseatlas for 

Norge (21). Her ser vi hvilke fagområder som kan forvente stor vekst når antall eldre 

øker. 

Figur 3 Eldres bruk av utvalgte deler av spesialisthelsetjenesten som andel av hele befolkningens bruk, 

gjennomsnitt for årene 2013–2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). (Fra 

Eldrehelseatlas) 

 

14 prosent av alle konsultasjonene i allmennpraksis er benyttet av eldre over 75 år. De 

utgjør syv prosent av befolkningen. Denne aldersgruppen har lavt forbruk av 

allmennlegetjenesten, selv om de har høyest sykelighet. Dette er mest fremtredende i 

opptaksområder med store avstander (21). 

 

Figur 4 viser eldres bruk av både allmennlegetjenester og spesialisthelsetjenester som 

andel av hele befolkningens bruk. 
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Figur 4: Eldres bruk av allmennlegetjeneste og spesialisthelsetjeneste (poliklinikk, alle innleggelser, akutte 

innleggelser, liggetid og reinnleggelser) som andel av hele befolkningens bruk, gjennomsnitt pr. år for 2013– 

2015. Stiplet linje angir de eldre som andel av befolkningen (7 %). 

 

5.1 Likeverdige tjenester og variasjon 
Helseforetakene har ulikt innhold i sine tjenestetilbud. I helseforetakenes 

utviklingsplaner finnes det vurderinger av behov og dimensjonering av kapasitet 

innenfor ulike fagområder. Tilbudet varierer mellom sykehusene. Dette er i tråd med 

krav om at hvert helseforetak skal ha et lokalsykehustilbud, mens funksjons- og 

oppgavedelingen mellom sykehusene er tilpasset lokale forhold. 

 

Tall fra eldrehelseatlaset viser at det er størst variasjon i det polikliniske tilbudet for 

fagområdene hjertesykdom, demens og Parkinsons sykdom (21).  

 

For pasienter med hjertesykdom, slitasjegikt, kreft, øyesykdommer og hørselskade er 

det moderat variasjon når det gjelder utføring av prosedyrer. Dette er uavhengig av om 

tilbudet gis hos avtalespesialist eller i sykehus (21). 

 

Andelen reinnleggelser er relativt høy (22–29 %) for diagnosene KOLS, hjertesvikt og 

lungebetennelse. Her er tilbudet i primærhelsetjenesten en viktig faktor, da andelen 

reinnleggelser ikke bare har sammenheng med kvaliteten i sykehus. 
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5.1.1 Geriatri 

Geriatri defineres som den medisinske spesialitet som omfatter fysiske, psykiske, 

funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. Spesialiteten 

inkluderer utredning og behandling av eldre pasienter ved akutte og kroniske sykdommer, 

forebyggende arbeid, rehabilitering og omsorg ved livets slutt inkludert palliativ 

behandling (14). Behandlingen gis i et tverrfaglig miljø, og har som hovedmål å optimalisere 

den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. 

 

Tidligere satsing på geriatri i Helse Nord (22) har ikke gitt ønsket resultat. Helse Nord 

har siden 2007 hatt et utdanningsprogram i geriatri. Programmet skulle øke 

rekruttering og utdanning av geriatere. Bare tre av de 38 legene som har vært gjennom 

utdanningsprogrammet arbeider i dag som geriater i Helse Nord. 

 

Det geriatriske tilbudet i sykehusene er sårbart og med stor variasjon i innhold og 

tilgjengelighet, jf. oversikten i tabell 2. Nasjonal helse- og sykehusplan legger opp til at 

store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. I Helse Nord er det UNN Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø som faller inn under definisjonen stort akuttsykehus. 

 

UNN og Finnmarkssykehuset har ambulerende team som følger opp pasienter i 

kommunene. 

 

5.1.2 Alderspsykiatri 

Alderspsykiatri er en spesialisert del av psykiatrien som retter sin virksomhet mot 

personer med psykiske lidelser som debuterer i eldre år. Den kombinerer kunnskap fra 

flere områder, herunder aldring, geriatri, psykiatri, nevropsykologi, nevrologi og 

farmakologi.  

 

Aktuelle pasientgrupper er: 

 

 Pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse som debuterer etter fylte 65 år. 

 Pasienter med demens og betydelige atferdsproblemer og/eller betydelige 

psykiatriske symptomer. Alder er av mindre betydning. 

 Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på 

nevrodegenerativt grunnlag. 

 Pasienter over 65 år med en alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen 

etablert kontakt i voksenpsykiatrien. Eller når samtidige sykdommer og/eller 

høy alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig. 

 Eldre med rusproblemer. Alkoholforbruket blant eldre øker. Alkoholforbruket 

øker risikoen for skader, og fører ofte med seg ensomhet og isolasjon. I tillegg til 

at eldre drikker mer enn yngre, samtidig som de tåler alkoholen dårligere, fins 

det få behandlingsmuligheter for eldre med rusrelaterte problemer. Dette er også 

et tabuområde (16, 23). I Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 
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spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025 (24) er det vurdert at endret 

demografi vil kreve økt kompetanse og kapasitet på behandling av psykiske 

lidelser og rusmiddelavhengighet hos eldre. 

 

5.1.3 Alderspsykiatrisk seksjon v/UNN Åsgård, Tromsø  

Alderspsykiatrisk døgntilbud i UNN Tromsø er et spesialisert helsetjenestetilbud til 

personer over 65 år som får en alvorlig psykisk lidelse. Opptaksområdet er alle 

kommuner i Finnmark, Troms og deler av Nordland (Ofoten). Alderspsykiatri døgn 

Tromsø er en utrednings- og behandlingsenhet med plass til 14 pasienter på enerom. 

Enheten har tre skjermede rom. 

 

5.1.4 Alderspsykiatrisk enhet ved Nordlandssykehuset Bodø 

Alderspsykiatrisk enhet er et tilbud til eldre i Nordlandssykehusets og 

Helgelandssykehusets opptaksområde som har behov for utredning eller behandling av 

psykiske lidelser. Enheten har plass til åtte pasienter og dekker over et vidt spekter av 

problemstillinger for personer over 65 år. 

 

5.1.5 Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter 

Helse Nord RHF kjøper tjenester fra Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter for 

demens i Nordland26. Målgruppen er personer med demens som trenger spesialisert 

diagnostisering og behandling. I tillegg bistår Kløveråsen kommunene i Nordland med 

undervisning, veiledning og rådgivning. 

 

Pasientene tilbys tverrfaglig vurdering, etter henvisning fra fastleger og sykehus.  

Tilbudet består av en hukommelsespoliklinikk som tar imot ca. 500 pasienter per år 

med til sammen 1300 konsultasjoner, og en sengepost med fire elektive døgnplasser, 

som brukes hovedsakelig til utredning og behandling ved atferdsproblematikk. Antall 

døgnopphold er ca. 50 per år, og det er stort sett sykehjemspasienter. Poliklinikken tar 

også imot pasienter til alderspsykiatrisk utredning.  

 

Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner 

Det er ingen formelle avtaler om samarbeid mellom Kløveråsen og helseforetakene i 

Nordland, med unntak av en intensjonsavtale med habiliteringsavdelingen ved 

Nordlandssykehuset. Likevel er det faglig samarbeid rundt enkeltpasienter både ved 

alderspsykiatrisk avdeling, distriktspsykiatrisk senter (DPS), nevrologisk og geriatrisk 

fagområde i Nordlandssykehuset.  

 

                                                        
26 http://kloverasen.no/hjem 
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I 2016 ble det etablert et faglig samarbeid/nettverk med alderspsykiatrisk poliklinikk, 

DPS, geriatrisk seksjon i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Kløveråsen gir 

undervisning til DPS-ene om demens.  

 

Samhandlingen i dag er hovedsakelig med kommunene i Nordland (med unntak av få 

pasienter som går til Trøndelag og Troms), og består av veiledning og undervisning, 

samt direkte oppfølging av pasienter i samarbeid med personell i kommunen.  

 

Øvrige aktiviteter og samarbeid 

 

 Drift av fem demensnettverk i Nordland 

 Samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter - aldring og helse og Fylkesmannen 

i Nordland gjennom Demensomsorgens ABC 

 Lærings- og mestringstilbudet Demensskolen- et tilbud til nydiagnostiserte 

personer over 65 år. Dette er et samarbeid med SESAM-Stavanger27 

 Møteplass for mestring – helgekurs for yngre med demens og deres pårørende.  

 Utadrettet/ambulerende tilbud til sykehjem – DCM28  

 Samarbeid med klinisk farmasøyt 

 

5.1.6 Habilitering og rehabilitering 

Kommunene og helseforetakene har koordinerende enheter for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomheten. Disse enhetene skal bidra til å sikre et helhetlig 

rehabiliteringstilbud. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med 

individuell plan, og for oppnevning av koordinator. 

Habilitering ivaretar et omfattende spekter av diagnoser og funksjonsvansker, og bistår 

med utredning, diagnostisering, behandling, veiledning og opplæring, både til 

enkeltpasienter, pårørende og samarbeidende instanser i kommunene.  

Habiliteringstjenestene gir tilbud ambulant, poliklinisk og ved innleggelser. Målgruppen 

er barn, unge og voksne som har behov for habilitering på grunn av medfødt eller tidlig 

ervervede funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom. Dette gjelder spesielt overfor 

personer med tidlig utvikling av demens (25).  

Med bedre behandlingsmetoder overlever flere sykdom og ulykker, og avansert 

behandling gis også til eldre og sykere pasienter. Denne utviklingen medfører et økt 

behov for rehabiliteringstjenester både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

 

                                                        
27 SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling i Helse Vest. 
28 Dementia care mapping – en metode for kvalitetssikring av omsorgen til personer med demens (30) 
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En eldre pasient trenger lengre tid til å komme seg etter akutt sykdom. Rehabilitering 

må startes parallelt med behandling. Forskning viser at tidlig mobilisering og 

rehabilitering gir gevinster (26). Se litteraturgjennomgang i boksen under. 

 

 

  

Litteraturgjennomgang rehabilitering 
 

Effekter av rehabilitering: 

Blir boende lengre hjemme 

Mindre behov for institusjonsplasser 

Færre innleggelser i sykehus 

Økt bevegelsesevne og mindre ustø 

Reduserte kommunale utgifter 

 

Hva er det som virker? 

Tverrfaglig tilnærming 

Sammensatte tiltak 

Progressiv styrketrening 

Funksjons- og ferdighetstrening 

 

Kilde: «Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne» 
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6. Utfordringer hovedmål 1: Helhetlige pasientforløp og 

samhandling 
 

Hovedutfordringen er å styrke samhandlingen mellom helsepersonell, pasient og 

pårørende, mellom helsepersonell i ulike enheter, avdelinger og klinikker i sykehus, 

mellom helsepersonell i ulike deler av kommunehelsetjenesten, og mellom 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det er også mulig å realisere gevinster 

gjennom interkommunalt samarbeid.  

 

Det handler også om organisering av tjenestene, og mangel på egnede verktøy, blant 

annet for å beskrive pasientens funksjonsnivå. Begrenset kjennskap til hverandres 

kompetanse og tjenestetilbud påvirker muligheten til å benytte ressursene best mulig.  

 

Det er regionale forskjeller i omfang av liggedager for utskrivningsklare pasienter. Disse 

pasientene har behov for kommunale tjenestetilbud etter utskriving fra sykehus. 

Pasientene kjennetegnes ofte ved høy alder, generell svekket allmenntilstand, og 

dermed økt risiko for følgetilstander. Mange av disse faller inn under betegnelsen 

skrøpelige eldre. 

 

Bedre bruk av teknologiske muligheter er viktig for å kunne levere gode tjenester. Alle 

helseforetak i Helse Nord benytter videokonsultasjoner. Video anvendes foreløpig mest 

mellom helsepersonell, og i mindre grad i dialog/konsultasjon med pasienten. Dette er 

under utvikling. 

 

Helsedirektoratet gjennomfører nå et prosjekt om medisinsk avstandsoppfølging av 

kronisk syke29. Prosjektet følger opp Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, 

og inngår i Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorg 2020 (55). 

 

Hovedmålet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i 

omsorgstjenestene innen 2020. Hensikten med avstandsoppfølging er å: 

 

 skape trygghet og mestring i å håndtere egen sykdom for de som følges opp med 

avstandsoppfølging 

 avdekke forverring av sykdom så tidlig som mulig, for å kunne sette i verk tiltak 

for å hindre ytterligere forverring 

 bidra til å utsette behov for tjenester for en del brukere/evtentuelt erstatte noe 

av andre tjenester 

 redusere besøk på legevakt og akuttinnleggelser i sykehus og redusere behov for 

akuttimer og hyppige besøk hos fastlege 

                                                        
29 Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke er et prosjekt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/medisinsk-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke#informasjonsm%C3%B8te-

om-tilskuddet 
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Målet er at de som følges opp skal få bedre fysisk og psykisk helse, bedre 

pasientopplevelse, og at tiltaket samlet sett skal gi lavere kostnad for helsetjenesten. I 

Nord-Norge deltar Bodø kommune i samarbeid med Nordlandssykehuset. 

 

6.1 Organisatoriske utfordringer 

6.1.1 Finansieringsutfordringer 

Finansieringsordninger kan ha betydning for samarbeidet mellom kommune- og 

spesialisthelsetjenesten. Økonomiske insentiv til å gjennomføre endringer uteblir når 

gevinsten tilfaller andre. Økonomisk «straff» kan være styrende for adferd, men er ikke 

et ønsket virkemiddel i denne sammenhengen. Et eksempel er at liggetiden i somatiske 

sykehus gikk drastisk ned etter innføring av kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter (6).  

 

6.1.2 Elektroniske pasientjournaler 

Journalsystemene er ulike og elektroniske meldinger mellom sykehus og 

hjemmetjeneste involverer ikke fastlegene. De kan ikke sende dialogmeldinger til 

sykehusene. De fleste fastleger er selvstendig næringsdrivende og får sin inntekt 

gjennom normaltariffen. Virksomheten reguleres gjennom avtale med kommunen, og 

har få faste møtepunkter med øvrig helsetjeneste. Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)30-

meldinger har derimot bidratt til at hjemmetjenesten har bedre kontakt med fastlegene. 

Internt i kommunene opplever hjemmetjenesten likevel at det i enkelte tilfeller tar for 

lang tid før fastlegen svarer på spørsmål som krever rask avklaring. Det er viktig at 

sykehusene har systemer som i størst mulig grad fanger opp eventuelle polikliniske 

konsultasjoner som kan utføres dersom pasienten er innlagt av andre årsaker. For 

pasienten er det viktig å oppleve en helhetlig tjeneste. 

 

Erfaringer fra prosjektet pasientsentrerte helsetjenesteteam (PSHT) ved UNN Tromsø 

har vist at hovedutfordringene med samhandling mellom sykehus og kommune er at:  

 

 Det er mangelfull informasjonsoverføring mellom partene.  

 Pasient og pårørende involveres ikke tilstrekkelig i planlegging av helsetjenesten 

som skal gis.  

                                                        
30 PLO-meldinger omfatter standardiserte elektroniske meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon 
følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten 

Utsagn fra en fastlege 

Fastleger savner muligheter for å drøfte medisinske problemstillinger med spesialister i 

sykehusene før de eventuelt henviser pasienten. Det er ikke avsatt tid, og spesialistene er lite 

tilgjengelige. Noen innleggelser kunne vært unngått dersom det hadde vært rom for slike 

drøftinger. 
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PSHT møter stadig eldre pasienter og pårørende som ikke føler seg hørt, sett eller fått 

delta i beslutninger gjennom forløpet, både i sykehus og kommune. 

 

 

6.1.3 Samarbeidsavtaler 

Alle helseforetak og kommuner i Helse Nord har inngått tjenesteavtaler i tråd med 

samhandlingsreformen på overordnet nivå, men avtalene er ikke godt nok kjent for 

utøverne av helsetjenester. Fastleger og kommuneleger har i varierende grad deltatt i 

utarbeidelse og inngåelse av samarbeidsavtaler, selv om de er sentrale aktører i 

samhandlingen. Det synes å være stor avstand mellom intensjoner og virkelighet.  

Pasientene oppleves å være dårligere enn tidligere når de skrives ut, noe som er 

krevende å håndtere for kommunene. Det etterlyses en møtearena for utøvende 

personell, slik at kjennskap til avtalene og til hverandres tjenester kan styrkes.  

 

Brukermedvirkning fungerer bra på systemnivå, men ikke like godt på tjeneste- og 

individnivå. Tjenesteavtalene er gjeldende mellom en kommune og et helseforetak. Det 

blir derfor en utfordring når pasientene skrives ut fra et annet helseforetak til 

kommunen, for eksempel fra psykiatriske avdelinger. Rutiner for gode overføringer til 

kommuner over helseforetaksgrenser er derfor av stor betydning. 

 

De vanligste årsakene til akuttinnleggelse for eldre er hjertesvikt, lungebetennelse, 

KOLS, hjerneslag eller hoftebrudd. Vanlig triagering31 (27) i akuttmottak gir ikke alltid 

riktig prioritet. Symptomene hos skrøpelige eldre kan være annerledes enn hos yngre, 

og viktige faresignal kan mangle. Fastlegene har ansvaret for legemiddelgjennomgang. 

Når eldre med flere sykdommer blir innlagt på spesialiserte avdelinger er 

oppmerksomheten oftest rettet mot aktuell hendelse, og helhetlige tenkning og 

                                                        
31 Triagesystem er et verktøy som brukes for å fastsette hvilken hastegrad pasienten har. Formålet med triagering er å fange opp 
pasienter med akutt behov for helsehjelp eller høy risiko for forverring av sin tilstand og sikre at de får behandling først. 

 

Utsagn fra dialogmøte 

Spesialisthelsetjenesten oppleves fragmentert og med liten evne til å se pasientenes helhetlige 

behov på tvers av organspesifikke enheter. Tjenestene er lite proaktive, og tilstander som i 

utgangspunktet kunne vært forebygget og behandlet på et tidligere tidspunkt og på lavere nivå, 

ender ofte med sykehusinnleggelse og mer krevende behandling og rehabilitering. 

 

Kommunene gir uttrykk for at helseforetakene kan forbedre seg når det gjelder helhetlige og 

koordinerte helsetjenester til pasientene, herunder utredning, behandling og planlegging av 

videre oppfølging når det er behov for involvering av flere spesialiteter. Det er mange eksempler 

på at pasienter har blitt henvist for et symptom, utredet på en avdeling, ikke funnet noe galt og 

så sendt hjem for deretter å bli henvist på ny. 
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gjennomgang av legemiddelbehandling kan utebli. Når pasienten er innlagt kan det være 

utfordrende å sikre tilstrekkelig bred utredning slik at behandlingen blir målrettet og 

samtidig helhetlig. Ikke alle sykehus har geriatrisk kompetanse og et tverrfaglig tilbud 

som inkluderer forebygging og rehabilitering.  

 

6.1.4 Utskrivningsklare pasienter 

Tjenesteavtale fem i helse- og omsorgstjenesteloven omhandler utskrivning fra sykehus 

til kommuner. Kommunene opplever at det for ofte er for lang tid fra melding om 

utskrivningsklar pasient kommer til helseopplysninger foreligger. I tillegg kommer det 

en del pasienter som ikke er utreiseklare i henhold til tjenesteavtalene. De vanligste 

årsakene til at pasienten ikke er utreiseklar skyldes at nødvendig informasjon og 

medisiner ikke følger med pasienten. Dette vanskeliggjør planlegging av helsetjenester i 

kommunene. Spesielt siden pasientene skrives ut tidligere enn før og er sykere enn 

tidligere ved utskrivelse. I helgene har både kommunene og sykehusene lavere 

bemanning. Utskrivninger tett inntil helg gjør planleggingen av tilbudet til disse 

pasientene mer krevende.  

 

Når «skrøpelige eldre» får poliklinisk behandling er det ikke en selvfølge at det er 

samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Dialogen er 

som regel mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegen.  

 

Utsagn fra dialogmøte 

Flere kommuner mangler boliger og heldøgnsplasser som er tilpasset brukerne. Dette er krevende 

for sykehusene når de har utskrivningsklare pasienter. 

 

Sykehusene ofte for liten kjennskap til hvilke tilbud som finnes i kommunene. Enkelte kommuner 

har erfart at sykehusene foreskriver tilbud pasienten skal ha i kommunen uten dialog i forkant. 

 

 

6.1.5 Reinnleggelser 

En reinnleggelse kort tid etter en utskrivning er lite ønskelig både for pasienten og for 

sykehuset. Reinnleggelser kan være særlig belastende for pasienter med alvorlig 

sykdom eller svært svekket helsetilstand. Opphold for øyeblikkelig hjelp gjør det 

vanskelig å planlegge for effektiv ressursbruk og styring av sykehusene. I et pasient- og 

ressursperspektiv vil det likevel noen ganger være ønskelig å avslutte sykehusoppholdet 

tidlig – med mulighet for retur og reinnleggelse dersom det oppstår medisinsk behov. 
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6.1.6 Avvik 

Avvik meldt av kommunene omfatter blant annet: 

 

 manglende epikrise 

 manglende medisiner eller resepter ved utskriving  

 at kommunen har ikke fått melding om at pasienten skrives ut 

 

Avvik meldt av helseforetakene omfatter blant annet: 

 

 begrenset oppfølging etter utskriving  

 mangelfulle helseopplysninger fra kommunene   

 feil eller ufullstendig medisinliste fra fastlege eller legevakt 

 pasienter innlagt ved alderspsykiatrisk avdeling og som venter på 

sykehjemsplass  

 

Meldekulturen varierer både i kommunene og helseforetakene. Flere gir utrykk for at de 

ikke har motivasjon for å melde avvik, fordi det ikke fører til forbedringer. Det etterlyses 

et enklere system for melding og behandling av avvik. 

 

 

  

Reinnleggelser 

Risiko for reinnleggelser øker med alder. I 2016 var andelen reinnleggelser av de innlagte: 

 

50–66 år: 8,3 prosent 

67–79 år:  11,1 prosent 

    >80 år:  14,1 prosent 

 

Fra 2011 til 2016 har andelen reinnleggelser økt noe for de eldste aldersgruppene.  

 

Kilde: Samdata (28) 
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6.2 Anbefalinger og tiltak hovedmål 1:  

Helhetlige pasientforløp og samhandling 
 

Alle som yter helsetjenester er på̊lågt å̊ hå et styringssystem som sikrer fåglig forsvårlige 

tjenester.32 Dette omfåtter å̊ plånlegge, iverksette, kontrollere og korrigere tjenestene.  

Såmårbeidsåvtåler og retningslinjer er en sentrål del åv styringssystemet for å̊ sikre 

samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. Mangler i styringssystemet øker faren for at det svikter i 

tjenesteutøvelsen. Samarbeidsavtalene bør revideres på en slik måte at de kan brukes 

som verktøy for utøvende personell. 

 

Den pasientsentrerte helsetjenestemodellen eller Chronic Care Model gir en fremstilling 

av de tilbud som understøtter helse og funksjon hos pasienter med langvarige 

helsetjenestebehov (29).  Modellen bygger på et likeverdig og verdiskapende samarbeid 

mellom den «aktive informerte pasient» på den ene siden og «det proaktive forberedte 

helsetjenesteteam» på den andre siden. Denne modellen har mye empirisk støtte (30). 

Modellen er tatt inn i vår kvalitetsstrategi 2016–2020 (10), og i oppdragsdokument 

2013 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. (31) 

 

 
Figur 1 Chronic care model   

Anbefalingene skal bidra til at pasientene i størst mulig grad får behandling og omsorg i 

eget hjem eller kommunal institusjon, jamfør LEON33-prinsippet. Det er viktig å 

stimulere pasientene til mest mulig egenmestring i hverdagen. For å få til dette bør det i 

større grad etableres ambulante tjenester og opplæringstiltak. Brukermedvirkning er 

                                                        
32 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
33 Laveste effektive omsorgsnivå 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 103 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250


  

33 
 
 

avgjørende. Ingen beslutninger skal tas om pasienten uten at pasienten er informert, 

samtykker og tar del i avgjørelsen. 

Rutiner og pasientforløp må forankres i helseforetakene og kommunene, og det må 

sikres gode pasientoverføringer fra sykehus til kommune. Dette skal blant annet gjøres 

gjennom Læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke (32). Dette 

arbeidet er viktig for å gjøre helsepersonell og tilbud på tvers av nivåene kjent for 

hverandre. 

I oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF 2017 ble helseforetakene bedt om å delta i 

KS-prosjektet Læringsnettverk gode pasientforløp. Læringsnettverkene har som 

målsetting om å støtte kommunene og helseforetakene i å utvikle gode pasientforløp. 

Kompetanse i kvalitetsforbedring er viktig for å lykkes med dette. Det er tre virkemidler 

som fremheves for å utvikle gode pasientforløp i kommunene: 

 Å flytte oppmerksomheten fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til «Hva er 

viktig for deg?» 

 Å utvikle forløp etter inspirasjon fra modellen «Helhetlige pasientforløp i 

hjemmet» (HPH) i Trondheim/Orkdalsregionen 

 Systematisk oppfølging fra tjenesteyterne av kvaliteten på pasientforløpene, som 

inkluderer målinger 

Arbeidet pågår ved Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset med tilhørende 

kommuner. 

Ortogeriatrisk behandling brukes som benevnelse på den geriatriske 

behandlingsmodellen til eldre pasienter med lårhalsnære brudd (33). Pasienten blir 

ivaretatt på medisinsk sengepost, mens ortopedene ivaretar bruddbehandlingen. Det er 

spesielt fokus på å avdekke årsak til fall, forbygge nye fall, polyfarmasi, kognitiv 

kartlegging og osteoporosebehandling, samt en grundig vurdering av 

rehabiliteringspotensialet. Arbeidet er tverrfaglig med lege, sykepleier, fysioterapeut og 

ergoterapeut som en del av teamet, og der ernæringsfysiolog og klinisk farmasøyt deltar 

ved behov. Det foreligger en nasjonal veileder (53) for ortogeriatrisk behandling i Norge.  
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Anbefalte tiltak for hovedmål 1 

      Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene 

 Fastlegen bør involveres mer under innleggelser for å kunne gi bedre oppfølging 

etter utskrivelse (34). Dette skal gjøres ved dialogmeldinger eller videobaserte 

løsninger når det blir gjort tilgjengelig. 

 Fastlegenes kompetanse bør bringes inn i arbeidet med helhetlige pasientforløp, 

blant annet ved å delta i arbeidet med revisjon av samhandlingsavtalene. 

 Fastlegene og kommunale institusjoner anbefales å anskaffe sikker videobasert 

kommunikasjonsløsning for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller kravene for 

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (35). Dette for å forenkle 

drøfting og avklaring av innleggelser i sykehus.  

 Opprette virtuelle avdelinger etter utskrivelse fra sykehus. 

 Opprette primærkontakter for skrøpelige eldre når pasientforløp starter. 

 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten 

 Helseforetakene bør opprette ett telefonnummer inn, og benytte sikker videobasert 

kommunikasjon for trepartskonsultasjon som tilfredsstiller kravene for Norm for 

informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (35). Dette for å forenkle drøfting 

og avklaring av innleggelser i sykehus med fastlegene.  

 Nordlandssykehuset anbefales å etablere tilbud med akuttgeriatriske senger.  

 Hvert helseforetak bør etablere tilbud med ortogeriatriske senger eller tilsvarende. 

(53). 

 Hvert helseforetak bør etablere systemer hvor geriater eller annen spesialist med 

geriatrisk kompetanse kan inngå i polikliniske vurderinger.  

 Helse Nord RHF bør oppnevne fagråd i geriatri. 

 Utvikle systemer som ivaretar mottak og utskriving av skrøpelige eldre i sykehus. 

Dette anbefales løst gjennom tverrfaglig tilnærming i team. 

 Finnmarkssykehuset anbefales å pilotere virtuelle avdelinger i sykestuene og ØHD- 

plasser.  

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Følge opp nasjonal e-helse strategi og handlingsplan 2017–2022. 

 Bruke veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov. 

 Etablere pasientsentrerte helsetjenesteteam eller andre former for teamorganisering.  

 Gjennomgang av medikamenter etter IMM-modell (36). 

 Tjenesteavtaler forbedres og utarbeides slik at de er et nyttig verktøy for klinisk 

personell. 

 Bruke Samhandlingsbarometeret og SAMDATA kommune og spesialisthelsetjeneste 

aktivt i planlegging av helsetjenester. 

 Delta i arbeid med å utvikle gode systemer for melding og behandling av avvik. Helse 

Nord RHF har igangsatt et slikt arbeid. 
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7. Utfordringer hovedmål 2:  

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i 

kommune- og spesialisthelsetjenesten 
 

Å jobbe med eldre har fortsatt lav status (37, 38). Det fremgår av ulike studier og 

spørreundersøkelser gjort blant helsepersonell. Geriatri er et av fagområdene innen 

medisin som har lav status og svak rekruttering. Derfor vil en viktig oppgave være å 

gjøre fagfeltet attraktivt. 

 

Mangel på kompetanse handler både om tilstrekkelig antall stillinger, svak rekruttering 

og liten tilgang til kvalifisert personell. Sykehusene og kommunene opplever at det er 

utfordrende å beholde personell. Noen steder er det for lav grunnbemanning av 

sykepleiere til å kunne prioritere pasienter med hjerneslag og geriatri høyt nok. 

 

En del kommuner oppgir at det er mange ledige stillinger, særlig for høgskole- og 

universitetsutdannet personell som sykepleiere med og uten videreutdanning, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og psykologer. Det er også mangel på 

helsefagarbeidere, og andelen ufaglært personell er høy. Spesielt er det mangel på 

kompetanse innen alderspsykiatri og geriatri. Ikke alle kommuner har gjort 

framskrivinger for hva behovet for personell med riktig kompetanse vil være. 

Kommunene fremhever betydningen av at høgskoler og universiteter opprettholder 

desentraliserte utdanningstilbud for å sikre rekruttering til distriktene. 

 

For å ivareta pasientsikkerheten i helsetjenesten når arbeidsoppgaver flyttes fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten er det viktig at klinisk 

ernæringskompetanse sikres i kommunene. Det økte behovet for klinisk 

ernæringsfysiolog i kommunehelsetjenesten er godt kjent, og beskrevet i to 

Stortingsmeldinger. Meld. St 13 fra(2011–2012) og Meld.  St. (2014–2015). 

 

Grupper som krever spesiell kompetanse 

Psykisk utviklingshemmede som utvikler demens er en økende pasientgruppe. Disse 

pasientene utvikler demens tidligere enn befolkningen for øvrig. De bor ofte i 

omsorgsboliger med oppfølging av personell. Kompetansen må styrkes for å følge opp 

pasientene på en faglig forsvarlig måte. 

 

Alta kommune har sett på hva de har av personell og kompetanse og gjort en kartlegging for 

hva behovet vil være i fremtiden. Generelt vil det bli mangel på helsearbeidere, sykepleiere og 

leger. 
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7.1 Anbefalinger og tiltak knyttet til hovedmål 2:  

Bedre helsetjenester ved å styrke kompetansen i kommune- 

og spesialisthelsetjenesten 
 

7.1.1 Kompetansebehov 

Nasjonal helse- og sykehusplan anbefaler at alle store akuttsykehus skal ha geriatrisk 

kompetanse. I Helse Nord er det to store akuttsykehus; UNN Tromsø og 

Nordlandssykehuset Bodø. Med bakgrunn i et overordnet mål om å tilby likeverdige 

tjenester uavhengig av bosted må det sikres geriatrisk kompetanse i alle helseforetak i 

Helse Nord. Ideelt sett burde det vært geriatrisk kompetanse i alle sykehus og 

kommuner. Siden Helse Nord har få geriatere må denne kompetansen deles, og styrkes 

hos indremedisinere. 

 

Geriatri, og tema om skrøpelige eldre, bør styrkes i utdanning av helsearbeidere. Det er 

viktig å øke kunnskapen om faget, noe som kan bidra til å øke rekruttering til 

fagområdet. Kommuner, sykehus og helseutdanninger bør samarbeide om felles 

strategier for å styrke kompetansen i fagområdet. 

 

ABC-opplæringen34 er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige 

ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver 

deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring. 

Spesialisthelsetjenesten skal bistå med veiledning. 

 

En ny videreutdanning innenfor avansert klinisk sykepleie (39) gir økt kompetanse for å 

yte avansert sykepleie til pasienter med kompliserte sykdomstilstander. Kommunene 

kan søke tilskudd for sine utdanningskandidater. I tillegg finnes det videreutdanning 

innen avansert geriatrisk sykepleie. Noen av disse er erfaringsbaserte masterstudier.  

 

Utdanning av personer med lokal tilknytning øker sannsynligheten for at de blir 

værende i regionen (40). Desentraliserte video- og e-læringsbaserte 

utdanningsmodeller, understøttet av stipendordninger og fleksible utdanningsløp, kan 

bidra til mer geografisk distribuert kompetanse.  

 

Verktøy for å utarbeide kompetanseplaner og registrere og vedlikeholde den enkeltes 

kompetanse skal nå tas i bruk i alle helseforetak35. Det anbefales at kommunene gjør det 

samme, slik Alta kommune har gjort. 

 

                                                        
34 https://www.aldringoghelse.no/abc/ 
35 Dossier kompetansemodul i personalportalen 
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Det er vedtatt oppstart av desentralisert sykepleieutdanning på samisk i Kautokeino for 

inntil 25 studenter. Dette er positivt og vil bidra både til en generell styrking, og til 

særlig styrking av tilbudet til den samiske befolkning. 

 

7.1.2 Legemiddelbehandling 

Bruk av mer avansert legemiddelbehandling i kommunehelsetjenesten stiller krav til økt 

kompetanse om legemidler og legemiddelhåndtering hos leger og sykepleierne i 

kommunehelsetjeneste. Slik kompetanse bør gjøres tilgjengelig, for eksempel ved å tilby 

e-læring eller praktisk opplæring. Sykehusapotek Nord har utarbeidet et e-læringskurs i 

legemiddelhåndtering for sykepleiere i sykehus. Dette kan videreutvikles og tilbys 

sykepleiere i kommunehelsetjenesten.  

 

Det er gjennom det regionale prosjektet «Legemiddelsamstemming i Helse Nord» 

utarbeidet felles regionale rutiner og opplæringsmateriell for samstemming og bruk av 

legemiddelmodulen i det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ). Innføringen startet 

i april 2018. Dette skal øke andel samstemte legemiddellister og kvaliteten på 

samstemmingen. I tillegg skal den samstemte listen dokumenteres i elektronisk 

pasientjournal og det skal samtidig ryddes i reseptformidleren. De nye rutinene sikrer 

også at CAVE/legemiddelreaksjoner registreres riktig i EPJ og dermed utløser 

beslutningsstøtte ved forsøk på å skrive ut resept fra sykehuset på medikamenter 

pasienten er allergisk mot. 

 

Ved at sykehuset rydder i reseptformidleren, øker antall oppslag i kjernejournal, og 

setter fokus på samstemming vil det også bli lettere for fastleger å gjøre det samme. 

Helsepersonell på begge nivåene kan dermed sammen bidra til færre 

legemiddelrelaterte avvik både i og utenfor sykehus. 

 

Den elektroniske registreringen av legemidler gjør at sykehusene er klare for innføring 

av elektronisk kurve når den kommer i løpet av de neste årene. De er også klare for å 

samarbeide med det nasjonale prosjektet «pasientens legemiddelliste» som har som mål 

å la fastlege, sykehus og andre aktører oppdatere i den samme legemiddellisten.  

 

7.1.3 Alderspsykiatri 

I tråd med anbefalinger i den regionale utviklingsplanen for psykisk helse (24) bør Helse 

Nord bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske lidelser. 

Dette innebærer blant annet: 

 

 Basiskompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å behandle pasienter med 

alderspsykiatriske tilstander ved alle DPS. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 108 



  

38 
 
 

 Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner for å utrede og behandle pasienter 

med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 

sammensatte tilstander hos eldre. 

  

Anbefalte tiltak for hovedmål 2 

 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Ta i bruk e-læringsprogram i kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og 

brukere når dette gjøres tilgjengelig 

 Styrke pasientsikkerheten med kliniske farmasøyter, både i sykehus og i kommunene 

 Ta i bruk e-læringskurs for legemiddelhåndtering både i spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten  

 Samarbeide mer om utredning og behandling av demens ved å bruke nasjonal faglig 

retningslinje for demens (41) og Demensplan 2020 (42) 

 Styrke kompetanse for å gi et godt tilbud til mennesker med funksjonshemming som 

utvikler demens 

 Styrke kompetansen på å avdekke rusproblematikk hos eldre med påfølgende 

behandling 

 Styrke pasientsikkerheten med kliniske ernæringsfysiologer i kommunene 

 Bruke håndbok i lindrende behandling utarbeidet av kompetansetjenesten Lindring i 

Nord (54) som verktøy i livets sluttfase 

 Utarbeide en felles strategi for kompetanseheving og rekruttering av helsepersonell. 

 Bygge opp kompetanse hos eksisterende personell. 

 Gjennomføre ABC-opplæring for kompetanseutvikling 

 

Tiltak for spesialisthelsetjenesten 

• Internundervisning i sykehus gjøres tilgjengelig for kommunene. 

 Styrke den geriatriske kompetansen i medisinske avdelinger. 

 Styrke den alderspykiatriske kompetansen i DPS-ene. 

 Rapportering fra alle i spesialisthelsetjenesten til norsk register for personer som 

utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten (NORKOG) (43). 

 Etablere gode rutiner for melding av avvik, og oppfølging av avvik i 

forbedringsarbeid. 
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8. Utfordring hovedmål 3: Forebygging 
Både kommuner og sykehus oppgir at de mangler kompetanse, verktøy, rutiner og 

ressurser til å gjennomføre veldokumenterte sekundærforebyggende tiltak hos 

skrøpelige eldre som bor hjemme, som for eksempel: 

 

 Implementere relevante innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet, som 

f.eks. fallforebygging. 

 Etablere forebyggende hjemmebesøk. 

 Systematisk kartlegge de «skrøpelige eldre».  

 Holde tilstrekkelig oversikt over eldre med psykiske helseproblemer. 

 Etablere tilstrekkelige aktivitetstilbud for eldre generelt, for yngre demente, og 

for eldre med atferds utfordringer.  

 

Når pasienten er innlagt i sykehus er det svært viktig å forebygge skader og 

komplikasjoner, og å opprettholde funksjonsevne.  

 

8.1 Anbefalinger og tiltak hovedmål 3: Forebygging 
Kvalitetsreformen for eldre: Leve hele livet (52) tar for seg temaene: mat, aktivitet og 

fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. I arbeidet med den har regjeringen 

invitert brukere, pårørende, frivillige, ansatte i kommunene og andre til dialog og 

erfaringsutveksling.  

 

Helt på slutten av livet vil det komme et «naturlig vekttap», hvor også blodtrykk, 

kolesterol, andre funksjonsverdier faller. Det blir da vanskelig å skille hva som er 

vekttap som følge av feilernæring, og hva som er naturlig (44). Vekttap skal likevel alltid 

tas på alvor, og eldre bør veies regelmessig (45). Protein og kaloritilskudd, samt vitamin 

D virker. Spesielt skal man være oppmerksom på feil- og underernæring blant demente. 

Overvekt midt i livet øker risikoen for hjerte- karsykdommer, mens «godt hold» i eldre 

alder er en fordel. 

 

Fysisk aktivitet og styrketrening i eldre alder gir en bedre alderdom, bedre fysisk og 

kognitiv funksjonsevne, og mindre smerter. Dette er spesielt viktig etter at skade har 

oppstått. Tidlig mobilisering og tidlig utskriving er to uavhengige faktorer som begge gir 

raskere rehabilitering (26). Pasienten skal være utskrivningsklare før utskrivning fra 

sykehus. Jo nærmere hjemmet, eller helst i hjemmet, jo bedre resultater kan oppnås i 

rehabilitering, både på kort og lang sikt. Felles for prosjekter med suksess er også at 

spesialisthelsetjenesten «rykker ut» innen 48 timer etter utskriving og deltar i 

planleggingen av oppfølging og rehabilitering. Spesialisthelsetjenesten følger deretter 

opp med veiledning (46). 
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Fall, og hoftebrudd spesielt, har høy dødelighet. Et stort antall lar seg forebygge. I 

gjennomsnitt er 25 prosent av de eldre som får hoftebrudd og blir operert, døde ett år 

etterpå (47). For de over 85 år er det nær 40 prosent som dør påfølgende år. 

Forebygging skjer ved aktivitet og trening, vitamin D og egnet skotøy, spesielt på 

vinterstid. Skaderegistrering i akuttmottak vil være nyttig for kommunene i deres arbeid 

med forebygging. Det registreres og rapporteres til Norsk pasientregister.36 

 

Forebygging av ensomhet og isolasjon skjer ved støtte og vedlikehold av sosiale 

nettverk. Tilbud om transport er viktig. Det best dokumenterte, og relativt rimelige 

tilbudet, er dagtilbud/dagsenter/eldresenter. Det gir økt livskvalitet, bedre kognitiv 

funksjon og økt levealder. Behovet for helsetjenester og sykehjem blir utsatt. Det er 

helsepolitisk viktig å tilrettelegge for at folk skal bo hjemme lengst mulig. For å finne ut 

hvem som har størst behov anbefales det forebyggende hjemmebesøk i kommunen (48). 

Det er viktig å fremheve at pasientens pårørende utgjør en viktig ressurs. 

 

Mange eldre er overdoserte og har uheldig sammensetning av legemidler. Viktige 

grunner er aldersforandringene som blant annet gir:  

 

 gradvis lavere vekt  

 lavere blodtrykk 

 lavere kolesterol  

 nedsatt nyrefunksjon 

                                                        
36 Rapportering av personskader til Norsk pasientregister – forenklet veileder. 
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En stor gruppe legemidler med antikolinerg37 virkning, bidrar til at skrøpeligheten 

inntrer tidligere enn naturlig (49, 50) 

  

                                                        
37 Antikolinerge virkninger (munntørrhet, forstoppelse, manglende evne til å få ut urin, delirium, stillingsbetinget 

blodtrykksfall, svekket kognisjon) 

 

Anbefalte tiltak 

Tiltak for kommunehelsetjenesten og fastlegene 

 Øke kompetansen om forebygging, og tidlig oppdage symptomer på sykdom eller 

funksjonssvikt, f.eks. ved bruk av standardiserte kartleggingsverktøy slik at 

vurderingene ikke blir personavhengig. Se til Helhetlige pasientforløp i 

Trondheimsregionen (51). 

 Bruke pårørende som ressurs. 

 Bruke eldre i kommunene til å hjelpe andre eldre. 

 

Felles tiltak for kommune- og spesialisthelsetjenesten 

Som beskrevet i teksten over anbefales det at kvalitetsreformen Leve hele livet blir 

gjennomført, med prioritering av fem godt dokumenterte forebyggende tiltak for eldre: 

 

• ernæring – bedre tilgang til og økt bruk av ernæringsfysiolog 

• fysisk trening  

• fallforebygging 

• sosialt nettverk og frivillighetsarbeid 

• optimal bruk av legemidler 

 

Tiltak som har effekt ovenfor for eksempel slagpasienter, kronisk lungesyke, hjertepasienter, 

hofteopererte og geriatriske pasienter er: 

 

• Tidlig mobilisering, tidlig utskriving 

• Vante oppgaver i vante omgivelser 

• Kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten 

• Pasient- og pårørendeopplæring 

• Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving med pleie- og omsorgtjenesten og fastlege 

 

Kilde: Anders Grimsmo 
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9. Økonomiske og administrative konsekvenser av planen 
 

Administrative og organisatoriske konsekvenser 

Både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten må prioritere innenfor gitte 

rammer. Ingen av tjenestenivåene har instruksjonsmyndighet overfor hverandre, og 

dette krever at innholdet i samhandlingsavtalene må være tydelig og omforent. 

Styrking av samhandlingen om denne pasientgruppen er avgjørende for kvalitet og 

pasientsikkerhet. 

 

10. Oppfølging 
 

Tiltak som omfatter spesialisthelsetjenesten vil bli nærmere konkretisert i 

oppdragsdokument til helseforetakene, mens tiltak som gjelder kommunene vil bli 

drøftet i OSO for videre behandling og prioritering i kommunene. Økt bruk av kliniske 

samarbeidsutvalg (KSU-er), hvor fastlegene blir involvert vil være nyttig for å styrke 

samhandlingen på områder vi hittil ikke har tilfredsstillende pasientforløp.  

 

Helse Nord RHF har også et samarbeidsorgan (USAM) med Nord universitet og Norges 

arktiske universitet. Formålet med organet er å ivareta samarbeidet mellom 

universiteter, høgskoler og Helse Nord RHF.38 Gjennom dette organet vil Helse Nord 

RHF følge opp anbefalingene i planen som omhandler utdanning. 

 

  

                                                        
38 Instruks til styret i Helse Nord RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler 
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RBU-sak 19–2019 Høring – revisjon av samarbeidsrutine ved 

luftambulansetransport av pasienter med 

psykiatrisk diagnose 

 
Formål 
Denne saken har til hensikt å orientere det Regionale brukerutvalget til Helse Nord RHF 
om den reviderte rutinen for samarbeid ved luftambulansetransport av 
akuttpsykiatriske pasienter i psykisk helsevern. Luftambulansetjenesten har utarbeidet 
et forslag til rutine for samarbeid ved pasienttransport på fly som ønskes implementert 
nasjonalt.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Luftambulansetjenesten HF (LAT) eies av de fire regionale helseforetakene og har 
overordnet ansvar for luftambulansen i Norge. Luftambulanse benyttes som 
pasienttransport når sykdom eller skade krever rask og/eller kvalifisert behandling og 
transport, eller det av hensyn til pasienten ikke vurderes hensiktsmessig å bruke bil- 
eller båtambulanse.  
 
Lufttransport er en vesentlig del av pasienttransporten i Helse Nord. Psykisk helsevern 
har funksjonsfordelt akuttpsykiatrien slik at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) ivaretar sykehusfunksjoner for Finnmarkssykehuset HF (FIN) og 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) tilsvarende for Helgelandssykehuset HF (HSYK). 
Pasienter fra FIN og HSYK med behov for innleggelse på akuttpost eller behov for 
tvunget psykisk helsevern må derfor reise til UNN eller til NLSH for behandling.  
 
De senere årene har helseforetakene (sykehusforetakene) i Helse Nord gjennomført en 
omfattende kompetanseheving for å øke kvaliteten på pasienttransporten og 
følgetjenesten til akuttpsykiatriske pasienter. Pasienttransport er helsetjenestens 
ansvar, og det har vært et uttalt mål å redusere bruk av politi ved pasienttransport. 
Ettersom sikkerheten alltid kommer først er bruk av politi tidvis uunngåelig hvis 
sykdommens art gjør det nødvendig for å ivareta sikkerheten til pasienten selv eller 
besetningen i fartøyet.   
 
Rutinene som er på høring er utarbeidet av en sammensatt gruppe med representanter 
fra både spesialisthelsetjenesten, flyselskap og primærhelsetjenesten. Rutinene 
beskriver den enkelte parts ansvarsforhold, retningslinjer for bruk av luftambulanse og 
samarbeidende aktørers ansvar og oppgaver. Videre beskrives hvilke vurderinger som 
skal ligge til grunn for valg av transportmåte og ledsagerbehov. Rutinen beskriver også 
hvilke vurderingsmomenter som skal inngå i risikovurderingen av hvem som er riktig 
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ledsager for pasienten. Til sist gis en veiledning for informasjon til politiet og godkjente 
helseledsagere.  
 
Konklusjon 
Den reviderte rutinen for samarbeid ved luftambulansetransport av pasienter i psykisk 
helsevern bidrar til å styrke kvaliteten på pasienttilbudet til en sårbar gruppe. Personer 
som erfarer akuttpsykiatrisk sykdom har rett til trygg og forsvarlig pasienttransport. 
Forslaget til ny rutine synliggjør den enkelte aktørs ansvar for å gi et faglig godt tilbud 
fra behovet oppstår og frem til pasienten tas imot av psykisk helsevern. Det gir 
forutsigbarhet og trygghet for både pasient og ansatte, og ivaretar sikkerheten under 
transporten. En nasjonal implementering danner grunnlag for likeverdighet mellom 
helseregionene. Økt kompetanse i flere deler av helsetjenesten legger til rette for å møte 
personer med akutte behov på en god måte fra første stund.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Høring – revisjon av 
samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose til 
orientering. 
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
1. Følgebrev: Samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med 

psykiatrisk diagnose – HØRING  
2. Samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk 

diagnose 
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Samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk 

diagnose - HØRING 

 

Bakgrunn 
Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) eies av de fire regionale helseforetakene og har det 
overordnede ansvaret for all luftambulanse i Norge.  
Se mer her: http://luftambulanse.no/raske-fakta-om-luftambulansetjenesten. 
 
I 2007 ble det utarbeidet en samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med 
psykiatrisk diagnose, gjeldende i Nord-Norge. Hensikten har vært å definere ansvar og oppgaver for 
alle aktører som er involvert i bestilling og gjennomføring av en slik transport. Denne saken handler 
om revisjon av samarbeidsrutinen. Rutinen ønskes implementert i hele landet.  
 
Helsetjenesten skal sørge for forsvarlige og likeverdige helsetjenestetilbud til befolkningen. Når det 
oppstår behov for transport over lange avstander av en akutt psykisk syk pasient, representerer det 
ofte en utfordrende situasjon for både primærhelsetjenesten og ambulansetjenesten. Mange andre 
instanser blir også involvert. Et hensyn som spesielt gjør seg gjeldende ved luftambulansetransport, 
er flysikkerhet. Noen av disse pasientene har en tilstand som utfordrer flysikkerheten på grunn av 
uro, forvirring, utagering m.v. I henhold til luftfartsloven kan fartøysjefen avvise både passasjerer og 
gods av sikkerhetshensyn. Det følger av dette at det oftest er ønskelig med ekstra ledsagere utover 
ambulansefartøyets faste besetning. Politifølge vil ofte bli vurdert som nødvendig. Det er imidlertid 
viktig å merke seg at bistand fra politiet skal rekvireres etter en kvalifisert behovsvurdering i det 
enkelte tilfellet1. Innleggende lege har ansvaret for dette. Ved flere ambulanseflybaser i Nord-Norge 
er det etablert egne ledsagergrupper, som bør vurderes når det ikke er behov for bistand fra politiet. 
I utkastet til samarbeidsrutinen er disse benevnt «godkjente helseledsagere», siden de er særlig 
opplært og godkjent for slik tjeneste. I Nord-Norge benyttes slike ledsagere ved 20 % av 
flytransportene, mens politi benyttes ved 80 %: Det antas at det er et overforbruk av politi. 
Helseforetakene dekker utgiftene knyttet til begge former for ledsagere. 
 
Revidert samarbeidsrutine 
En arbeidsgruppe med representanter fra både flyselskap, primær- og spesialisthelsetjenesten har 

utarbeidet et utkast til reviderte samarbeidsrutiner. Etter innspill fra ulike miljøer er det lagt vekt på 

                                                           
1 Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid. Rundskriv Politidirektoratet 2012/007 og 

Helsedirektoratet IS-5/2012 
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 Deres ref:  Bodø, 4.2.2019 Vår ref: 2019/9 

Saksbehandler Pål Madsen 

Tlf: +47 906 56 336 
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at rekvirerende lege, som også begjærer innleggelse i psykiatrisk sykehus, må ha god tilgang til 

psykiatrisk rådgivning før innleggelse og transport iverksettes. Det er viktig at kommuner og 

helseforetak sammen finner gode ordninger for omsorg og håndtering av pasienten i ventetid for 

flytransport. Erfaring tilsier at ventetid kan være flere timer. Koordineringsansvaret for de ulike 

aktørene som involveres i transporten skal ligge hos AMK-sentralen. Det er svært viktig at det gjøres 

gode vurderinger og at alle involverte er godt informert før transporten. Dette vil bidra til at 

transporten utføres på en verdig og sikker måte for både pasienten, flybesetning og ledsagere. 

 

Høring 

Innspill til høringsutkastet sendes til postmottak@luftambulansetjenesten.no innen 1. april 2019.  

Merk saken 2019/9.  

 

Med hilsen 

 
 

Øyvind Juell 

Administrerende direktør 

 

Vedlegg: Høringsutkast av samarbeidsrutine 

 

Adresseliste 

Kommunene i Finnmark, Troms og Nordland 

Landets politidistrikter 

De regionale helseforetakene 

Landets helseforetak 

Landets fylkesmenn v/fylkeslegene 

Sysselmannen på Svalbard 

Helsedirektoratet 

De regionale brukerutvalgene 

Rådet for psykisk helse 

Mental helse 

Landets AMK-sentraler 

Flykoordineringssentralen 

Landets luftambulansebaser v/medisinsk leder  

Hovedredningssentralen 

Luftforsvaret v/330-skv. 

Lufttransport AS 

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS 

Norsk Luftambulanse AS 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
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Samarbeidsrutine ved 

luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk 
diagnose 

 

UTARBEIDET AV PARTSSAMMENSATT ARBEIDSGRUPPE 

VIRKNING FRA xx.xx.2019 

 

 

1. Bakgrunn 
 

Akutte psykiske lidelser inngår i akuttmedisin på lik linje med akutte somatiske 

lidelser og skader. Kommunene og helseforetakene har ansvar for i fellesskap å yte 

slike pasienter helsetjenester, herunder ambulansetjenester, i henhold til deres behov. 

Denne samarbeidsrutinen har som hensikt å sikre at pasienter med psykiatrisk 

diagnose og som skal transporteres med luftambulanse, får et likverdig, forsvarlig og 

verdig behandlingstilbud, samtidig som flysikkerheten ivaretas under transport. 

 

2. Ansvarsforhold 
Ansvarsforholdene er regulert i lover, forskrifter og rundskriv fra aktuelle 

myndighetsorganer (se referanser). Helsetjenesten har et kontinuerlig ansvar overfor 

pasienten og kan ikke overlate pasient til politiet. Politiet har etter en 

nødvendighetsvurdering ansvar for å bistå helsetjenesten. Inntil tvungent psykisk 

helsevern er etablert, er det bare politiet som har anledning til å utøve fysisk makt 

overfor pasienten, dersom det ikke foreligger en nødrettsvurdering. 

Kommunehelsetjenesten skal gi nødvendig helsehjelp til alle som oppholder seg i 

kommunen. Spesialisthelsetjenesten har et veiledningsansvar overfor  

kommunehelsetjenesten.  Spesialisthelsetjenesten har også ansvar for 

ambulansetjeneste. Fartøysjef har ansvar for sikkerhet i luftfartøy. 

 

Partenes ansvar og oppgaver er utdypet i pkt. 4. 

3. Retningslinjer for bruk av luftambulanse  
Luftambulanse kan rekvireres når det foreligger sykdom eller skade som krever så rask 

og/eller kvalifisert akuttmedisinsk behandling og transport, at bruk av ambulansebil 

eller ambulansebåt ikke anses som forsvarlig. Luftambulanse kan også rekvireres i 

situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor det av hensyn til pasientens 

tilstand ikke anses hensiktsmessig å anvende bil- og/eller båtambulanse.  

 

Transport av pasienter med psykiatrisk lidelse skal rekvireres av innleggende lege 

gjennom lokal AMK-sentral. Valg av transportmåte skal skje i samråd med involverte 

AMK-sentraler. Ved bruk av luftambulanse, skal primært ambulansefly benyttes. 

Legen skal gjøre en vurdering av pasientens tilstand med tanke på risiko for 
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uro/utagering og behov for fysisk maktbruk under transporten (ref. pkt. 5). Slik 

vurdering skal ved behov skje i samråd med psykiatrisk ekspertise ved mottakende 

sykehus eller distriktspsykiatrisk senter (DPS), eventuelt annet helsepersonell som 

kjenner pasienten godt. Rekvirerende lege beslutter om det er behov for ledsagere 

utover luftambulansetjenestens faste besetning for å sikre forsvarlig omsorg og 

behandling. Flysikkerhet skal ivaretas, og dette innebærer at godkjente helseledsagere 

eller politi skal bistå under luftambulansetransport med mindre det vurderes ikke å 

være behov for det. AMK- sentralene skal ha oversikt over de til enhver tid gjeldende 

ledsagerordninger i sine distrikt. 

 

Luftambulansens fartøysjef kan i henhold til Lov om luftfart avvise pasienten og/eller 

bagasje av sikkerhetsmessige grunner. 

 

4. Samarbeidende aktørers ansvar og oppgaver 
Samtlige har ansvar for å dokumentere egen virksomhet. 

 

Henvisende/innleggende lege 

ANSVAR  

 Behandlingsansvar for pasienten inntil annen lege overtar ansvaret  

 Beslutningsansvar vedrørende innleggelse 

 Beslutningsansvar vedrørende følgebehov under transport, herunder om det 

skal anmodes om bistand fra godkjente helseledsagere eller politiet. 

OPPGAVER  

 Kontakter vakthavende lege/inntaksansvarlig spesialist ved aktuell psykiatrisk 

avdeling vedrørende innleggelse 

 Kontakter lokal AMK vedrørende transport. Behovet for ekstra ledsager/politi 

drøftes ved behov med psykiatrisk ekspertise ved mottakende sykehus eller 

DPS i konferansesamtale som lokal AMK setter opp, dersom slik drøfting ikke 

allerede er gjort. 

 Dersom flytransport velges, rekvireres ambulansefly ved at lokal AMK setter 

opp konferansetelefon med Medisinsk Koordinering Ambulansefly (MKA), og 

legen gir all nødvendig medisinsk informasjon om pasienten og den 

sikkerhetsvurderingen som er gjort. Ledsagerbehovet, politi eller godkjente 

helseledsagere, avtales i denne konferansesamtalen. 

 I ventetiden før transporten starter, ivaretas pasienten av legevakt/ 

kommunehelsetjenesten eller helseforetaket i henhold til lokale ordninger og 

avtaler.  

 

 

Mottakende psykiatriske avdeling  

ANSVAR 

 Veiledningsansvar overfor primærhelsetjenesten 

 Ansvar for å motta pasient for vurdering og eventuelt innleggelse 

 Etablere tvungent psykisk helsevern når kriteriene for dette er oppfylt 

OPPGAVER 

 Gi innleggende lege relevante pasientopplysninger 

 Gi henvisende/innleggende lege råd og veiledning vedrørende behandling, 

innleggelse og transport 
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 Evt. skal spesialist i psykiatri konsulteres, avhengig av problemstilling og 

kompetanse hos vakthavende lege. (Vedr. vurdering, se under). Man skal 

tilstrebe konsensus rundt vurderingene. 

 

Lokal AMK-sentral 

ANSVAR 

 Prioritere, iverksette og følge opp ambulansetransport som er rekvirert av 

innleggende lege 

OPPGAVER 

 Gi innspill til innleggende lege om tilgjengelige ambulanse- eller 

syketransportressurser 

 Når ambulanseflytransport velges, sette opp konferansetelefon mellom 

innleggende lege og MKA for å utveksle informasjon og avtale ledsagerbehov. 

 Etter beslutning om ledsagerbehov, varsle politi eller godkjente helseledsagere 

og avtale oppmøtested og –tid. 

 Etterfulgt av telefon, skal politiet rekvireres skriftlig (epost uten pasient ID) 

 Når avtale med ledsagere er gjort, informere MKA om dette og avtale 

hentetidspunkt. 

 

 

Medisinsk koordinering ambulansefly (MKA)/Flykoordineringssentralen (FKS) 

ANSVAR 

 Prioritere, iverksette og følge opp luftambulansetransport som er rekvirert av 

innleggende lege gjennom lokal AMK 

OPPGAVER 

 I konferansetelefon med innleggende lege og lokal AMK gi innspill om 

ressurssituasjon og tilgjengelige ambulansefly. Tilbakemelding om når 

ambulansefly er tilgjengelig skal gis så snart som mulig. 

 Når avtale med ledsagerne er gjort, varsle aktuell flybesetning (fartøysjef og 

flysykepleier) og informere om de vurderinger som er gjort.  

 Iverksette og følge opp luftambulanseoppdrag i henhold til vanlige prosedyrer 

 

 

Prinsipper for valg av ledsagere 

Det er et mål at ventetiden på transport blir kortest mulig. Det er derfor viktig å unngå 

forsinkelse ved organisering av ledsagere, enten de er politi eller godkjente 

helseledsagere. Dersom det ikke er ledsagere tilgjengelig der pasienten skal hentes, bør 

ledsagere følge ambulanseflyet fra sin hjemmebase eller der flyet befinner seg ved 

start av oppdraget. Dersom flyet starter oppdraget samme sted som pasienten skal 

transporteres til, er det svært ønskelig at ledsagerne tas med derfra. De får dermed 

retur hjem uten forsinkelser og ekstra kostnader. 
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Politiet 

ANSVAR 

 På anmodning yte helsetjenesten vern og bistand når dette vurderes nødvendig   

OPPGAVER 

 Samle nødvendig informasjon om pasienten og situasjonen og vurdere 

innsatsbehov (ref. pkt. 6) 

 Ledsage pasient under transport og sørge for nødvendig sikkerhet  

 I samarbeid med fartøysjef utføre sikkerhetskontroll av pasient, personell og 

materiell/bagasje 

 Når det er praktisk mulig opptre i sivilt antrekk og utvise størst mulig 

diskresjon av hensyn til pasienten 

 Framvise gyldig politi-ID til flybesetningen 

 

Godkjente helseledsagere 

ANSVAR 

 På anmodning utføre ledsagertjeneste under ambulanseflytransporten   

OPPGAVER 

 Samle nødvendig informasjon om pasienten og situasjonen og vurdere 

innsatsbehov (ref. pkt. 6) 

 Framvise gyldig ID til flybesetningen 

 Ledsage pasient under transport og sammen med flysykepleier sørge for 

nødvendig omsorg og sikkerhet  

 

 

Vakthavende flybesetning (fartøysjef og flysykepleier) 

ANSVAR 

 Gjennomføre luftambulanseoppdrag 

 Fartøysjef har ansvar for fly, besetning og passasjerer 

 Flysykepleier har ansvar for tilsyn av pasienten under transport 

OPPGAVER 

 Gi innspill til gjennomføring av luftambulanseoppdraget i henhold til den 

informasjon som gis fra MKA og FKS, herunder sikkerhetsmessige og 

helsefaglige momenter 

 Flysykepleier bør konferere direkte med rekvirerende lege ved behov for mer 

informasjon og dele denne informasjonen med fartøysjef  

 Sjekke ID til ledsagere (politi eller helseledsagere) og briefe disse om 

oppdraget 

 Flybesetningen har rett til å revurdere ledsagerbehov på bakgrunn av gitte 

opplysninger eller i møte med pasienten. Fartøysjef kan avvise oppdraget av 

sikkerhetsmessige grunner 
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5. Veiledning for vurdering av ledsagerbehov i 
ambulansefly 
Vurdering av transportmåte og ledsagerbehov skal inneholde: 

o Hastegrad  

o Forslag til tiltak før transport/stabilisering 

o Risikovurdering  

Behov for kontrolltiltak/tvangsbruk, -risiko for uro/utagering 

 Dersom JA: Rekvireres nødvendig bistand til transport fra politiet 

 Dersom NEI: Drøfting ang behov for tilleggsfølge utover fast 

besetning, (godkjente helseledsagere) 

 NB: tvangsinnleggelse er ikke i seg selv en grunn til å benytte politi 

Vurderingselementer ved risikovurderingen: 

 Psykotisk/ikke psykotisk tilstand 

 Kjennskap fra tidligere psykisk tilstand,(innleggende lege og/eller mottakende 

lege, eller ved journalopplysninger) 

 Kjennskap til tidligere utagerende adferd, (journalopplysninger lokalt og 

sykehus, pårørende, anamnestisk, + eventuelt politi) 

 Kjennskap til rusmisbruk, særlig aktiv ruspåvirkning på 

innleggelsestidspunktet, og særlig sentralstimulantia 

 Pasientens alder, kjønn, vekt og fysiske styrke 

 Stabiliserende tiltak iverksatt og eventuelt virksomme 

 Pasienten samtykker til innleggelsen (og transporten)? 

 Det må benyttes fysisk makt? 

 

6. Veiledning for informasjon til politiet og godkjente 
helseledsagere 
Ledsagere skal ha den informasjon som er nødvendig om pasient og situasjon for å 

kunne planlegge sin innsats forsvarlig. Rekvirerende lege skal også begrunne hvorfor 

ekstra ledsagere, evt. bistand fra politiet vurderes nødvendig. 

 

Følgende informasjon skal normalt gis: 

 Pasientens navn og fødselsdato 

 Tilstand 

 Relevant informasjon om tidligere adferd 

 Pasientens kjønn, kroppsbygning og fysiske styrke 

 Annen relevant informasjon om situasjonen, fare for seg selv eller andre? 

 Begrunnelse for evt. anmodning om helseledsageres eller politiets bistand 

 Hentested og avleveringssted 

 Planlagt transportmåte og besetning/følgepersonell fra helsetjenesten 

 Planlagt tid for transport 

 Etterfulgt av telefon, skal politiet rekvireres skriftlig (epost uten pasient ID) 
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Ordforklaringer 

AMK  

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral . 

FKS  

Flykoordineringssentralen er samlokalisert i Tromsø med AMK UNN. FKS er en del 

av Luftambulansetjenetesten HF. De utøver den operative koordineringen av 

luftambulanseressursene, og tilrettelegger for at ressursene blir benyttet på en mest 

mulig sikker og effektiv måte i samarbeid med operatør og helseforetak. FKS mottar 

oppdragene fra de ulike MKA og velger hensiktsmessig ressurs utfra et helhetsbilde 

som inkl. pasientens tilstand, beredskap, teknisk forhold, vær, forhold ved lufthavner 

osv. 

Godkjente helseledsagere 

Personell fra kommunehelsetjeneste eller helseforetak (sykehus/ambulanse) som har 

gjennomgått standardisert opplæring og blitt godkjent som ledsager. Er ikke i vakt, 

men kan tilkalles på frivillig basis. 

MKA  

Medisinsk koordinering ambulansefly. AMK-sentral som utreder og forbereder den 

medisinske delen av et ambulanseflyoppdrag (AMK Tromsø, AMK Møre og Romsdal, 

Flybestilling Lørenskog). 

 

Referanser 
o Lov om luftfart, kap. VI 

o Lov om politiet, § 2 nr. 5 

o Lov om helsepersonell, §§ 4, 5, 21, 23, 31 

o Lov om pasient- og brukerrettigheter, kap. 2 

o Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, kap. 3 

o Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, §§ 3-1, 3-2, 3-2a 

o Lov om spesialisthelsetjenesten §§ 2-1a, 3-1 

o Akuttmedisinforskriften kap. 2 og 3 

o Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og samarbeid. 

Rundskriv Politidirektoratet 2012/007 og Helsedirektoratet IS-5/2012 
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2017/444   Siw Skår, 75 51 29 00   Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 20–2019 Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 

trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord 

- utredning 

 
Formål 
Formål med saken er å orientere Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF om status i 
arbeidet med å utrede hvordan behandling av pasienter med akutt hjerneinfarkt med 
mekanisk trombektomi1 skal organiseres i Helse Nord.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Mandatet er noe endret siden Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF sin behandling 
av RBU-sak 49-2017 Avansert behandling av pasienter med hjerneslag (mekanisk 
trombektomi), prosjektmandat og oppnevning av brukerrepresentant. 
Styringsdokumentet med oppdatert mandat er vedlagt. Arbeidsgruppen ble etablert i 
september 2018, og har hatt seks møter. Prehospital gruppe er oppnevnt og har deltatt i 
ett møte. 
 
Status for hjerneslagbehandling i Helse Nord 
Basert på arbeidsgruppens kartlegging har alle sykehusene i Helse Nord slagenheter og 
slagalarm eller trombolysealarm, dvs. rutiner og prosedyrer for mottak, undersøkelse 
og behandling av pasienter med akutt hjerneslag. Pasientene blir møtt med noe ulik 
kompetanse. Gode rutiner og prosedyrer er et viktig verktøy for å sikre et likeverdig 
tilbud. I tillegg er samarbeidet mellom involverte klinikker og avdelinger internt i 
helseforetakene, og mellom helseforetakene, av stor betydning for et optimalt 
pasientforløp. 
 
Registerdata og pakkeforløp 
Data fra norsk hjerneslagregister viser at pasientene i Helse Nord oppnår nokså gode 
resultater, men alle sykehusene har områder med forbedringspotensiale. Pakkeforløp 
for hjerneslag, som ble innført vinteren 2018, viser at Helse Nord kommer dårligere ut 
enn resten av landet på flere målepunkter. Det viser seg blant annet at andelen 
pasienter som ankommer sykehus innen fire timer etter symptomdebut er lavere enn 
måltallet og lavere i Helse Nord enn resten av landet. Tidsfaktoren er av stor betydning 
for om pasienten er aktuell for behandling med trombolyse2 og trombektomi3. Det er 

                                                        
1 Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av 
store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og gjennom karsystemet til 
hjernen, der blodproppen fjernes. 
2 Trombolyse gis for å løse opp blodproppen. Behandlingen bør starte tidligst mulig, fortrinnsvis innen 3 
timer, men kan gis inntil 4,5 time fra symptomdebut. 
3 Trombektomi anbefales utført så raskt som mulig og senest innen 6 timer etter symptomdebut. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 126 



 

stor variasjon mellom sykehusene, men resultatene er foreløpig upålitelige pga. lavt 
antall pasienter og stor forsinkelse i rapporteringen.  
 
Trombektomi 
Det finnes ulike beregninger for hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som er aktuell 
for trombektomi. En beregning tilsier ti prosent av alle med hjerneinfarkt, dvs. om lag 
100 pasienter i Helse Nord.   
 
Antall pasienter som er behandlet med trombektomi ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) i Tromsø har økt fra under ti i årene 2010-2016, til at nesten 50 
pasienter ble behandlet i 2018. Foreløpige data viser at pasientene kommer fra hele 
regionen, og kvaliteten på behandlingen er god. Økningen kan tilskrives både at 
trombektomi ble tatt inn i retningslinjene for behandling av akutt hjerneslag (1), og økt 
kunnskap og bevissthet i regionen rundt tilbudet. For at alle pasienter som er 
kandidater for trombektomi skal bli vurdert for dette må kompetanse og rutiner som 
sikrer det styrkes ytterligere. 
 
Prosjekteier og styringsgruppe har understreket at tilbudet ved UNN i Tromsø skal 
styrkes slik at det blir et robust senter med god kvalitet på behandlingen, før en 
eventuell etablering ved Nordlandssykehuset HF i Bodø kan finne sted. En viktig 
forutsetning er god tilgang til kvalifisert fagpersonell for å utføre trombektomi, men 
også øvrig fagpersonell, utstyr og lokaler er viktige for den totale kvaliteten i tilbudet.   
 
Konklusjon 
Utredningsarbeidet er i sluttfasen, og utkast til rapport er planlagt å behandle i styret i 
Helse Nord RHF 28. mai 2019. Rapporten skal behandles av det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF i forkant av styrebehandling. 
 
Arbeidsgruppen vil gi anbefalinger innen tre hovedområder: 

 Rutiner, prosedyrer og samarbeid i dagens pasientforløp for pasienter med akutt 

hjerneslag, slik at flere pasienter kan bli vurdert for trombektomi og få mulighet 

til å motta slik behandling.  

 Tiltak for å styrke tilbudet om trombektomi ved UNN Tromsø, slik at det blir 

robust og av god kvalitet.  

 Tiltak for å etablere et tilbud ved Nordlandssykehuset HF i Bodø. 

Arbeidsgruppen er delt i synet på om og når dette bør gjøres.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Fremtidig 

organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord - 
utredning til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til rapporten:  
a) ... 
b) ... 
c) ...  

 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Styringsdokument for Utredning av fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 
trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord 
 
Referanseliste:   
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag – 
Helsedirektoratet (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag)  
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Styringsdokument  
 

Utredning av fremtidig organisering av 
tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt 

hjerneslag i Helse Nord 

 
 
 
 
 
Tabellen under fylles alltid ut ved behandling.  

 
Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ePhorte: Versjon: 
 2017/444 1.0 

Behandlet dato:  Behandlet av / Prosjekteier:  Utarbeidet av: 

<dato>  Siw Skår 

Beslutning:  

  <Kort oppsummert siste beslutning: Avsluttes/Overføres linjen/ starte gjennomføring /Trenger ytterligere 

vurderinger før beslutning 

 

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Prosjektleder:  

Andre:  

<dato> 

Signatur (prosjekteier) 
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1. Bakgrunn og prosjektbegrunnelse 
 

Beslutningsforum for nye metoder behandlet 24. april 2017, sak 31-2017, Mekanisk trombektomi 

til behandling av akutt hjerneinfarkt. Følgende beslutning ble protokollført:  

 

1. Mekanisk trombektomi kan videreføres til behandling ved truende eller manifest 

hjerneslag. 

2. Hver helseregion skal som følge av dette utrede organiseringen av 

hjerneslagsbehandlingen og den prehospitale tjenesten for å ivareta sitt «sørge-for» -

ansvar. 

3. Helseregionene skal etter en slik gjennomgang, som er anbefalt i punkt 2, samordne 

føringer for tilbud om mekanisk trombektomi slik at det er felles førende prinsipper på 

tvers av regionene. 

 

Dette prosjektet har som hovedmål å svare på beslutningspunkt 2. Helse Nord RHF skal i 

samarbeid med helseforetakene utrede og anbefale hvordan behandling av pasienter med 

hjerneslag med mekanisk trombektomi1 kan organiseres i Helse Nord, herunder hvilke 

forutsetninger dette krever og hvilke konsekvenser organiseringen gir. 

 

 Formålet er gode og likeverdige helsetjenester til pasienter med akutt hjerneinfarkt i 

hele regionen, der uønsket variasjon er redusert til et minimum. 

 Overordnet målsetting er at flest mulig pasienter med akutt hjerneinfarkt som har behov 

for mekanisk trombektomi, får behandling. 

 

På landsbasis er det anslått at 500–700 pasienter er aktuelle for trombektomi per år2. Fagrådet 

har anslått 30–50 aktuelle pasienter årlig i Helse Nord. Nyere beregninger anslår 70-100. Det 

antas at det er et stort gap mellom andelen som er aktuell for behandling og de som faktisk får 

det, noe som gjør det nødvendig med tiltak for å bedre tilgangen til behandlingen.  

 

UNN Tromsø har siden 2010 hatt tilbud om trombektomi3, og det er utarbeidet regionale 

prosedyrer for seleksjon og mottak4. Fagrådet har utrykt ønske om å bygge opp et tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø i tillegg til å styrke tilbudet som allerede er etablert ved UNN 

Tromsø5.  

 

I Nasjonal faglig retningslinje for behandling av hjerneslag anbefales trombektomi utført så raskt 

som mulig og senest innen seks timer etter debut av symptomer. Nye studier viser at utvalgte 

pasienter kan ha nytte av behandling også senere i forløpet; helt opp til 16–24 timer6. 

 

                                                        
1 Mekanisk trombektomi er en akuttbehandling ved hjerneinfarkter som er forårsaket av tilstopping av 
store arterier som forsyner hjernen. Et kateter føres inn fra arterien i lysken og opp gjennom karsystemet 
til hjernen, der blodproppen fjernes. 
2 Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Helsedirektoratet. 
3 UNN Tromsø har behandlet 2-5 pasienter i 2014-2016. I 2017 er 30 pasienter behandlet, og pr. juni 2018 
er antallet 24. 
4 Dokmap, PR43695. OBS: nye prosedyrer under arbeid juni 2018 
5 Jf. notat fra fagrådet for hjerneslag i Helse Nord 
6 DEFUSE 3 og Dawn 
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Grunnet geografi og demografi vil det ikke være mulig med helt identiske tilbud til alle pasienter. 

Det må derfor lages praktiske løsninger tilpasset befolkningsstruktur og geografi i de ulike 

sykehusområdene, som er i henhold til nasjonale føringer og felles førende prinsipper på tvers 

av regionene. 

 

To utfordringsbilder må ivaretas: 

 Å utarbeide et best mulig faglig objektivt grunnlag for en anbefaling om regionens 

fremtidige lokalisering av tilbud om mekanisk trombektomi. 

 En overordnet målsetting er å tilby trombektomi som et reelt behandlingstilbud til 

aktuelle pasienter i alle deler av regionen. Beslutninger knyttet til organisering av 

prehospitale tjenester og samhandling mellom pre- og inhospitale tjenester blir viktig for 

å oppnå dette. 

 

Forslag til mandat har vært behandlet i ledergruppen i Helse Nord RHF og i direktørmøtet i 

Helse Nord flere ganger i 2017. Siste utkast til mandat ble behandlet i direktørmøte i Helse Nord 

5.-6. september 2017.  

 

Mandat 

Med utgangspunkt i beslutningen i Beslutningsforum for nye metoder, fagrådets uttalelse, 

konklusjoner og oppsummeringer fra ledergruppemøter i Helse Nord RHF og direktørmøtene 

bør utredningen i Helse Nord gi anbefalinger for organisering og drift av trombektomi som 

behandlingstilbud ved hjerneslag ved UNN Tromsø og eventuelt ved Nordlandssykehuset Bodø. 

Pakkeforløp for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (fase 1) er innført fra 1.1.2018. 

Utredningen må skje i samsvar med dette, og Nasjonal faglig retningslinje for behandling og 

rehabilitering ved hjerneslag. 

 

Helse Sør-Øst har allerede gjennomført tilsvarende utredning. Fase 1 av denne utredningen kan 

brukes som «mal», med tilpasninger til forhold i vår region. Fase 1 omhandler: 

 

Fase 1:  

Utrede faglige kriterier for trombektomivirksomhet med tanke på nødvendig 

befolkningsgrunnlag, faglige forutsetninger for trombektomivirksomhet, faglige avhengigheter 

til ulike fagområder, kompetansebehov, utstyrsbehov og tilgjengelighet. 

 

Mer detaljert vil dette innebære: 

 Beskrive dagens status for hjerneslagbehandling i Helse Nord, inkludert tilgjengelighet 

knyttet til eksisterende tilbud om mekanisk trombektomi. 

 Med bakgrunn i krav/anbefalinger i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for 

behandling og rehabilitering ved hjerneslag: 

o Beskrive hvilke faglige forutsetninger, avhengigheter til ulike fagområder, 

kompetansebehov, inkludert simuleringstrening, utstyrsbehov og tilgjengelighet som 

må ligge til grunn for styrking av trombektomitilbudet ved UNN Tromsø og evt. ved 

etablering ved Nordlandssykehuset Bodø. 

o Beskrive hvordan pasientene skal selekteres og angi hvor mange pasienter som er 

aktuelle for trombektomibehandling fordelt på de ulike helseforetakene. 

o Anbefalingen samordnes med øvrige regioner slik at det er felles førende prinsipper 

på tvers av regionene, jf. vedtakspunkt 3 i beslutningen fra 
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Beslutningsforum for nye metoder. 

 Gi en beskrivelse av hvilken rolle (muligheter og begrensninger) UNN Tromsø kan ha i 

forhold til nye behandlingssteder, knyttet til opplæring og supervisjon. 

 

Fase 2: 

Prosjektgruppen gir en anbefaling om hvordan tilbud om mekanisk trombektomi i Helse Nord 

bør organisere sin beredskap på kort og lang sikt 

 På bakgrunn av de faglige vurderingene fra fase 1, vurdere hvilke lokasjoner som kan 

være aktuelle på kort og lang sikt. 

 Beskrive samarbeid med Helse Midt-Norge. 

 

Fase 3: 

På bakgrunn av anbefalingen fra fase 2, vurdere og beskrive hvordan den prehospitale tjenesten 

kan organiseres og hvordan pre- og inhospitale tjenester må samhandle. 

 Utrede hvordan den prehospitale tjenesten kan organiseres på bakgrunn av anbefalingen 

fra fase 2. (Egen arbeidsgruppe for dette arbeidet) 

 Beskrive rutine for samhandling og kommunikasjon mellom pre- og inhospitale 

tjenester. 

 

Fase 4: 

På bakgrunn av utredning og anbefalingene fra fase 1,2 og 3, utarbeide en samlet anbefaling om 

en fremtidig organisering av mekanisk trombektomi i Helse Nord på kort og lang sikt. 

 

2. Relevant informasjon og erfaringer fra tidligere prosjekter 
Behandling med trombektomi vil ha lavt volum i Helse Nord, men kreve døgnkontinuerlig 

vaktberedskap dersom tilbudet skal være tilgjengelig innen anbefalt tidsramme. Dette gjør 

diskusjon om faglig kompetanse og kvalitet i behandlingen aktuell, samt vurdering av kostnader 

i forhold til nytten. 

For å imøtekomme disse mulige utfordringene foreslås følgende tiltak: 

 Kontinuerlig forankring i ledelsen i helseforetakene 

 Sterk involvering av fagmiljøene 

 Gjennomføre risikovurdering knyttet til faglig kvalitet, likeverdig tilbud og kost/nytte 

 Informasjon til befolkningen om hvilke valg som tas og hvorfor 

 

3. Prosjektets avgrensninger og avhengigheter 
Forebygging og informasjon om tidlig varsling ved symptomer i befolkningen avgrenses fra 

dette prosjektet. 

 

Prosjektet for den inhospitale delen har avhengighet mot prosjektet for den prehospitale 

virksomheten. 
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4. Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
Se detaljert beskrivelse i vedlegg 2 og 3. 

 

De mest aktuelle kommunikasjonskanaler for dette prosjektet er: 

 Linjeledelsen 
 Møter med fagmiljøet 
 Fastlegenytt i HF-ene  
 E-post/brev 
 Media 
 Nettsider til interessenter 
 Internett/intranett 

5. Miljø 
I tråd med Helse Nords miljømål skal reiser i forbindelse med prosjektmøter reduseres til 

færrest mulig. Derfor skal møter fortrinnsvis holdes som videokonferanse eller skypemøter.  

6. Prosjektrisiko 
Se beskrivelse i vedlegg 1.  

7. Milepælsplan - Overordnet fremdriftsplan for prosjektet 
Milepæl 

 

Beskrivelse Dato 

M0 Når prosjektgruppen er etablert  13.9.2018 

M1 Når styringsdokumentet er godkjent av prosjektstyre 2018 

M2 Når oppstartsmøte er gjennomført 20.9.2018 

M3 Når referansegruppen er oppnevnt, og første møte er gjennomført 1.10.2018 

M4 Når første utkast til rapport foreligger 5.12.2018 

M5 Når møte med representant (er) fra øvrige regioner er avviklet  

M6   

M... Når rapport sendes på høring (hvis det skal være høring)  

M... Når rapport er ferdig og overleveres administrerende direktør i Helse 

Nord 

x.x.2019 

8. Organisering, roller og ansvar 
Prosjektet organiseres med prosjekteier, styringsgruppe og prosjektgruppe. 

 

Prosjekteier 
Lars Vorland, administrerende direktør Helse Nord RHF  

  
Prosjektstyre 
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF, leder 

Marit Lind, konstituert administrerende direktør, UNN 
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Paul Martin Strand, administrerende direktør, Nordlandssykehuset 

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør, Finnmarkssykehuset 

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør, Helgelandssykehuset 

 

Prosjektgruppe 

Prosjektleder: Siw Skår 

Prosjektgruppen skal være tverrfaglig sammensatt og ha deltakere fra følgende organisasjoner 

og fagfelt: 

 Alle helseforetak i Helse Nord med representanter fra fagfeltene nevrologi (evt. 

indremedisin eller geriatri) og radiologi. Andre fagfelt vil bli invitert inn i gruppen ved 

behov. 

 Representanter fra: 

o Brukere, oppnevnt av Regionalt brukerutvalg 

o Tillitsvalgte, oppnevnt av samarbeidsmøtet KTV/KVO 

Navn Tittel Arbeidssted 
Siw Skår Rådgiver, leder av prosjektgruppen Helse Nord RHF 
Jon Andre Totland Radiolog UNN  
Linn Hofsøy Steffensen Nevrolog UNN 
Stein Harald Johnsen Nevrolog UNN 
Zeiad Al-Ani Radiolog Nordlandssykehuset 
Kirsti Andersen Fagansvarlig radiograf Nordlandssykehuset 
Maria Carlsson Nevrolog Nordlandssykehuset 
Aloys De Windt Nevrolog Helgelandssykehuset 
Harald Sunde Fagsjef Finnmarkssykehuset 
Arne Ketil Hafstad Brukerrepresentant  
Bengt-Ole Larsen KTV/KVO  

 

Referansegruppe 

Fagsjefer i Helse Nord 

Navn Tittel Arbeidssted 
Haakon Lindekleiv Medisinsk fagsjef UNN 
Tonje Hansen Fagsjef Nordlandssykehuset 
Fred Mürer Fagdirektør Helgelandssykehuset 
Harald Sunde Fagsjef Finnmarkssykehuset 
Margaret Aarag Antonsen Fagsjef Sykehusapotek Nord 
Randi Brendberg Fagsjef Helse Nord RHF 

 

 

 

9. Budsjett og ressursrammer 
Helse Nord RHF har satt av 100 000 kroner til finansiering av prosjektet, som skal dekke utgifter 

deltakerne har i forbindelse med prosjektmøter. Utgifter i forbindelse med reiser dekkes etter 

vanlig reiseregning i eget helseforetak, og viderefaktureres Helse Nord RHF. Øvrige deltakere 

sender reiseregning eller faktura til Helse Nord RHF. Brukerrepresentanter får honorar for 

møter i henhold til gjeldende satser. 
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10. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Prosjektrisiko, utkast 

Risiko Konsekvens Sannsynlighet Risikoreduserende tiltak 
Tilbudet vil ikke være 
like tilgjengelig for 
alle innbyggere i 
Helse Nord, pga. ulik 
avstand til 
intervensjonssenter 

Stor for individet 
Middels for 
regionen 

Stor Etablere seleksjonskriterier 
som sikrer rask tilgang til 
diagnostikk og behandling. 
Like prosedyrer for 
diagnostikk og iverksettelse av 
trombolysebehandling. 
Like prosedyrer for rask 
transport til 
intervensjonssenter. 
Noen pasienter direkte til 
intervensjonssenter? 

Ulik vurdering av 
indikasjon for 
trombektomi 

Stor for individet 
Middels for 
regionen 

Middels Lik protokoll for diagnostikk 
og seleksjon 

Mangel på 
intervensjons-
radiologer 

Stor Middels/stor Rekrutteringstiltak? 
Utdanning? 
Hospitering 

Mangel på 
vaktberedskap som 
sikrer døgntilbud 

Stor/middels Middels Etablere døgnberedskap 

Manglende økonomi 
til å styrke/ etablere 
tilbud 

Stor Middels Det må settes av kr. xx 
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Vedlegg 2: Interessentanalyse, utkast 

Interessent Interesse i 
prosjektet 

Påvirke om 
anbefaling blir 
en suksess 
(H,M,L) 

Konsekvenser 
for 
interessenten 
(H,M,L) 

Hvordan skal 
interessenten 
ivaretas? 
(samarbeid, 
involver, 
informer, 
engasjer) 

HF-ene Økonomiske og 
organisatoriske 
konsekvenser 

H M Samarbeid 

Ansatte i berørte 
fagmiljøer 

Skal være med å 
utforme tiltak 
og utføre 

H L Samarbeid 

Befolkningen i Helse 
Nord 

Vil ha et 
likeverdig 
tilbud 
uavhengig av 
bosted 

L H Involver 

Styret i Helse Nord 
RHF 

Sørge- for- 
ansvar 

H L Engasjer 

Styrene i HF-ene  M M Engasjer 
Ledergruppen i Helse 
Nord RHF 

Sørge-for-
ansvar 

H M Samarbeid 

RBU Likeverdig 
tilbud 

M H Involver 

KTV/KVO Arbeidsforhold 
og kompetanse 
som gir de 
ansatte 
mulighet til å 
gjøre en god 
jobb 

M H Involver 

Primærhelsetjenesten Kan være den 
første pasienten 
kontakter, må 
kjenne til 
rutinene 

M L Involver 
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Vedlegg 3: Kommunikasjonsplan, utkast 

Interessent/ 
målgruppe 

Behov/ 
hovedbudskap 

Tiltak/ kommunikasjonskanal Utført av 

Interessenter: 
Samarbeid 

Interessenter som både har stor innflytelse og stor interesse av å 
bruke denne (fordi konsekvensene av prosjektet er store) disse er det 
viktig å samarbeide med og tilfredsstille. Tiltakene går på å 
samarbeide med interessentene i diskusjoner og beslutninger. 

HF-ene Konsekvenser 
for 
organisasjonen 

Fagsjefene er referansegruppe  

Ansatte i berørte 
fagmiljøer i HF-ene 

Konsekvenser 
for ansatte, 
fagutvikling, 
status 

Delta i prosjektgruppen. Holde kontakt 
med for avklaringer underveis i 
prosjektet. 

 

Ledergruppen i Helse 
Nord RHF 

Må være 
orientert om 
utviklingen i 
prosjektet 

Orientere på ledergruppemøter  

    
Interessenter: 
Engasjer 

Interessenter med stor mulighet for å påvirke, men med liten 
interesse av å bruke den; konsekvensene av prosjektet er lave for 
interessentene. Disse er likevel viktige å tilfredsstille i prosjektet, slik 
at de har så god informasjon at de ikke anser det nødvendig å påvirke. 

Styret i Helse Nord 
RHF 

Sørge- for- 
ansvar 

Orienteringssak til styret. 
Styresak når rapport er ferdig. 

 

Styrene i HF  Orienteringssak 
Høringsuttalelse styrebehandles? 

 

    
Interessenter: 
Involver 

Interessenter som er interessert fordi konsekvensene er høye, men 
de har liten innflytelse. Da dette er interessenter som kan ha nyttig 
informasjon, bør de holdes involvert. 

RBU Opptatt av 
likeverdig tilbud 

Delta med representant i 
prosjektgruppen. Orienteringssak 
underveis i prosjektet. 
Høringsinnspill. 
Behandle sak når rapporten er ferdig 

 

KTV/KVO Arbeidsforhold 
og kompetanse 
som gir de 
ansatte mulighet 
til å gjøre en god 
jobb 

Delta med representant i 
prosjektgruppen. Orienteringssak 
underveis i prosjektet. 
Høringsinnspill. 
Behandle sak når rapporten er ferdig 

 

Befolkningen i Helse 
Nord 

Likeverdig 
tilbud  

Informere på nettside og i media om at 
arbeidet foregår. Informere via 
hjerneslagskampanje – viktig med 
egen innsats. 
Høringsinnspill? 

 

Primærhelsetjenesten Må være 
informert om 
prosjektet og 
evt. endringer 
som følger av 
det 

Delta i prosjektgruppen? 
Høringsinnspill? 
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Interessenter: 
Informer 

Dette er personer, grupper, virksomheter som man skal følge opp, og 
ikke bruke mye ressurser på når det gjelder kommunikasjon. 
Tiltakene går på å overvåke og holde interessentene orienterte. 
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Geir Tollåli, 909 45 509   Bodø, 6. mars 2019 

 

RBU-sak 21–2019 Veileder for deling av somatiske 

spesialisthelsetjenester i Helse Nord – utkast 

 
Formål 
Formålet med behandling i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF er å 
orientere om utkast til veileder for deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse 
Nord. RBU bes om å gi sin tilslutning til veilederen og komme med innspill til denne, før 
styret i Helse Nord RHF formelt behandler den - planlagt i styremøte 27. mars 2019.  
 
Helse Nord RHF ønsker å utarbeide et sett med kriterier som skal ligge til grunn for å 
vurdere funksjonsdeling og å beskrive saksgangen i slike saker. Utgangspunktet er 
hensynet til hva som gagner den enkelte pasient eller grupper av pasienter.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Funksjonsdeling er prosesser hvor en funksjon (diagnostikk, behandling og oppfølging 
innen et avgrenset område) fordeles til noen sykehus og ikke til andre. Funksjonsdeling 
kan motiveres av flere hensyn.  
 
Det kan være; 

 et ønske om å samle visse typer behandling på et mindre antall helsepersonell  
 behov for teambasert kompetanse  
 introduksjon av spesielt utstyr eller spesielle prosedyrer eller av 
 hensyn til organisatoriske og økonomiske forhold som mer effektiv bruk av 

helsepersonell med færre vaktordninger 
 
Helse Nord RHF har gjennomført funksjonsdeling innenfor flere fagområder, bl.a. 
kreftbehandling og kreftkirurgi, magetarmkirurgi, hjertesykdommer og deler av 
psykiatrisk behandling.     
 
Deling av funksjoner mellom sykehus og helseforetak er ofte tema for diskusjoner 
mellom fagmiljø i ulike helseforetak.  Veilederen beskriver kriterier for vurdering og 
saksgang ved forslag om endring i funksjonsdeling 
 
Et utkast til veileder har vært på høring.  Det er kommet inn konstruktive høringssvar 
fra alle fire sykehusforetak, Helse Nord IKT samt Nordland legeforening.  Innholdet i 
høringssvarene er i stor grad innarbeidet i veilederen 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utkast til veileder 

for deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til veileder for deling av 
somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord, ev. med de innspill som kommer 
fram under behandling av saken. 
 

3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til veileder for deling 
av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord: 

a. ... 
b. ... 
c. ... 

 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord - veileder for vurdering og 
saksgang, utkast    
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Deling av somatiske spesialisthelsetjenester 
i Helse Nord 
 
 
 

-veileder for vurdering og saksgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 22.februar 2019 
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 Innledning og bakgrunn 

Helse Nord RHF ønsker å utarbeide et sett med kriterier som skal ligge til grunn for å 

vurdere funksjonsdeling og å beskrive saksgangen i slike saker. Utgangspunktet er 

hensynet til hva som gagner den enkelte pasient eller grupper av pasienter 

 

Nord- Norge med Svalbard er den største helseregionen i geografisk utstrekning, men 

den minste i folketall.   Det gir spesielle utfordringer med å sørge for stabile distribuerte 

spesialisthelsetjenester av god kvalitet.  Lokalsykehusstrukturen er tilpasset et spredt 

bosettingsmønster. 

 

 
Tabell 1. Opptaksområde pr sykehus og helseforetak                   Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019)1 

 

Lokalsykehusene har en viktig funksjon ved å gi spesialiserte helsetjenester nær der folk 

bor. Lokalsykehusenes antall og plasseringer har dels en historisk begrunnelse, samtidig 

som de understøtter et ønske om et desentralisert bosetningsmønster med likeverdige 

helsetjenester.   

 

Tjenester som er nære og tilgjengelige der folk bor, er høyt verdsatt. Særlig er to 

dimensjoner fremtredende:  

 Hyppige innleggelser  

o Lang reisetid kan redusere livskvalitet  

o Kan føre til lavere etterlevelse hos pasientene. 

 Tidskritiske tilstander.  

o Ved tidskritiske tilstander må helsehjelpen være nær nok. 

o Riktig kompetanse i prehospitale tjenester 

 

Funksjonsdeling er prosesser hvor en funksjon (diagnostikk, behandling og oppfølging 

innen et avgrenset område) fordeles til noen sykehus og ikke til andre. Funksjondeling 

kan motiveres av flere hensyn. Det kan være; 

 et ønske om å samle visse typer behandling på et mindre antall helsepersonell  

 behov for teambasert kompetanse  

 introduksjon av spesielt utstyr eller spesielle prosedyrer    

 hensyn til organisatoriske og økonomiske forhold som mer effektiv bruk av 

helsepersonell med færre vaktordninger 

  

                                                        
1 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Meld.St.11 (2015-2016) 
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Helse Nord RHF har gjennomført funksjonsdeling innenfor flere fagområder, bl.a. 

kreftbehandling og kreftkirurgi, mage-tarmkirurgi, hjertesykdommer og deler av 

psykiatrisk behandling. 2 3 

 

Deling av funksjoner mellom sykehus og helseforetak er ofte tema for diskusjoner 

mellom fagmiljø i ulike helseforetak.  Veilederen beskriver kriterier og saksgang ved 

forslag om endring i funksjonsdeling. 

 

  

1. Kriterier som bør vurderes ved funksjonsdeling i regionen. 

Det er flere kriterier som bør tas hensyn til  ved vurdering av om funksjoner skal samles 

eller deles. 

Kriterier som bør vurderes kan være knyttet til: 

 

1. Egenskaper ved pasientgruppen/sykdommens «egenart» 

2. Egenskaper ved behandlingstilbudet 

3. Samspillet mellom funksjoner og faggrupper 

4. Utdanning og rekruttering 

5. Nasjonale kvalitetsindikatorer og nasjonale normative føringer 

6. Grunnleggende verdier i helsetjenesten og prinsipp for prioritering. 

7. Mulighet for teknologiske løsninger 

 

1.1 Egenskaper ved pasientgruppen/sykdommens «egenart» 
Det må gjøres rede for pasientgruppens størrelse (prevalens) og nye tilfeller årlig 

(insidens).  Dersom det dreier seg om pasienter med sjeldne sykdommer, vil dette tale 

for en sentralisering av behandlingstilbudet. I noen tilfeller vil disse pasientene få sin 

behandling nasjonalt ev. internasjonalt. 

 

I tillegg til sykdommens forekomst i befolkingen, vil de ulike sykdommene være ulike i 

sin presentasjon og ha ulike behandlingsmuligheter. Sykdommer som har akutt preg, 

hvor tid til behandling er avgjørende for utfallet, og krever en særskilt vurdering av 

behandlingstilbudets tilgjengelighet vurdert opp mot hastegrad 

                                                        
2 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk og endetarm. Styresak 135-2010 
3 Styresak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021 
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1.2 Egenskaper ved behandlingstilbudet 
Forhold knyttet til spesialistkompetanse må vurderes. Ved diagnostikk og behandling av 

sjeldne sykdommer vil et lite antall helsepersonell ha mulighet til å opparbeide seg 

erfaring og vedlikeholde kompetanse.  

 

Pasientgruppene med hyppig forekommende sykdommer tilsier at det kan være mulig 

og hensiktsmessig å etablere behandlingstilbud desentralisert.  Det bør være mulig å 

bygge opp og vedlikeholde lokal kompetanse gjennom gode systemer for 

kompetanseoverføring, hospitering ved større sykehus, trening i team og 

telemedisinene avstandsløsninger for beslutningsstøtte.  

 

Investeringer i lokaler og utstyr bør vurderes opp mot utnyttingsgrad.  Nasjonale og 

internasjonale erfaringer bør innhentes. 

 

 

Andre spørsmål som bør svares ut før beslutning, kan være: 

 

• Hvilken type medisinsk utstyr (MTU) kreves for diagnostikk og behandling av 

pasientgruppen? (Kostnad, behov for spesialkompetanse, utnyttelsesgrad) 

• Hvilke andre funksjoner må man ha tilgjengelig lokalt for å gi behandlingen? 

(Diagnostikk, anestesi, spesialsykepleiere, fysioterapeuter osv.) 

• Driftsøkonomi og forbruksrater 

• Påvirkning av pasientstrømmer og behov for prehospitale tjenester og 

pasientreiser. 

 

1.3 Samspillet mellom funksjoner og faggrupper 
Hensynet til helheten må tas med i vurderingen. Det bør alltid gjøres en vurdering av 

sammenhengen mellom den aktuelle funksjonen og andre funksjoner i sykehuset.  I hvor 

stor grad er funksjonen en nødvendig forutsetning for andre tjenester/tilbud?  Dersom 

fraværet av en funksjon medfører at andre deler av tjenesten ikke kan gjennomføres 

eller opprettholdes på en forsvarlig måte, må dette synliggjøres og konsekvensutredes. 

 

   

1.4 Utdanning og rekruttering 
Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for utdanning og spesialisering av helsepersonell. 

Når oppgaver/funksjoner skal (om)fordeles bør man derfor se på om 

oppgaven/funksjonen påvirker mulighetene for å ha utdannings-/spesialistkandidater.   
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Utdanningen av leger i Nord-Norge er desentralisert med egne utdanningsløp i Nordland 

og Finnmark. Konsekvens for utdanning må vurderes ved endring av funksjonsdeling av 

spesialistfunksjoner. 

 

Den samlede regionale utdanningskapasiteten bør opprettholdes gjennom samarbeid i 

forpliktende nettverk for å oppnå læringsmål.  Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–

2019) understreker betydningen av regionsykehusenes rolle i det faglige nettverket for 

å sikre kompetanse i alle deler av nettverket. Deling av funksjoner innen regionen kan gi 

implikasjoner for universitetsfunksjonen til UNN og bør beskrives. 

 

 

   

1.5 Nasjonale kvalitetsindikatorer og normative føringer 
Det er utviklet flere nasjonale kvalitetsindikatorer som helseforetakene er forpliktet til å 

rapportere på. De aller fleste er knyttet til somatisk virksomhet. Utvikling og variasjon i 

rapporterte kvalitetsindikatorer skal tas med i vurderingen av fordeling og etablering av 

behandlingstilbud. 

 

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utvikle nasjonale faglige retningslinjer og 

nasjonale veiledere.  Av dette følger at anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer 

og nasjonale veiledere står i en særstilling.  Alle råd og anbefalinger som 

Helsedirektoratet gir i disse produktene, bør etterleves av tjenestene fordi de er utviklet 

og publisert med et formål som Helsedirektoratet som nasjonal fagmyndighet ønsker å 

oppnå.  

 

Retningslinjer, anerkjent fagkunnskap og allmenngyldige samfunnsetiske normer inngår 

som aksepterte grunnlag for vurdering av hva som er faglig forsvarlig.  I 

journalforskriften (§8 bokstav H) heter det også: «Dersom helsepersonell eller 

institusjoner velger å fravike anbefalinger i en retningslinje, skal dette dokumenteres og 

begrunnes.» 

 

Helsedirektoratet har ikke mandat til å avgjøre fordeling av regionale funksjoner.  Det 

tilligger de regionale helseforetakene på selvstendig grunnlag. 

 

1.6 Grunnleggende verdier i helsetjenesten og prinsipp for 
prioritering 

En likeverdig tilgang til helsetjenester er et grunnleggende prinsipp for den offentlige 
helsetjenesten4.   
 

                                                        
4 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 147 



7 
 

Prioriteringsmeldingen (Meld.St.34 (2015-2016)5 beskriver tre kriterier som skal legges 
til grunn for prioritering:  
 

 nyttekriteriet  
 ressurskriteriet  
 alvorlighetskriteriet  

 
Disse kriteriene er viktige for at fordeling av ressurser ikke skal skje tilfeldig. 
Prioriteringskriteriene skal inngå i grunnlaget for beslutninger om funksjonsdeling. 
 

1.7 Mulighet for teknologiske løsninger 
Helse Nord har over flere år gjennomført store løft på IKT-infrastruktur og systemsiden, 
gjennom blant annet etablering av regionalt datasenter og programmene FAKT, FIKS og 
FRESK. Felles for disse regionale investeringene er at de muliggjør teknologisk 
samhandling på tvers av organisatoriske og fysiske skiller. 
 

 Felles regional teknologi gir flere muligheter i pasientbehandling og må være en del av 

vurderingen av funksjonsdeling 

2.0 Nettverksamarbeid 

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) stiller krav om at den faglige og 

organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehusene skal styrkes og bli mer 

forpliktende. Nettverkene skal sikre hensiktsmessig oppgavedeling samt samarbeid om 

pasientforløp, bemanning, utdanning av helsepersonell og hospiterings-/ 

ambuleringsordninger for å sikre kvalitet i alle ledd. 

 

For enkelte spesialiteter vil lokalsykehusfunksjonen dekkes av en eller få spesialister og 

tjenesten vil således være sårbar. Planlagt eller uforutsett fravær av noe varighet vil 

medføre bortfall av funksjonen. Disse situasjonene har vist seg å føre til endringer i den 

regionale pasientstrømmen og kan oppleves uforutsigbare. Spesielt har UNN til tider 

opplevd å få en uforutsett økning i henvisninger fra andre helseforetak på grunn av 

midlertidig bortfall av tjenester.  

 

Helseforetakene i regionen forventes å utgjøre en helhet som utfyller hverandre i tilbud. 

Innen dette nettverket av helseforetak vil det også til tider være nødvendig å be om 

bistand til å dekke lokalsykehusfunksjonene. Dette kan gjøres ved at spesialister for en 

avgrenset tidsperiode ambulerer mellom helseforetak eller ved pasientene reiser til 

annet helseforetak for å få nødvendig diagnostikk og behandling.   

                                                        
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-34-20152016/id2502758/ 
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3.0 Saksgang ved vurdering av funksjonsdeling innen 
regionen 

Endringer i funksjonsdeling innen regionen kan omhandle sentralisering eller 
desentralisering. Dersom innspill til endring kommer fra fagmiljø/avdelinger i et 
helseforetak, skal disse være forankret hos administrerende direktør i eget helseforetak. 
 
Endringsforslaget formidles til Helse Nord RHF og utredes i fagavdelingen i Helse Nord 
RHF. Fagavdelingen innhenter råd og anbefalinger fra fagråd og andre aktuelle 
instanser. Fagavdelingen vil også innlede samarbeid med andre avdelinger i Helse Nord 
RHF for å få bistand til for eksempel økonomiske analyser. 
 
Kriteriene skal være besvart før beslutning om funksjonsdeling fattes. Kriteriene skal 

også være utgangspunkt for målbeskrivelse når risiko- og sårbarhetsanalyser 

gjennomføres. 

 
 Administrerende direktør RHF kan fatte endelig beslutning om endret funksjonsdeling.    
I saker hvor innstillingen medfører stor faglig, samfunnsmessig eller økonomisk 
konsekvens, skal saken legges frem til beslutning i styret i Helse Nord RHF. 
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Jann-Hårek Lillevoll, 47012324  Bodø, 06.03.2019 

 

RBU-sak 22–2019 Årlig melding 2018 

 
Innledning/bakgrunn 
Årlig melding 2018 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og 
inneholder rapportering på de kravene som er stilt fra HOD i Oppdragsdokument til 
Helse Nord RHF for 2018.  
 
Årlig melding er også en oppfølging av protokoll fra foretaksmøtene i Helse Nord RHF. 
 
Malen for rapportering til HOD er laget av Helse- og omsorgsdepartementet, og tilsvar 
fra Helse Nord RHF finnes under de gitte kravene. Utkast til Årlig melding 2018 er 
vedlagt. 
 
I tillegg er det lagt ved eget vedlegg med krav fra Helse Nord RHF overfor 
helseforetakene som ikke rapporteres til HOD i Årlig melding. Dette er kun til 
orientering til styret i Helse Nord RHF, og utkast til dette er vedlagt. 
 
Innhenting av dokumentasjon forløper ved at foretakene sender inn sine årlige 
meldinger og rapporter til Helse Nord RHF innen gitte frister gjennom året.  Helse Nord 
RHF sammenfatter innspillene og utformer forslag til de endelige dokumentene. 
 
De vedlagte utkastene er foreløpige, og er ved utsendelse ikke endelige. Frist for 
oversendelse av administrativt behandlet Årlig melding 2018 til HOD er 15. mars 2019. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Det vises til vedlagte utkast av dokumenter for redegjørelse av den samlede aktiviteten i 
Helse Nord i 2018.  
 
Konklusjon 
Vedlagte utkast til Årlig melding 2018 og Årlig melding 2018, vedlegg til RHF-styret gir et 
adekvat bilde av virksomheten i Helse Nord.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2018 og utkast 
til Årlig melding 2017, vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering.  
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg  
1. Årlig melding 2018, utkast 

2. Årlig melding 2018 – vedlegg til RHF-styret, utkast 
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1. Innledning 

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

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

verdigrunnlag. 

Kommunikasjon/AMK (+SCH, GT, HiR) 

 

Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som 

bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess og 

resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten. Alle skal 

ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, kjønn, etnisk 

bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere sosiale 

helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett til og behov for 

tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved planlegging, utredning, beslutning 

om, og iverksetting av tjenestetilbud. 

 

«Helse i nord, der vi bor» er vår visjon, og befolkningens helse og særskilte utfordringer 

skal være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen skal i all 

hovedsak kunne få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der folk bor 

kombinert med samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse. 

 

Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom brukerne, 

helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. Helsetjenesten skal baseres 

på nasjonale og regionale prioriteringer. Helseforetakene skal drive etter gjeldende 

lovbestemmelser og myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innen 

pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon og opplæring av pasienter og 

pårørende. Det skal arbeides etter systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres 

og utføres i samsvar med lovgivningen. 

 

Helse Nords viktigste mål for utvikling av pasientens helsetjeneste i 2018 er: 

 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 

 Bedre pasient- og brukermedvirkningen 

 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell 

 Innfri de økonomiske mål i perioden 

 

Helse Nord planlegger langsiktig. Vi skal være tydelige og forutsigbare. Det er viktig at vi 

styrer virksomheter helhetlig og sammenhengende. Figur 1 illustrerer sammenhengen 

mellom våre viktigste styringsdokumenter. 
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Figur 1Helse Nord styrer helhetlig og sammenhengende. Våre viktigste styringsdokumenter og sammenhengen 

mellom disse. 

 

 

1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2018 

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

oppleves som særlige utfordringer. Hovedområder for styring og oppfølging.  

Kommunikasjon/AMK (+SCH, GT, HiR) 

 

 

Stab/KP 

I tråd med veileder for Styrearbeid i regionale helseforetak skal vi i årlig melding 

oppsummere deler av resultatene av styrets egenevaluering. 
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2. Rapportering på krav i oppdragsdokument  

 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

 

Mål 2018: 

 

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2017. 

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i alle regioner innen 2021.  

 
(oppdatert tabell kommer) 

 

 

 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord per helseforetak (til høyre) og per fagsektor (til 
venstre) i 2017 og 2018. Grønt: mål oppnådd; rødt: mål ikke nådd (HN LIS - NPR anonymiserte data) 

 

Fag/GT  

Oversikten viser at ventetiden for foretaksgruppen i Helse Nord som helhet har utviklet seg 

i positiv retning. Den samlede ventetiden er redusert fra 2017 til 2018. Det er store 

variasjoner i utviklingen i ventetiden per helseforetak.  

 

Nordlandssykehuset har manglende måloppnåelse på alle indikatorer, men samtidig 

ventetid under 50 dager for TSB. Universitetssykehuset Nord-Norge har negativ utvikling i 

ventetiden for fire av fem fagområder, men ventetid under 50 dager for både TSB og 

psykisk helsevern for voksne. Finnmarkssykehuset har lavere ventetid for alle fagområder 

og en ventetid under 50 dager for helse psykisk helsevern og TSB. Reduksjonen i ventetid 

er særlig positiv for psykisk helsevern for barn og unge. Helgelandssykehuset har redusert 

ventetiden for alle andre fagområder enn psykisk helsevern for barn og unge, og har 

ventetid under 50 dager for hele psykisk helsevern og TSB.  

 

Universitetssykehuset Nord-Norge har hatt et kontinuerlig fokus på å redusere ventetiden 

og har innført flere tiltak for å redusere ventetiden, blant annet innen ortopedi og 

håndkirurgi. Det iverksettes flere pasientforløpsanalyser i 2019. 

 

Nordlandssykehuset har fortsatt potensial for å forbedre egen logistikk, men peker på en 

kapasitetsmangel. De krevende økonomiske situasjonen har gitt strengere praksis for innleie 

av spesialister. Ved innflytting i ny AB-fløy vil areal til poliklinikk og dagbehandling 

frigjøres. Psykisk helsevern for voksne har hatt spesialistmangel gjennom hele 2018. 

Ventetiden har likevel vært stabil gjennom året.  
 

Helseforetak FagSektor 2017 2018 <50 dager <2017

PHBU 59,4 48,3 1,0 1,0

PHV 45,7 45,1 1,0 1,0

Somatikk 55,7 55,3 0,0 1,0

TSB 49,0 48,4 1,0 1,0

PHBU 40,7 47,3 1,0 0,0

PHV 41,9 39,0 1,0 1,0

Somatikk 55,6 52,1 0,0 1,0

TSB 33,5 29,3 1,0 1,0

PHBU 51,6 56,8 0,0 0,0

PHV 48,4 58,0 0,0 0,0

Somatikk 63,2 63,4 0,0 0,0

TSB 33,2 40,6 1,0 0,0

PHBU 51,1 51,5 0,0 0,0

PHV 43,8 43,9 1,0 0,0

Somatikk 59,5 59,7 0,0 0,0

TSB 31,6 30,8 1,0 1,0

evalueringgj. ventetid avviklede År

Finnmarkssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF

Nordlandssykehuset HF

Universitetssykehuset i 

Nord-Norge HF

gj. ventetid avviklede

Helseforetak 2017 2018 <50 dager <2017

Finnmarkssykehuset HF
55,2 54,5 0,0 1,0

Helgelandssykehuset HF
54,6 51,3 0,0 1,0

Nordlandssykehuset HF
62,3 62,9 0,0 0,0

Universitetssykehuset i Nord-

Norge HF
58,5 58,7 0,0 0,0

Helse Nord 58,4 58,0 0,0 1,0

År evaluering
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 Ingen fristbrudd. 

 
(oppdaterte grafer kommer) 

 

 

 

 

 
Antall fristbrudd og andel fristbrudd for avviklede pasienter i Helse Nord per fagområde og per tertial i 2016, 2017 og 

2018. Nederst vises tilhørende datatabeller som viser aggregerte tall for 2017og 2018. (HN LIS - NPR anonymiserte 

data) 

 
Fag/GT  

Andel fristbrudd i Helse Nord for avviklede pasienter er redusert fra 2,4 pst i 2017 til 1,9 

pst i 2018. Selv om styringsmålet ikke er nådd er det en positiv utvikling med reduksjon 

innen alle fagområder. Lavest andel har TSB, mens det innen psykisk helsevern for voksne 

var en økning mot slutten av året til 4,2 pst.  

 

Finnmarkssykehuset har redusert fristbrudd med ett prosentpoeng til 1,4 pst, og ligger 

sammen med UNN lavest i regionen.  

 

Ved UNN er andel fristbrudd marginalt redusert, og det er nå mellom 20 og 40 fristbrudd 

hver måned. Det er flere årsaker til at fristbrudd oppstår, og kontinuerlig arbeid med 

forbedring pågår. Opplæring for å sikre rett datakvalitet er ett av tiltakene.  

 

Helgelandssykehuset har størst reduksjon siste år, fra 4,8 pst i 2017 til 2,4 pst i 2018. 

Sykehusenhetene har tiltaksplaner for å redusere fristbrudd. 

 

Nordlandssykehuset er regionens eneste helseforetak med økt andel fristbrudd, fra 2,3 til 

2,8 pst. Viktigste årsak er kapasitetsproblemer innenfor enkelte fagområder. Truende 

fristbrudd meldes til Helfo, men pasientene ønsker ofte å vente på tilgjengelig time ved 

Nordlandssykehuset.  
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 Median tid til tjenestestart skal reduseres i regionen sammenliknet med 20171.  

 

 

 
Figur 2 Tid til tjenestestart for helseforetak i Helse Nord. 4 siste tertial. Kilde: Helsedirektoratet 

Figur 1 viser tid til tjenestestart for helseforetakene i Helse Nord fra 1. tertial 2017 til 1. 

tertial 2018. Det er liten endring fra 2017 til 2018.  

 

Helse Nord rapporterte i 1. tertial rapport at Helse Nord RHF avventet med å rapportere 

med tallverdier til dialog med HOD hadde avklart om dette kravet ville bli justert. Helse 

Nord RHF har via arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) illustrert en 

rekke utfordringer med indikatoren «Tid til tjenestestart». AIM anbefalte derfor at man 

velger andre indikatorer for tid til tjenestestart når formålet er å måle forbedring i tilbudet 

til pasientene i form av kortere ventetid til nyttig helsehjelp. For eksempel vil målepunkter i 

de etablerte pakkeforløpene være bedre egnet som mål på tid til tjenestestart. Det ble 

avklart med HOD per 2. tertial at dette kravet opprettholdes. 

 

Statistikk for alle de utvalgte tjenestene som er inkludert i indikatoren, viser at Helse Nord 

kom ut med lavest tid til tjenestestart av alle regionene for 1. tertial 2018. Median tid til 

tjenestestart per 1. tertial er ikke redusert sammenlignet med 2017. Tall for 2. tertial 2018 er 

ikke publisert. 

 

 Regionen skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 

(passert planlagt tid). Regionen skal overholde minst 95 pst. av avtalene innen 2021.  

For å vurdere overholdelse av pasientavtaler i Helse Nord brukes indikatoren «Passert 

planlagt tid». Andel passert planlagt tid per desember 2018 var 13,5 pst. Andel passert 

planlagt tid har siden vært mellom 13 – 14 pst siden indikatoren ble ferdigstilt. Til 

sammenligning ligger snittet i landet under 10 pst. Helse Nord kommer dårligst ut av 

regionene for dette styringsmålet for 2018.   

                                                 
1 Tiden mellom den dato henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og den dato pasienten mottar en 

tjeneste, det vil si dato for når en bestemt prosedyre er utført. Dette måles for et utvalg utrednings- og 

behandlingsprosedyrer. Liste over hvilke utrednings- og behandlingstjenester som inngår i målingene finnes på 

Helsedirektoratets nettsider: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikkpst20ogpst20analyse/Statistikkpst20frapst20Norskpst20pasientr

egister/Definisjon-av-tjenester.pdf 
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Figur 3: Andel passert planlagt tid alle fagområder. Kilde: Helsedirektoratet 

For FIN var andel passert planlagt tid 16,2 pst ved utgangen av desember 2018. FIN 

opplyser om at de har satt i gang forbedringstiltak. Dette har de gjort ved å opprette 

forbedringsteam i alle tre klinikker med fokus på fagområder med de største utfordringene. 

Rapporterer om at forbedringsarbeidet allerede har gitt resultater. 

 

For UNN var andel passert planlagt tid 14,1 pst ved utgangen av desember 2018. UNN 

opplyser om at det særskilt er kontakttypene kontroller og behandling at utfordringene er 

størst. Ny rapporteringsfunksjon i HN LIS gir en god oversikt over resultatene for hvert 

fagområde og avdeling, noe som er til stor hjelp i deres forbedringsarbeid. Indikatoren er 

forholdsvis ny og lite kjent. Dette planlegger de å følge opp i fagforummøter med 

klinikkene og på tavlemøter. UNN opplyser om at styringsmål på at minst 95 pst av 

pasientavtalene skal gjennomføres innen planlagt tid, synes innen rekkevidde. 

 

For NLSH var andel passert planlagt tid 12,5 pst ved utgangen av desember 2018. NLSHs 

tiltak for å overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 handler 

om å øke kapasiteten. Dette ønsker de hovedsakelig å oppnå med bedre logistikk, økt 

utnyttelse av ny teknologi og tilgjengeliggjøring av areal for dagbehandling og poliklinikk. 

 

For HSYK var andel passert planlagt tid 12,3 pst ved utgangen av desember 2018. HSYK 

opplyser om at indikatoren tas med i rapportering og oppfølgingsrutiner for 2019. 

 

Helse Nord har tilgjengeliggjort ny rapporteringsfunksjon for alle foretak i Helse Nord 

ledelsesinformasjonssystem (HN LIS) som forenkler rapportering og gir bedre oversikt 

over utvikling og nåværende status for pasientavtaler. Det er også etablert en arbeidsgruppe 

som arbeider for å standardisere registreringsrutiner, og rutinene for passert planlagt tid er 

et av fokusområdene til arbeidsgruppen.  
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 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 

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

på helseforetaksnivå skal reduseres 

Fag SOLA/RMS 

 
Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid per regionale helseforetak og hele landet (Kilde: 

Helsedirektoratet, databasevennlig publisering) 

 

Tekst kommer 

 

 

Andre oppgaver 2018: 

 

 Helse Nord RHF skal innen 1. juni 2018 rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til 

samhandling med private avtaleparter, jf. rapport fra juni 2017. Helse Nord RHF skal 

sikre at vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er tilstrekkelig 

kjent med pasientrettighetene, inkludert retten til fritt behandlingsvalg. 

Eier AKH/FE // Fag/JTF 

 

 

Fra JTF: 

Vurderingsenhetene i Helse Nord rapporterer at de har god kompetanse og kjennskap til 

pasientrettigheter, inkl. retten til fritt behandlingsvalg. Pasientrettigheter har vært tema i 

felles samlinger for vurderingsenhetene i regionen. 

 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, og i samarbeid 

med Helsedirektoratet: 
o Innen 1. november 2018 redegjøre for departementet for status i arbeidet med å 

redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk, og fremme forslag til 

videre utviklingsarbeid. Anbefalinger i rapporten "Reduksjon av uønsket variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten" av 10. oktober 2017 skal 

følges opp. Det skal prioriteres å publisere nasjonale tall for indikatorene "ikke møtt", 

"replanlegging" og "planleggingshorisont". Videre skal det vurderes hvordan 

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus, jf.  Dokument 3:2 (2017-

2018), kan brukes som grunnlag for å utarbeide indikatorer for variasjon i 

kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer.  

o Samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene som jobber med 

forbedring i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, med sikte på å identifisere hvilke 

faktorer som bidrar til vellykket forbedringsarbeid. Det skal redegjøres for dette til 
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departementet innen 1. juni 2018. Som del av dette skal det redegjøres for hvordan 

styrene i regionale helseforetak og helseforetak gis mulighet til løpende å følge med 

på relevant styringsinformasjon om effektivitet, kapasitetsutnyttelse og 

forbedringsarbeid som gjennomføres.  

o Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 

hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf. 

Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus.   

KvaFor/EH // Fag SOLA/RMS – hentet fra fellestekst 

Representanter fra RHF-ene, Helsedirektoratet, Helseatlasmiljøet i Helse Førde og Senter 

for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) deltok i arbeidsgruppe for indikator- og 

metodeutvikling (AIM) i 2018. Interregionalt fag-, HR- og økonomidirektørmøte har vært 

styringsgruppe med en referansegruppe sammensatt av tillitsvalgte og brukere. I 2018 ble 

arbeidet ledet Helse Nord RHF. 

 

I AIMs hovedrapport, «reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og 

effektivitet i spesialisthelsetjenesten», fremmes forslag for videre utviklingsarbeid. 

Nasjonale tall for indikatorene "ikke møtt", "replanlegging" og "planleggingshorisont" er 

ikke blitt publisert, da kvalitetssikringen av indikatorene er krevende som en følge av at 

regionene registrerer og rapporterer ulikt på de aktuelle områdene. Det er redegjort for dette 

i rapportens kapittel 7. Rapporten inneholder også anbefalinger for videre oppfølging av 

variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 

hoftebruddspasienter, og variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene  

 

AIM har i rapporten «reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i 

spesialisthelsetjenesten – Første rapport 2018», levert mai 2018, beskrevet faktorer som 

bidrar til vellykket forbedringsarbeid, samt presentert forslag til hvordan styrene kan følge 

opp lokalt forbedringsarbeid. 

 

 Helse Nord RHF skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med å videreutvikle 

finansieringsordningene, herunder Innsatsstyrt finansiering med sikte på ev. endringer 

fra 2019. 

Eier Økonomi/EAH // KvaFor/IMD EH 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 

Mål 2018: 

 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 

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

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

pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold) 2.  

Fag PHR/JTF 

Regnskapstall er ikke tilgjengelige per 21.02.19 – svar kommer… 

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

sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell.  
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 Færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017. 

 
Antall tvangsinnleggelser p/helseforetak og totalt i Helse Nord i 2017 og 2018, tertialvis (Kilde: Helsedirektoratet, 

databasevennlig publisering) 

 

 
Andel tvangsinnleggelser p/helseforetak og totalt i Helse Nord i 2017 og 2018, tertialvis (Kilde: Helsedirektoratet, 

Nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, databasevennlig publisering) 

 

Antall tvangsinnleggelser per 1000 voksne i befolkningen ble redusert i 2018. 

2017: 2,12    2018: 1,91 

 

 Færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 

2017.   

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak per 1000 voksne i befolkningen gikk ned i 2018.  

2017: 0.42    2018: 0,38 

 

 Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
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Andel avbrutte behandlingsopphold for pasienter over 18 år i døgnbehandling i TSB p/RHF i 2016-2018, 
tertialvis (til venstre) og årstall i 2016, 2017 sammenlignet med 2018 T2 (til høyre) (Kilde: Helsedirektoratet, 

Nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, databasevennlig publisering) 

 

I TSB enhetene i Helse Nord har man jobbet strukturert gjennom flere år for å 

implementere tiltak fra det nasjonale drop out-prosjektet. Rutiner for tettere kontakt med 

pasienten og hjelpeapparatet før innleggelse, innføring og utprøving av feedbackverktøy, 

samt økt bruk av kartlegging av kognitiv fungering er noen av tiltakene for å redusere 

manglende oppmøte og avbrudd i behandlingen. Det planlegges å bruke feedbackverktøy i 

tråd med pakkeforløpene. Implementeringen av nasjonale faglige retningslinjer er fullført, 

men feedbackverktøy er ikke implementert. Økning i antall registrerte avbrudd i behandling 

antas å henge sammen med bedre rapportering av faktisk antall avbrudd i regionen.  

 

 

Andre oppgaver 2018: 

 

 Helse Nord RHF skal implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Helse Nord har i samarbeid med helseforetakene og private leverandører forberedt og 

implementert pakkeforløp for psykisk helsevern. Alle helseforetak har deltatt i regional 

implementeringsgruppe og status for implementeringen vurdere å være i tråd med plan.  

 

 Helse Nord RHF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med 

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

betalingsplikt for kommunene fra 2019.  

Alle helseforetak i regionen har lagt til rette for å registrere utskrivningsklare pasienter i 

psykisk helsevern og TSB fra 2019. Dette er gjort i samarbeid med kommunene gjennom 

dialog i OSO og revidering av samarbeidsavtaler. 

 

 Helse Nord RHF skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i 

barnevernet, herunder bidra til å utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet 

og utvide det ambulante arbeidet inn mot barnevernet. Helse Nord RHF skal bidra til 

at disse helsetilbudene videreutvikles slik at også samiske barns språklige og kulturelle 

bakgrunn er ivaretatt.  
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Helse Nord har iverksatt styrking av samarbeid og innsats mot barn i barnevernet. 

Nordlandssykehuset etablert i løpet av 2018 et helseteam i nyetablert Bufetat-institusjon. Et 

samlet tilbud fra Helse og Bufetat forventes å være i full drift fra våren 2019.  

 

 Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern 

for innsatte i fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske 

innsatte. 

Det er etablert samarbeidsavtale med fengslene i regionen. Vurdering av behov og 

tilgjengelighet vurderes i årlige dialogmøter med fengslene. 

 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Mål 2018: 

 

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

innen utgangen av 2018, målt ut fra undersøkelsen for 2012. 

KvaFor/EH 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 3,5 pst. 

Fag SOLA/RMS 

Styringskravet er innfridd. Andel sykehusinfeksjoner i Helse Nord var 3,0 pst i 2018. 

Finnmarkssykehuset og UNN lå lavest med henholdsvis 2,2 og 2,7 pst, mens 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset hadde 3,7 og 3,5 pst. 

 

 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 

sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 

2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner). 

Fag SOLA/RMS 

 
Forbruk av utvalgte bredspektre antibiotika i norske sykehus p/RHF mellom 2012 og 2018, tertialvis (til 
venstre) og årstall i 2012 sammenlignet med siste data 2018 T2 (til høyre) (Kilde: Helsedirektoratet, Nasjonale 

kvalitetsindikatorsystemet, databasevennlig publisering) 
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Det foreligger ikke offisielle tall for 2018, men fra 2012 til 2017 hadde Helse Nord en 

reduksjon på 14,2 pst. Helseforetakene har iverksatt flere tiltak for å nå målet om 30 pst 

reduksjon innen utgangen av 2020. Antibiotikateam og antibiotikastyringsprogram er to av 

tiltakene som er iverksatt. 

 

 Minst 20 pst. av pasienter med akutt hjerneinfarkt får intravenøs 

trombolysebehandling.  

Fag SOLA/RMS 

Her rapporteres data fra 2.tertial 2018.  

 

Nasjonalt ligger andelen som får trombolyse på 17,9 pst. I Helse Nord var andelen 12,9 pst.  

 

Andelen ved UNN samlet var 15,1 pst. UNN Tromsø var 14,0 pst, UNN Narvik 0 pst og 

UNN Harstad 27 pst. Å oppnå en andel på 20 pst er krevende på grunn av lange 

reiseavstander. Det pågår et arbeid for å sikre at flere kommer tidlig til sykehus, at andelen 

som får trombolyse økes og at retningslinjer ved sykehusene i UNN etterleves likt. 

 

Ved Finnmarkssykehuset var det i 2. tertial gitt trombolyse til 10,2 pst samlet. Ved 
klinikk Hammerfest var andelen 10,7 pst, og ved klinikk Kirkenes 9,5. Det kan være 
faglige grunner til at pasienter ikke får trombolyse, eller de ankommer sykehusene for 
sent for å få trombolyse.  
 

Ved Nordlandssykehuset var andelen som fikk trombolyse samlet 13,3 pst. Ved sykehuset i 

Bodø var andelen 13 pst, i Lofoten 14,3 pst og i Vesterålen 13,6 pst. Den forholdsvis lave 

andelen forklares med flere pasienter som ikke fyller kriteriene for trombolysebehandling. 

Det oppgis flere årsaker. Noen ankommer for sent, andre har tilbakegang av nevrologisk 

utfall eller lav NIHSS-score. 

 

Helgelandssykehuset ligger lavest i regionen med en andel på 7 pst som har fått trombolyse. 

Mosjøen og Mo i Rana er registrert med 0 pst, mens Sandnessjøen har en andel på 16,7 pst. 

Bedre rutiner for registrering og korrekt gjennomføring av behandling vil ha fokus i 2019. 

 

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

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  

Fag SOLA/RMS 

Siste data fra helsenorge.no er fra 2017. Helseforetakene har i tillegg rapportert egne 

registreringer for 2018. Styringsmålet er oppfylt, men det er fortsatt stor variasjon mellom 

sykehusene. 

 

I Helse Nord fikk totalt 63,9 pst av pasienter som fikk trombolyse, behandlingen innen 40 

minutter etter innleggelse. 

  

Ved UNN fikk 66,7 pst trombolyse innen 40 minutter i 2017. Foreløpige tall for 2018 viser 

at andelen varierer, men ligger over 50 pst.  

 

Ved Finnmarkssykehuset var andelen 58,3 pst. Foreløpige tall for 2018 viser stor forskjell 

mellom Hammerfest og Kirkenes, men tallene er små, så stor variasjon kan forekomme.  

Klinikk Kirkenes har i 2018 implementert trombolyse på CT-lab, og forutsetter at dette vil 

bedre statistikken. 
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Nordlandssykehuset har lavest andel i regionen med 55,6 pst. I 2018 er måloppnåelsen 

bedre i Bodø og Lofoten, mens Vesterålen ligger på 33 pst. Fra november 2018 er det 

iverksatt simulering av hele den intrahospitale kjeden for alle som deltar ved akutt 

hjerneslagbehandling. Dette for å øke samarbeid og ferdigheter, samt redusere tidsbruk. 

Foreløpig er simulering implementert kun i Bodø, men det vurderes innført også i Lofoten 

og Vesterålen. 

 

Ved Helgelandssykehuset var andelen 71,4 pst; henholdsvis 66,7 pst i Sandnessjøen, 71,4 

pst i Mosjøen og 100 pst i Mo i Rana. 

 

 Ingen korridorpasienter. 

Fag SOLA/RMS 

 
 

 
Andel korridorpasienter p/RHF (øverst) og p/helseforetak i Helse Nord (nederst) i 2011-2018, tertialvis 
(Kilde: Helsedirektoratet, Nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, databasevennlig publisering) 

 

Tall fra 2.tertial 2018 viser at Helse Nord hadde nest lavest andel korridorpasienter i landet. 

Dette er en forbedring fra 2017 og 1. tertial 2018, men noe av nedgangen kan sannsynligvis 

skyldes lavere aktivitet i ferieavviklingen. Andelen var på 0,8 pst, totalt 854 pasienter, 

gjennomsnittlig syv pasienter på korridor pr. døgn.  

 

UNN har fremdeles utfordringer med korridorpasienter på enkelte sengeposter, og 

nedgangen har ikke vært helt som forventet etter innføring av tiltak som åpning av A-fløy 

og innføring av sengepostkoordinatorer. Foreløpige tall for 3. tertial viser dog en nedgang 

fra 1,8 pst i 2017, til 1,0 pst.  

 

Finnmarkssykehuset hadde en andel på 0,2 pst, som er lavest i regionen. Smittehensyn, 

kjønnssammensetning og pasientens observasjonsbehov påvirker omfang. Ledig 

sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger, og det jobbes med pasientforløp og vridning 

fra døgn- til dagbehandling for å redusere antallet korridorpasienter. Samarbeid med 

kommunene rundt utskrivningsklare pasienter er også sentralt.  
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Andelen korridorpasienter ved Nordlandssykehuset var 0,4 pst, som er en betydelig 

reduksjon fra 2016 hvor andelen var 2,9 pst og ytterligere noe fra 2017 hvor andelen var 0,9 

pst. Omfattende byggeaktiviteter med redusert sengekapasitet i Bodø er en medvirkende 

årsak. Korridorpasienter vil være en problemstilling fram til renovering av AB-fløya er 

ferdigstilt. 

 

Helgelandssykehuset hadde en andel på 1,4 pst, og mange utskrivningsklare pasienter er en 

av årsakene til korridorpasienter. Det er daglige møter mellom sykehuset og 

omsorgtjenesten i kommunene for å planlegge utskrivning og dermed redusere antall 

utskrivningsklare pasienter. 

 

 
Figur 4 Andel pasienter på korridor i Helse Nord, perioden 2011–2017. Kilde: Helsedirektoratet, Kvalitetsindikatorer, 

helsenorge.no 
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Figur 5 Andel pasienter på korridor i Helse Nord, 2. tertial 2018. Kilde: Helsedirektoratet, Kvalitetsindikatorer, 

helsenorge.no 

 

 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst.  

Fag SOLA/RMS 

Ved utgangen av 2.tertial 2018 var andelen pasienter med hjemmedialyse i Helse Nord 23,4 

pst. Dette er en nedgang på 0,9 pst fra 1. tertial. Snittet for landet var 22,3 pst.  

 

UNN hadde en andel på 27,6 pst, Finnmarkssykehuset 22,2 pst og Nordlandssykehuset og 

Helgelandssykehuset (rapporterer samlet) hadde 21,1 pst.  

 

Helseforetakene har etablert gode rutiner for å tilby pasientene hjemmedialyse som første 

behandlingsalternativ ved behov for dialyse. For de fleste vil dette være peritonealdialyse. 

Det er også et mål å øke tilbudet om hjemmehemodialyse, og Nordlandssykehuset har 

etablert selvdialysestasjon som skal bidra til rekruttere og forberede dialysepasienter til 

hjemmehemodialyse. 

 

 Antall kliniske behandlingsstudier er økt sammenliknet med 2017. 

KvaFor/TKN 

UNN melder om en økning fra 9 til 18 eksperimentelle studier fra 2017 til 2018, hvorav 

noen av disse var legemiddelutprøvinger (henholdsvis 5 og 7). Nordlandssykehuset oppgir 

økning fra 6 til 12 forskningsprosjekter med eksterne prosjektledere fra 2017 til 2018. 

Helgelandssykehuset ga egne midler og annen støtte til 5 kliniske studier i 2017 og 10 i 

2018, mens at Finnmarkssykehuset har en pågående klinisk behandlingsstudie begge år. Det 

er uklart om alle oppgitte studier fra de fire helseforetakene er telt innen samme kategori 

(klinisk behandlingsstudie).  

 

Det vises også til punktet under kapitlet om forskning og innovasjon og kravet om 

prøverapportering av antallet pasienter i kliniske behandlingsstudier, og vi vil jobbe for en 

lik forståelse og bruk av definisjonen av klinisk behandlingsstudie framover. 

 

 

Andre oppgaver 2018: 

 Helse Nord RHF skal implementere pakkeforløpene for hjerneslag  

Fag SOLA/RMS 
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Pakkeforløp for hjerneslag (fase 1) er implementert i helseforetakene i Helse Nord. Det er 

forsinkelser i registreringen, hvor median tid til registrering varierer fra 11 til 64 dager. 

Dette gjør at resultatene foreløpig ikke kan brukes som et kontinuerlig mål for det enkelte 

behandlingssted på hvordan forløpet følges opp.  

 

 Helse Nord RHF skal påse at helseforetakene utvikler rutiner for god overføring fra 

barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal 

omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. 

Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i helseforetakene.  

Fag/GT 

Finnmarkssykehuset har laget rutiner og prosedyrer for overføring fra BUP til VOP, og for 

overføring til primærhelsetjenesten. Helseforetaket har også rutiner for samarbeid mellom 

barne- og voksenhabilitering. Finnmarkssykehusets ungdomsråd ble planlagt i 2018 og vil 

komme i gang i 2019. Rådet vil bli bedt om å bidra med råd i dette arbeidet. 

 

Ved UNN har de fleste klinikkene etablert rutiner for dette. Som eksempel nevnes 

samarbeid mellom barneleger og hjertespesialister om pasienter med medfødte 

hjertesykdommer (GUCH), hvor overgangen til voksen forberedes allerede fra tidlig i 

tenårene. For å styrke arbeidet planlegges etablering av funksjon som GUCH-sykepleier. 

Barnehabiliteringen har jobbet med forbedring av overgangen til voksen over flere år, og 

innen psykisk helsevern er det etablert lokale ordninger som sikrer barn og unge gode 

overganger til tilbud i psykisk helsevern for voksne. UNN har etablert ungdomsråd, men 

rådet har foreløpig ikke vært involvert i dette arbeidet. 

 

Nordlandssykehuset har i samarbeid med ungdomsrådet prioritert tre fagområder i 2018 for 

utvikling av rutiner for gode overganger. Disse er psykisk helsevern, habilitering og 

revmatologi.  

 

Ungdomsrådet har i tillegg utarbeidet en liste over hva som skal til for å skape gode 

overganger og holdt innlegg om dette på direktørens utvidede ledermøte i juni 2018. 

Følgende ble vektlagt:   

 Tidlig forberedelsene og en forutsigbar plan utarbeidet sammen med ungdommen 

 Gode vekslinger preget av fleksibilitet og kontinuitet 

 At helsepersonell har kunnskap om hverandres tjenester og er godt forberedt før 

første møte med ungdommen 

 Behov for koordinator ved langvarige og sammensatte tilstander 

 Fokus på framtid, helhet og mestring i behandlingen/oppfølgingen 

 Involvering av familien 

 Tilpassede lokaler ut fra ungdommers behov 

Ungdomspoliklinikken ved revmatologisk avdeling er kommet lengst i arbeidet. De gir et 

individuelt tilpasset og helhetlig tilbud til pasienter fra 16-25 år der kontinuitet, 

medvirkning og stabilitet i overgangen fra barn til voksen står sentralt.  

 

Innen habilitering er det avtalt å ha fire samarbeidsmøter per år mellom barne- og 

voksenhabiliteringen for å planlegge overgangene til voksenmedisin, utarbeide 

behandlingsplaner og bidra i arbeid med individuelle planer. Pasient- og 

pårørendemedvirkning på individnivå vektlegges.  
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Når det gjelder psykisk helse sees utvikling av rutiner for gode overganger i sammenheng 

med innføring av pakkeforløpene. En representant fra ungdomsrådet sitter i gruppen som 

arbeider med implementering av pakkeforløpene i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.  

Arbeidet med å lage rutiner for gode overganger innen flere fagområder videreføres i 2019. 

 

Helgelandssykehuset har utviklet rutiner innen området psykisk helse (BUP). Arbeidet 

videreføres for andre fagfelt i 2019. Helgelandssykehuset har forsøkt å etablere 

ungdomsråd, men så langt ikke lykkes med det. Arbeidet skjer derfor uten slik involvering. 

  
 Helse Nord RHF skal sørge for en planmessig omlegging av raskere tilbake-

ordningen. Med grunnlag i anbefalinger fra de regionale helseforetakene i brev av 28. 

april 2017, skal tiltak med god effekt og som har bidratt til samtidighet i behandling 

og arbeidsrettet bistand integreres i det ordinære pasienttilbudet. Behandlingstilbudet 

for aktuelle pasientgrupper som skal videreføres, skal så langt som mulig tilbys uten 

opphold. Omleggingen innebærer at midlene inkluderes i grunnlaget for den ordinære 

pasientbehandling, og vil kunne bli finansiert av ISF og laboratorie- og radiologiske 

undersøkelser. Pasienter som får behandling gjennom disse behandlingstilbudene skal 

fortsatt registreres til NPR med debitorkode 20. Helse Nord RHF bes innen 1. mai 

2018 oversende til Helse- og omsorgsdepartementet informasjon om status og videre 

plan for omleggingen.  

Helse Nord har etablert en regional helse og arbeid-satsning som ledd i den planmessig 

omleggingen av raskere tilbake-ordningen. Alle helseforetak har eller er i ferd med å 

etablere tverrfaglige avklaringspoliklinikker med kompetanse til å utrede og avklare 

problemstillinger innen muskel/skjelett og psykisk helse.  

 

Midler som tidligere gikk til kjøp av private helsetjenester er videreført innen 

muskel/skjelett og midlene brukt til psykisk helse er brukt til å etablere flere hjemler for 

avtalespesialister. Det ble sendt egen redegjørelse til HOD om omleggingen innen 1. mai 

2018. 

 

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

sørge for en forskningsbasert følgeevaluering av omleggingen av Raskere tilbake. 

Evalueringen skal særlig belyse konsekvenser for personer med muskel- og 

skjelettlidelser og psykiske lidelser samt effekten på sykefraværet. Helse Sør-Øst RHF 

tildeles totalt 7 mill. kroner til gjennomføring av den forskningsbaserte evalueringen 

samt til monitorering og kunnskapsspredning. Helse Sør-Øst RHF skal redegjøre for 

planer for evaluering, monitorering og kunnskapsspredning innen 1. mai 2018.  

Fag PHR/JTF // Fag/GT – hentet fra fellestekst 

Helse Sør-Øst RHF har, på vegne av og i samarbeid med øvrige regionale helseforetak, 

levert plan til Helse- og omsorgsdepartementet 7. juni 2018 om bruk av syv millioner 

kroner til forskningsbasert følgeevaluering. 

 

 Det er inngått avtale med SINTEF for perioden 2018 til 2021 om forskningsbasert 

følgeevaluering av omleggingen av Raskere tilbake-ordningen. 

 I november 2018 ble det avholdt en nasjonal konferanse om helse og arbeid. 

Diakonhjemmet Sykehus er tildelt midler til seminar i 2018 og 2019 for spredning av 

kunnskap om arbeidsrettet behandling av angst og depresjon. 

 Det er startet et arbeid for monitorering i behandlingstilbudene rettet mot 

arbeidstilknytning, symptomtrykk og brukeropplevelse. 
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Kunnskapsspredning og monitorering vil fortsette i 2019. 

 

 Helse Nord RHF skal redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. 

SKDEs helseatlas.  

Fag SOLA/RMS 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

Tekst kommer. 

 

 Helse Nord RHF skal styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og 

oppfølging/veiledning av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til 

forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner. 

Fag PHR/JTF 

Barnehabiliteringen ved Finnmarkssykehuset har etablert et begrenset tilbud til barn der det 

er vanskelig å stille diagnosen. Mye kompetanse er etablert, men endelig organisering og 

ressursbruk er ikke besluttet. BUP: Det er opprettet sped- og småbarnsteam ved alle 

BUPene i  Klinikken som også har fokus på dette. Alle teamene har tilbud om tilknytning 

til Spe-og Småbarns nettverket i Helse Nord. Videre har de som jobber med autisme i 

poliklinikken også tilknytning til RFAAT, Regionalt Fag Nettverk for Autisme, ADHD og 

Tourettes syndrom. 

 

I Helgelandssykehuset er arbeidet er påbegynt, og vil også drøftes i foretaket slik at faren 

for variasjon reduseres. Senter for samhandling legger til rette for treffpunkt med 

kommunene, og ivaretar samarbeidsavtaler.  I tillegg er det godt samarbeid med 

Autismeteamet ved Nordlandssykehuset 

 

Ved Nordlandssykehuset foreligger det både overordnede og lokale avtaler for forpliktende 

samarbeid. Det er implementert nasjonale prosedyrer. I tillegg har vi en representant i 

nasjonal arbeidsgruppe vedr utforming av ny NOU innen autisme. 

Ved UNN har det i perioden fra 2014 til 2018 har det vært en betydelig økning i antall barn 

og unge henvist med spørsmål om utredning og behandling for autismespekterforstyrrelser. 

Fra 2014 til 2018 har autismeteamet ved Barnehabiliteringen opplevd en dobling i antall 

henviste barn og ungdom med vurdering og behandling for autismespekterforstyrrelser som 

primære henvisningsårsak. I 2017 ble autismeteamet ved barnehabiliteringen styrket med 2 

stillinger, en økning fra 5 til 7 fagstillinger, for å imøtekomme etterslep med intern ventetid 

for behandling av barn med autismespekterforstyrrelser på over 12 måneder. Fortsatt er det 

betydelige utfordringer med ventetid for kunnskapsbasert behandling for pasientgruppen, 

og fullt ut implementering av anbefalt behandling for pasientgruppen. I 2018 ble det 

diagnostisert 17 barn i førskolealder med diagnose barneautisme, noe som er svært positivt 

da tidlig innsats er avgjørende for pasientgruppen. En erfaren behandler vil ha kapasitet til 

oppfølging av rundt 10 barn med behandlingsformen EIBI, og varighet for behandling er 2-

3 år. Det er gjennomført workshop i autismeteamet med brukerrepresentanter desember 

2018. Tilbudet om oppfølging/veiledning av pasientgruppen og foresatte/familien er fortsatt 

mangelfullt i UNN. Det er iverksatt tiltak med forpliktende samarbeidsavtaler mellom UNN 

og kommunene i de saker vi følger med EIBI/tidligintervensjonsbehandling.  

 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, forberede 

innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019 med utvikling av nytt 

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

mv.  
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Fag SOLA/RMS – hentet fra fellestekst 

Arbeidet med innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft er i startfasen. Det 

pågår arbeid med å utpeke medlemmer til interregional styringsgruppe. 

 

Det er også igangsatt arbeid med å utvide endoskopiskoletilbudet og etablere prosjekter for 

utrulling i de enkelte helseregionene. Utvikling av IKT-programmer for rapportering er 

påbegynt.  

 

I Helse Nord er det etablert en regional arbeidsgruppe, og representant fra UNN deltar i 

nasjonal arbeidsgruppe. 

 

 Helse Vest RHF skal, i samarbeid med de andre regionale helseforetakene, etablere en 

nasjonal ordning med ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med alvorlig 

livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter for 

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

gjennomført i 2017.  

Fag SOLA/RMS – hentet fra fellestekst 

«Helse Vest RHF har, på vegne av og i samarbeid med øvrige regionale helseføretak leia 

arbeidet med å etablere ei nasjonal ordning med ekspertpanel i spesialisthelsetenesta. Helse 

Bergen fekk som oppgåve å etablere Ekspertpanelet. Panelet skal sikre at pasientar med 

alvorleg og livsforkortande sjukdom skal få mogelegheit til vurdering av behandlinga av sin 

sjukdom, der standardbehandling alt er gitt.  

 

Ekspertpanelet er sett saman av faste fagekspertar frå alle dei fire helseregionane, og starta 

opp 1. november 2018. Det blir leia av ein overlege frå Kreftavdelinga i Helse Bergen, der 

også sekretariatet held til. Panelet vil, i tråd med sitt mandat, rapportere for arbeidet i 2018 

innan 1. mars 2019.» 

 

 Helse Nord RHF skal, i samarbeid med de andre regionale helseforetakene, følge opp 

anbefalingene fra den 5-årige helhetlige gjennomgangen av godkjente flerregionale og 

nasjonale behandlingstjenester. Disse skal ha fungerende faglige referansegrupper, 

definerte kvalitetsmål, entydige henvisningskriterier og likeverdig tilgang til 

tjenestene. Helse Nord RHF skal rapporterte på gjennomførte tiltak, samt evt. legge 

frem en fremdriftsplan for ytterligere tiltak innen 1. november 2018.  

KvaFor IMD – OK 

 

De regionale helseforetakene følger i samarbeid opp anbefalingene fra den 5-årige 

helhetlige gjennomgangen av godkjente flerregionale og nasjonale behandlingstjenester, jfr. 

brev av 30.10.18 med vedlegg. 

  

På noen områder har vi behov for mer tid på oppfølging av tiltak og de regionale 

helseforetakene vil følge dette videre opp i årlige møter med ledelsen ved aktuelle 

helseforetak og nasjonale tjenester. Alle nasjonale tjenester jobber med å få fungerende 

faglige referansegrupper, definerte kvalitetsmål, entydige henvisningskriterier og likeverdig 

tilgang til tjenestene. Helse Nord RHF vil i løpet av første halvår 2019 delta i 

referansegruppemøtene til våre nasjonale tjenester for å presentere revidert mandat og 

forventninger til referansegruppemedlemmene. Viser ellers til rapporteringen fra 1. 

november.  

 

Kommentert [A1]: Hører dette til under kravet for 

screeningprogram for tarmkreft? 
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 Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere en underavdeling av 

Barnehuset i Tromsø i Kirkenes. Helse Nord RHF skal utrede hvordan UNN HF kan 

bygge opp et tilbud hvor de ambulerer (rykker ut med erfaren barnelege som har 

kompetanse i sosialpediatri) dersom særskilte behov tilsier det. Dette med 

utgangspunkt i hva som er best for barnet. Målet er at det på sikt vil være mulig å 

foreta medisinske undersøkelser på underavdelingen i Kirkenes. 

Fag GT 

Barneavdelingen ved UNN har siden våren 2018 bidratt i arbeidet med faglig rådgivning, 

innkjøp av relevant utstyr og utforming av legekontor ved Statens Barnehus i Kirkenes. 

Legetjenester er levert etter avtale med Statens Barnehus i Tromsø.  

 

 Helse Nord RHF skal i samarbeid med Helsedirektoratet og kommunene etablere en 

ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere. Det vises til akuttmedisinforskriften § 

5. 

Fag SOLA/RMS 

Akutthjelper er en person med opplæring i førstehjelp som kan bidra ved akuttmedisinske 

tidskritiske tilstander - som for eksempel hjertestans, pusteproblemer, alvorlig skade/traume 

og bevisstløshet. Akutthjelperen har utstyr og kompetanse til å iverksette livreddende 

førstehjelpstiltak i påvente av ambulanse, luftambulanse eller lege. 

 

UNN og Nordlandssykehuset har deltatt i nasjonalt arbeid med å utvikle en veileder for 

akutthjelpere. Det forventes at denne er klar medio 2019 og at den vil gi føringer for 

satsingen. Alle helseforetakene bidrar til akuttmedisinske team, herunder 

opplæring/retrening av akutthjelpere. Dette i hovedsak i samarbeid med stiftelsen Norsk 

Luftambulanse. UNN har nylig startet et pilotprosjekt i samarbeid med Norsk Folkehjelp 

om bruken av frivillige med kompetanse. 

 

 Helse Sør-Øst RHF skal ta det nasjonale ansvaret for en informasjonskampanje for å 

øke antall organdonorer i 2018. Kampanjen skal også omfatte levende giver av nyre. 

Dette arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med relevante aktører, herunder de tre 

andre regionale helseforetakene. Direktoratet for e-helse skal gjøre nødvendige 

tekniske endringer for å realisere en elektronisk løsning for organdonasjon i 

kjernejournal. De regionale helseforetakene skal dekke kostnadene til utvikling, 

forvaltning og drift av elektronisk løsning for organdonasjon. 

Kommunikasjon/AMK – dette er fellestekst fra Helse Sør-Øst 

Helse Sør-Øst RHF har hatt det nasjonale ansvaret for en informasjonskampanje i 

samarbeid med landets helseforetak og relevante brukerorganisasjoner. Målsetningen var å 

øke antall organdonorer. En skisse for gjennomføringen av kampanjen ble godkjent i møte 

mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene 14. mai 2018. 

 

Oppstart for kampanjeperioden var 21. september 2018 og den ble gjennomført som to 

holdnings- og informasjonskampanjer innrettet henholdsvis mot befolkningen generelt og 

ansatte i helseforetakene spesielt. 

 

I etterkant er det gjennomført en evaluering som viser at kampanjen har bidratt til å skape 

oppmerksomhet rundt organdonasjon i den perioden den har pågått. Tilbakemeldingene fra 

fagmiljøene er også positive. 

 

Rapportering fra Oslo universitetssykehus HF viser likevel at målet om å øke antall donorer 

ikke er nådd for året 2018. Det forventes på tross av dette at kampanjen vil medvirke til å 
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øke antall donorer på lengre sikt. Oslo universitetssykehus HF melder også om at det har 

vært en svært sterk start på 2019 i antall transplantasjoner. 

 

 Det vises til flere oppdrag til de regionale helseforetakene innenfor legemiddelområdet 

i 2017, og bl.a. rapport fra de regionale helseforetakene til departementet om overgang 

til faglig likeverdige, men rimeligere legemidler og tilgrensende oppdrag. Det legges 

til grunn at de regionale helseforetakene følger opp anbefalingene i rapporten, og 

redegjør for denne oppfølgingen for departementet innen 1. juni 2018. En viktig 

forutsetning for overgang til faglig likeverdige, men rimeligere legemidler er at 

helsepersonell har tilstrekkelig informasjon om legemidler på 

forskrivningstidspunktet. De regionale helseforetakene bes derfor, i samråd med 

Statens Legemiddelverk og Direktoratet for ehelse, om å igangsette et arbeid knyttet til 

etablering av SAFEST. Plan for gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST 

skal legges fram for departementet innen 1. april 2018. 

Fag/GT – hentet fra fellestekst 

I møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene er Helse 

Sør-Øst RHF bedt om å ivareta arbeidet med overgang til faglig likeverdige legemidler, 

mens Helse Vest RHF og Nasjonal IKT HF skal følge opp plan for gjennomføring, 

etablering og finansiering av SAFEST. 

 

Det vises til oversending fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 

«Redegjørelse om overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag», 

datert 21. juni 2018. Det er også oversendt en oppdatert rapport i november 2018. 

 

Helse Vest RHF har, på vegne av de regionale helseforetakene, rapportert i henhold til 

kravet om plan for gjennomføring, etablering og finansiering av SAFEST. 

 

Rapportering frå Helse Vest RHF vedr plan for gjennomføring, etablering og 

finansiering av SAFEST: 

Det blei levert felles plan for gjennomføring, etablering og finansiering av nasjonalt 

tenestegrensesnitt for legemiddelinformasjon (SAFEST) innan fristen 1. april. 

AD-ane i RHF-a slutta seg til dei fire prioriterte områda som er omtalt i felles plan. 

Nasjonal IKT HF bidrog i utarbeiding av planen.  

 

Dei regionale helseføretaka finansierer og samarbeider med Statens legemiddelverk for å 

realisera dei fire prioriterte kravområda (datakvalitet, katalog for verkestoffordinering, 

strekkoder og ernæring) til legemiddelinformasjon i digitalt format for bruk i moderne EPJ- 

og kurvesystem i spesialisthelsetenesta. Arbeidet er organisert som eit felles prosjekt 

‘SAFEST realisering’ i regi av Nasjonal IKT HF. Prosjektet skal følgje opp leveransar frå 

Statens legemiddelverk, og leggje til rette for å ta i bruk tenesta i helseregionane, samt 

etablere felles forvaltning og drift av tenesta. Leveransane er planlagt levert og innført i 

perioden fram til 2021. Direktoratet for e-helse er involvert i arbeidet, og ‘SAFEST 

realisering’ sjåast i samanheng med andre prosjekter innan legemiddelområdet som blir 

gjennomført hos Direktoratet for e-helse.  

 

 Helse Nord RHF skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene legge til 

rette for at nasjonale medisinske kvalitetsregistre utvikles på områder med behov for 

kunnskap, som f.eks. innenfor psykisk helsevern og rus. På områder der 

pasientgrunnlaget er lite, eksempelvis innenfor persontilpasset medisin, høyspesialisert 

medisin og sjeldne sykdommer, skal det tilrettelegges for internasjonalt samarbeid om 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 174 



 

24 

 

kvalitetsregistre og forskning, herunder på områder som inngår i de europeiske 

referansenettverkene eller nordisk samarbeid. Etablering av registre forutsettes å skje 

innenfor rammen av det etablerte systemet for nasjonal status for medisinske 

kvalitetsregistre.  

SKDE/BV – sjekk fellestekst-dette er i orden BV 

De regionale helseforetakene fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å 

lage en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. 

Ansvar for utredningen ble gitt til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i 

SKDE, og det ble nedsatt en styringsgruppe for arbeidet.  

 

Utredningen ble faglig delt inn i tre delprosjekter: 

 Psykisk helsevern og rusbehandling 

 Områder innenfor somatikk der kvalitetsregistre bør opprettes  

 Sjeldne diagnoser  

 

Utredningen ble ferdigstilt oktober 2018, og styringsgruppen laget et forslag til en plan for 

hvilke fagområder som bør prioriteres for utvikling av nye nasjonale kvalitetsregistre de 

kommende år.  

 

For sjeldne diagnoser anbefalte ikke styringsgruppen opprettelse av nye diagnosespesifikke 

kvalitetsregistre nå. Styringsgruppen støttet etablering av et epidemiologisk register for 

sjeldne diagnoser – Norsk register for sjeldne diagnoser ved Nasjonal kompetansetjeneste 

for sjeldne diagnoser, og å styrke det internasjonale samarbeidet rundt pasienter med 

sjeldne diagnoser. 

  

Det interregionale AD-møtet besluttet i november 2018 at rusbehandling og psykisk 

helsevern skulle prioriteres, og at AD-møtet årlig skulle prioritere hvilke registre som skulle 

utvikles for nasjonal status. Rapporten ble oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 

desember 2018.  

 

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler – 

KVARUS- fikk nasjonal status 3. desember 2018. I 2019 vil arbeidet med utvikling av flere 

kvalitetsregistre innen psykisk helsevern starte opp. 

 

 Helse Nord RHF skal styrke innsatsen i pasientsikkerhetsprogrammet og i samarbeid 

med de øvrige regionale helseforetakene sikre at tiltakspakkene fra 

pasientsikkerhetsprogrammet, inkludert kartlegging av pasientskader og 

pasientsikkerhetskultur videreføres etter 2018. De regionale helseforetakene skal 

samarbeide med Helsedirektoratet og pasientsikkerhetsprogrammet om å fremme 

forslag til plan innen 1. juni 2018 for hvordan arbeidet med en samordnet innsats på 

pasientsikkerhetsområdet bør innrettes fra 2019.  

KvaFor/EH - fellestekst 

Arbeidet med tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet ble videreført i 2018. Helse 

Nord har gjennom Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet, utarbeidet en 

handlingsplan for videreføring av det regionale tiltaksarbeidet med pasientsikkerhet etter 

2018, inkludert arbeidet med pasientskader og pasientsikkerhetskultur. 

 

Helse Nord har, sammen med de andre regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, 

deltatt i arbeidet med å utarbeide en oppdatert nasjonal plan for pasientsikkerhet med 

tilhørende handlingsplaner. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet og er dessverre forsinket. 
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Arbeidet forventes ferdigstilt etter siste styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet, 

20. februar 2019. 

 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid, og under ledelse av Helse Nord RHF, 

sikre at helseforetakene registrerer i pasientadministrative systemer at pasienter har 

vært vurdert og eventuelt fått tildelt kontaktlege. Det skal redegjøres for status innen 1. 

juni 2018. 

Fag/GT - fellestekst 

En arbeidsgruppe med deltakere fra Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har utredet 

felles registreringsrutiner og spesifikasjon av felles rapporter for kontaktlege fra DIPS.    

 

Helse Nords dokumentmaler ble oversendt gruppen som forslag til standard i slutten av 

mars 2017. 

 

Arbeidsgruppen har nå gjennomført spesifisering og testing av rapport d-10661 og felles 

god praksis rutinebeskrivelse. Det er gruppens vurdering at rapport versjon 3 og rutine 

versjon 1.0 kan tas i bruk for rapportering av kontaktlege og andre roller i RHF-ene. Det er 

dermed ikke noen teknisk grunn til at ikke kontaktlege kan rapporteres fra DIPS.  

Rapportuttrekket fra DIPS vil kunne grupperes og filtreres for å kunne kvalitetssikre 

registrering, og svare opp ulike rapporteringskrav. 

 

DIPS-rapport 10661 viser andel pasienter med tildelt kontaktlege. DIPS-rapport 8124 viser 

hvilke pasienter den enkelte lege er kontaktlege for.  

 

Arbeidsgruppen ble avsluttet med godkjent rapport i desember '17 og endelig prosedyre for 

bruk av rapporten ble levert Nasjonal IKT januar 2018.  

 

Fra Helse Nords retningslinje RL5859 Kontaktlegeordningen i spesialisthelsetjenesten; 

 

 
 

Status for arbeidet ble rapportert innen fristen 1. juni 2018: 
En arbeidsgruppe med deltakere fra Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har utredet 
felles registreringsrutiner og spesifikasjon av felles rapporter for kontaktlege fra DIPS.  
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DIPS-rapport 10661 viser andel pasienter med tildelt kontaktlege. DIPS-rapport 8124 viser 
hvilke pasienter den enkelte lege er kontaktlege for. Arbeidsgruppen ble avsluttet med 
godkjent rapport i desember'17 og endelig prosedyre for bruk av rapporten ble levert 
Nasjonal IKT januar 2018. Denne ble sendt HOD 6.6.2018.   
Helseforetakene arbeider med implementering av rutinene for å tildele kontaktlege og 
registrere dette i pasientadministrativt system. 
 

 

Personell, utdanning og kompetanse 
 

 Helse Nord RHF skal sørge for at det er utarbeidet planer for iverksetting av del 2 og 3 

i ny ordning for legers spesialistutdanning, herunder at de regionale 

utdanningssentrene (RegUt) er rustet til å ivareta nye oppgaver med læringsaktiviteter 

og nasjonal samordning. 

KvaFor/SCH 

Helse Nord RHF har etablert et implementeringsprosjekt for del 2 og 3 i spesialistutdanning 

for leger. 

 

Prosjektet ledes av Universitetssykehuset i Nord-Norge gjennom det regionale 

utdanningssenteret.  

 

Regionale utdanningsutvalg er etablert for aktuelle spesialiteter og de har levert sine 

rapporter og gitt tilrådinger om hvordan læringsmål innen spesialitetene skal oppnås i 

regionen, både innen det enkelte foretak og i samarbeid med andre foretak. 

 

Det regionale utdanningssenteret er bemannet med koordinator, kursadministrator, 

pedagog, medisinskfaglig rådgiver i tillegg til senterets leder  

De fire regionale utdanningssentrene har fordelt ansvaret for kurs og opplæring i 

spesialitetene seg imellom. 

 

Helseforetakene er i rute og leverer sine søknader om godkjenning som 

utdanningsvirksomheter innen fristen 1. mars 2019. 

 

 Helse Nord RHF må sikre at regionale utdanningssentra og helseforetakene har 

utarbeidet planer og læringsaktiviteter for innfasing av ny spesialitet i akutt- og 

mottaksmedisin. 

KvaFor/SCH 

Universitetssykehuset i Nord-Norge har fått i oppdrag av Helse Nord RHF å etablere 

spesialistutdanning innen akutt- og mottaksmedisin. Arbeidet er lagt under Arbeids- og 

miljømedisinsk avdeling i medisinsk klinikk. Utdanningsplan er utarbeidet og søknad om 

godkjenning som utdanningsvirksomhet er sendt inn. 

 

Nordlandssykehuset har planer om søke godkjenning innen spesialiteten og er i prosess 

med å få på plass samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge for å kunne 

gjennomføre spesialiseringsløpet. 

 

 Helse Nord RHF skal legge til rette for at eksisterende tilbud om kompetanseheving i 

samisk språk og kultur gjøres kjent nasjonalt slik at helsepersonell i hele landet har 

mulighet til å søke om deltakelse. Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF skal 

Kommentert [A2]: Kan dette slettes? 
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legge til rette for at ansatte kan få kompetanseheving i samisk språk når helseforetaket 

har behov for slik kunnskap. 

Fag/GT 

Tilbudet om kompetanseheving gjøres så langt kjent nasjonalt gjennom 
Finnmarkssykehusets nettside, Facebook og Instagram. Videre sendes det informasjon 
til høyskoler og universitet, og SANKS har laget informasjonsbrosjyrer som utdeles 
ved konferanser, seminarer og ved undervisning. SANKS opplever at etterspørselen 
etter kurs og opplæring øker fra år til år.  

 

Anskaffelse av e-læringsplattform for samisk kulturforståelse pågår nå i samarbeid 
med Sykehusinnkjøp. Her vil tekster, filmer og animasjoner til bruk i opplæring bli 
publisert. 
 

Helseforetakene i Helse Nord har styrket eller planlegger å styrke kompetansen innen dette 

feltet. I Finnmarkssykehuset er samisk språk, kultur og tolketjeneste tema i opplæring 
av nyansatte. Nordlandssykehuset har gjennomført dagskonferanse med fokus på 
samisk språk og kulturforståelse i et helseperspektiv. 
UNN og Helgelandssykehuset har ikke jobbet systematisk med dette i 2018, men har 
allerede planlagt kurs i 2019.  

 

 

Forskning og innovasjon 

 

 De regionale helseforetakene skal gjennomføre en prøverapportering på antall 

pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, i tråd med 

anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en indikator for kliniske 

behandlingsstudier.  

KvaFor/TKN 

Helse Nord RHF har gjennomført prøverapporteringen sammen med øvrige RHF og ut fra 

anbefalingen i nevnte rapport. De aller fleste studiene finnes på UNN. Det har vært noen 

avklaringer underveis i prosessen ved våre helseforetak for å avklare hvilke studier som 

faller og ikke faller inn under betegnelsen, hvordan inkludering og deltakelse fra pasienter 

skal telles, samt avklaring av grenseoppgangen til studier som er registrert ved universitetet.  

 

 NorPedMed, det kliniske forskningsnettverket med base i Nasjonalt 

kompetansenettverk for legemidler til barn, skal være et kontaktpunkt for 

legemiddelrelatert klinisk forskning på barn i den nasjonale forskningsinfrastrukturen 

for kliniske studier NorCRIN.   

KvaFor/TKN 

Dette er gjennomført ved at NorPedMed er satt opp som kontaktpunkt i NorCRIN, som 

Helse Midt-Norge er vertskap for og der alle regioner ved sine universitetssykehus er 

representert i styret. NorPedMed har også hatt innlegg i RHFenes strategigruppe for 

forskning høsten 2018. 

 

 Helse Nord RHF skal implementere nasjonalt system for måling av 

innovasjonsaktiviteten i helseforetakene under ledelse av Helse Sør-Øst RHF (jf. 

rapport fra nasjonal arbeidsgruppe fra desember 2017) og gjennomføre en 

prøverapportering på aktivitetsindikatoren for 2017.    

KvaFor/TKN – hentet fra fellestekst 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 178 



 

28 

 

Under ledelse av Helse Sør-Øst RHF er det, i samarbeid med Induct AS, igangsatt en 

prøverapportering med bruk av aktivitetsindikatoren for innovasjon høsten 2018. 

 

Rapport fra arbeidet vil foreligge tidlig i 2019 og vil inkludere oppsummering av erfaringer 

med gjennomføring av prøverapporteringen. De fleste helseforetak har implementert 

målesystem som er tilpasset innovasjonsvirksomheten. 

 

 De regionale helseforetakene, skal under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, utrede og 

pilotere en totalkostnadsmodell for eksternt finansierte forskningsprosjekter, i tråd 

med anbefalinger fra arbeidsgrupperapporten Samordnet praksis for budsjettering og 

regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse (2015) og 

Husebekk-utvalgets anbefaling ("Samordning mellom universiteter og helseforetak" 

2017).  

KvaFor/TKN – hentet fra fellestekst 

I regi av Helse Sør-Øst RHF er det gjennomført en totalkostnadsmodell for eksternt 

finansierte forskningsprosjekter ved Oslo universitetssykehus HF. Erfaringer fra denne er 

presentert i regionale og nasjonale forskningsfora. 

 

En egen arbeidsgruppe i regi av de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning 

ble etablert høsten 2018 med deltakelse fra universitetssykehusene i alle regioner, med 

tanke på implementering av totalkostnadsmodell ved landets universitetssykehus. 

 

 De regionale helseforetakene, skal i samarbeid med universitetene, utarbeide felles 

retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen i eksternt finansierte prosjekter. 

KvaFor/TKN – hentet fra fellestekst 

I møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene er Helse 

Sør-Øst RHF bedt om å ivareta arbeidet med å utarbeide felles retningslinjer for avklaring 

av vertskapsrollen i eksternt finansierte prosjekter. 

 

Helse Sør-Øst RHF har utviklet retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen ved eksternt 

finansierte studier. Disse er i utgangspunktet utviklet for Oslo universitetssykehus HF og 

Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin. Retningslinjene er behandlet i 

Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. 

 

Erfaringer fra bruk av retningslinjene er formidlet de andre regionale helseforetakene, blant 

annet gjennom de regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning, og vil kunne 

danne grunnlag for felles retningslinjer 
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3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 29. juni 2018 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Andre oppgaver 2018: 

 

 Pakkeforløp hjerneslag (akuttfasen) ble lagt fram i desember 2017, og blir 

implementert fra 2018. De regionale helseforetakene må sikre at pakkeforløpene blir 

registrert i hht Helsedirektoratets informasjonsbrev. Helseforetakene bør følge med på 

de registrerte dataene gjennom norsk hjerneslagregisters digitale løsning 

Fag SOLA/RMS 

Pakkeforløp for hjerneslag (fase 1) er implementert i helseforetakene i Helse Nord. Før 

oppstart ble det arrangert felles møte for fagmiljøet, hvor pakkeforløpet og 

registreringsrutiner var tema. Det er forsinkelser i registreringen, og median tid til 

registrering varierer fra 11 til 64 dager. Helseforetakene oppgir tidspress som viktigste 

årsak til forsinket registrering. 

 

 Det vises til rapport om uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse, forbruk og effektivitet 

av 23. mai 2018. De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, 

arrangere et seminar 11. oktober 2018, hvor temaet er uønsket variasjon og 

forbedringsarbeid. Departementet og Helsedirektoratet skal delta. I seminaret skal 

blant annet de regionale helseforetakene legge frem konkrete eksempler på gode 

forbedringsprosjekter i helseforetak og analyser av hva som gjorde dem vellykkede. 

Videre skal det vurderes om det er noen fellestrekk ved de gode 

forbedringsprosjektene på tvers av helseforetak. Det skal videre drøftes hvordan styrer 

og sykehusledere bør arbeide for å understøtte forbedringsarbeid. 

KvaFor/EH – hentet fra fellestekst 

Det ble den 11. oktober 2018 gjennomført et seminar med tema: «Uønsket variasjon og 

forbedringsarbeid», hvor de regionale helseforetakene presenterte eksempler på 

forbedringsarbeid. Det ble gjennomført relevante drøftinger og diskusjoner, med 

utgangspunkt i presentasjonene. Seminaret ble gjennomført med representasjon fra Helse- 

og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. 

 

3.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Andre oppgaver 2018: 

 

 De regionale helseforetakene skal implementere  . Det vises til Nasjonal plan for 

implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-20203. Forberedende 

aktiviteter gjøres høsten 2018 slik at det fra 1. januar 2019 er mulig å motta 

henvisninger til, og behandle pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette 

inkluderer blant annet: 

o Sørge for at praksis i spesialisthelsetjenesten blir endret i tråd med 

anbefalingene i pakkeforløpene. 

o Etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten.   

                                                 
3 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-plan-for-implementering-av-pakkeforlop-for-psykisk-

helse-og-rus-20182020 
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o Sørge for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av 

henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og arbeidsflyt for 

håndtering av pakkeforløpene. 

o Sørge for at rapportering av forløpsinformasjon til Norsk pasientregister (NPR) 

gjøres etter gjeldende krav. 

Fag PHR/JTF 

Det har gjennom høsten 2018 vært arbeidet målrettet med implementering av 

pakkeforløpene innenfor psykisk helsevern og TSB. Arbeidet i regionen har vært 

organisert gjennom en regional implementeringsgruppe, en referansegruppe og en 

arbeidsgruppe for valg av feedbackverktøy. Sentrale problemstillinger i arbeidet har vært: 

Statuskartlegging, spesialistinvolvering, forløpskoordinatorer, feedbackverktøy, 

nødvendige verktøy i DIPS, opplæringstiltak for ledere og behandlere, samhandling med 

kommunene og fastlegene mv. Arbeidet vil gå over i en ny fase i 2019 og vil være 

gjenstand for dedikert oppfølging og oppmerksomhet. 

Praksis i utredning og behandling i Helse Nord blir i tråd med anbefalingene i 

pakkeforløpene. Det er etablere forløpskoordinatorer i spesialisthelsetjenesten i flere 

foretak, andre jobber med finne en hensiktsmessig organisering av denne funksjonen.   
FRESK har i samarbeid med helseforetakene, Forvaltningssenter EPJ og Helse Nord RHF 

tilrettelagt for innføring av nødvendig funksjonalitet i EPJ-systemene for mottak av 

henvisninger til pakkeforløp, registrering av koder og arbeidsflyt for håndtering av 

pakkeforløpene. Rapportering av forløpsinformasjon til NPR vil bli gjort etter gjeldende 

krav. 
 

 

 De regionale helseforetakene skal forberede innføring av betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling fra 2019, jf. oppdragsdokument 2018. Det vises til Stortingets 

behandling 14. juni 2018 av Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, jf. 

Innst. 393 S (2017-2018). Det vil bli overført midler fra de regionale helseforetakenes 

basisbevilgninger til kommunene i budsjett 2019. Betalingsplikten skal følge 

oppholdskommune, også for somatiske pasienter, fra 2019. 

Fag PHR/JTF // Eier/EAH 

Alle helseforetak i regionen har lagt til rette for å registrere utskrivningsklare pasienter i 

psykisk helsevern og TSB fra 2019. Dette er gjort i samarbeid med kommunene gjennom 

dialog i OSO og revidering av samarbeidsavtaler. 

 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Andre oppgaver 2018: 

 

 I oppdragsdokument 2018 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å samarbeide 

med Helsedirektoratet og pasientsikkerhetsprogrammet om å fremme forslag til plan 

innen 1. juni 2018 for hvordan arbeidet med en samordnet innsats på 

pasientsikkerhetsområdet bør innrettes fra 2019. De regionale helseforetakene skal 

videreføre planarbeidet i tråd med vedtak i styringsgruppen for 

pasientsikkerhetsprogrammet 7. juni 2018.  

KvaFor/EH 
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Helse Nord har, sammen med de andre regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, 

deltatt i arbeidet med å utarbeide en oppdatert nasjonal plan for pasientsikkerhet med 

tilhørende handlingsplaner. Arbeidet ledes av Helsedirektoratet og er dessverre forsinket. 

Arbeidet forventes ferdigstilt etter siste styringsgruppemøte i Pasientsikkerhetsprogrammet, 

20. februar 2019. 

 

Helse Nord har gjennom Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet, 

utarbeidet en handlingsplan for videreføring av det regionale tiltaksarbeidet med 

pasientsikkerhet etter 2018, inkludert arbeidet med pasientskader og 

pasientsikkerhetskultur. 

 

 I oppdragsdokument 2017 ble det stilt krav om at helseforetakene skulle dokumentere 

hendelser der anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor ikke ble fulgt opp, i sine 

avvikssystemer. Alle helseforetakene har i Årlig melding 2017 rapportert at de 

dokumenterer avvik fra anbefalingen om tilstedeværelse av jordmor og bruker 

resultatene i eget forbedringsarbeid. Avvikene blir dokumentert ulikt, for eksempel i 

ulike systemer og perioder. De regionale helseforetakene skal rapportere andel fødsler 

der anbefalingen ikke er fulgt opp. Departementet foreslår at det gjøres en felles 

rapportering på dette for alle regioner med tall for 3. tertial 2018. 

Fag SOLA/RMS – hentet fra fellestekst 

Basert på tilbakemeldinger fra helseforetakene fremgår det at det er ulike – eller manglende 

-  rapporteringsløsninger for tall for 3. tertial 2018 for andel fødsler der anbefalingen ikke 

er fulgt opp. 

 

Helse Sør-Øst: 

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har rapportert ulikt på hvordan tilstedeværelse av jordmor i 

aktiv fase av fødselen har vært. For de helseforetakene som har rapportert på andel fødsler 

der anbefalingen ikke er fulgt opp ligger andelen på fra 0,32 pst til 23,4 pst. 

 

Helse Nord: 

Helseforetakene i Helse Nord rapporterer ulikt på overnevnte krav. Det er bare UNN og 

Nordlandssykehuset som har registrert avvik i 2018. UNN HF hadde to, og 

Nordlandssykehuset HF hadde samlet 12 avvik. 

 

Helse Midt-Norge: 

Tilstedeværelse i Helse Midt-Norge varierer fra 74 pst til 97,4 pst. 

 

Samtidig framkommer at registreringen fremdeles er forskjellig. Rapporteringen viser at 

dette må gjennomgås igjen. 

 

Helse Vest: 

I rapporteringene fra Helse Vest fremgår det bare tall fra Helse Bergen. I 2018 til og med 

oktober månad har 132 kvinner ikkje fått ein-til-ein i aktiv fødsel av totalt 4060 fødslar, 

noko som svarer til 3,3pst.  

 

Helse Stavanger gir tilbakemelding om at det fortsatt mangler tilbakemelding på hvordan 

dette skal defineres og rapporteres, mens kirurgisk klinikk Haugesund rapporterer at de «ser 

fram til at det utarbeidast ein felles regional rapporteringsløysing i vårt avvikssystem». 
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 I statsbudsjettet 2017 ble det bevilget 13,7 mill. kroner til å forbedre 

behandlingstilbudet til barn og ungdom med ervervet hjerneskade. Midlene er 

videreført. Departementet mottok i april 2018 rapporten Nasjonal behandlingslinje for 

rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig hjerneskade. De regionale 

helseforetakene skal etablere et sammenhengende behandlings- og 

rehabiliteringsforløp for barn og ungdom med ervervete hjerneskader. Forløpet skal 

omfatte tidligrehabilitering i sykehus og samarbeid med hjemkommune om videre 

rehabilitering, inkludert pedagogisk tilbud. De regionale helseforetakene skal vurdere 

forslaget om bruk av Sunnaas sykehus for enkelte pasientgrupper, samt vurdere tiltak 

for kompetansespredning og organisering av den mest spesialiserte delen av 

behandlingstilbudet. 

Fag SOLA/RMS – hentet fra fellestekst 

St. Olavs hospital HF har ledet arbeidet med nasjonalt behandlingsforløp for barn og 

ungdom med ervervet hjerneskade. Til grunn for det nasjonale arbeidet ligger 

regionalt standardisert pasientforløp i Helse Midt-Norge, utarbeidet i 2015.  

  

Regionale fagledernettverk for pediatri og habilitering fra alle RHF drøftet innholdet i det 

nasjonale forløpet i et felles møte i september 2018. De regionale fagledernettverkene 

støttet bruken av Sunnaas sykehus slik det beskrives i rapporten. De gikk også inn for å 

støtte etablering av et nasjonalt kompetansenettverk på området. 

 

 Lov om endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i 

nyfødtscreeningen) iverksettes fra 1. juli 2018. Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at 

det gis informasjon til de enkelte foreldre og barn i Nyfødtscreeningen slik det kreves i 

behandlingsbiobankloven § 9a og overgangsbestemmelsen i punkt II i loven. Helse 

Sør-Øst RHF skal, i samarbeid med Direktoratet for e-helse, etablere teknisk løsning 

for varsling og gjennomføre varsling, samt etablere nødvendige ordninger for 

tilbaketrekning av samtykke og mulighet for å kunne kreve destruksjon av 

enkeltprøver. Dette skal være på plass 1. juli 2019. Prosjektet skal forankres i alle de 

regionale helseforetakene. Det bes om en skriftlig statusrapport for arbeidet inkludert 

en prioritert fremdriftsplan innen 1. oktober 2018. 

Fag SOLA/RMS – hentet fra fellestekst 

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF og Direktoratet for e-

helse utarbeidet plan for arbeidet med å etablere en teknisk løsning for varsling og 

gjennomføring av varsling, samt etablere nødvendige ordninger for tilbaketrekning av 

samtykke og mulighet for å kunne kreve destruksjon av enkeltprøver. 

 

Statusrapport for arbeidet med utvidet lagring av blodprøver i nyfødtscreeningen ble 3. 

oktober 2018 oversendt Helse- og Helse- og omsorgsdepartementet fra Helse Sør-Øst RHF. 

Statusrapporten inneholder også en prioritert fremdriftsplan med sikte på at ordningen skal 

være på plass 1. juli 2019. 

 

 De regionale helseforetakene skal utforme en samarbeidsavtale og prosedyrer for 

felles forhandlinger om pris på utvalgte legemidler mellom Sykehusinnkjøp HF og 

Amgros i Danmark. Det bilaterale samarbeidet er i tråd med mandatet for nordisk 

samarbeid på legemiddelområdet, som ble vedtatt av Nordisk Ministerråd i 2017. 

Eier Innkjøp/RuS – hentet fra fellestekst 

I september 2018 ble det inngått en politisk intensjonsavtale mellom Norge og Danmark om 

samarbeid rundt innkjøp av legemidler. Sykehusinnkjøp HF og Amgros har etablert et 
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samarbeid, og anskaffelse på 5 virkestoffer er sendt ut på høring til leverandørene. Utlysing 

av anbud er planlagt i mars 2019. De prioriterte virkestoffene er legemidler hvor det er 

store leveringsproblemer. 

  

Sykehusinnkjøp HF og Amgros jobber med å få på plass en samarbeidsavtale mellom 

Danmark, Norge og Island. På Sykehusinnkjøp HF sine hjemmesider er det opprettet  

en egen side med informasjon om felles nordiske innkjøp (Joint Nordic Procurement). 

 

 Det vises til oppdrag om SAFEST gitt i oppdragsdokument 2018. De regionale 

helseforetakene skal, i samarbeid med Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-

helse, så raskt som mulig realisere de fire prioriterte kravområdene knyttet til 

prosjektet SAFEST, i tråd med tidligere utredning og rapportering forelagt 

departementet. De regionale helseforetakene skal finansiere realisering og drift av de 

fire prioriterte kravområdene innenfor eksisterende budsjettrammer. Departementet 

viser til at Direktoratet for e-helse parallelt har fått i oppdrag å gjøre en overordnet 

vurdering av øvrige mulige tiltak for realisering av enhetlig og strukturert 

legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Det bes om at de 

regionale helseforetakene samarbeider med Direktoratet for e-helse og ser oppdragene 

i sammenheng. De regionale helseforetakene skal levere en framdriftsplan til 

departementet så snart denne foreligger. Status på framdrift skal rapporteres innen 

medio november 2018. 

Fag/GT // Eier/BN – hentet fra fellestekst 

Helse Nord vil delta i helseregionenes felles prosjekt vedrørende SAFEST i regi av 

Nasjonal IKT HF.  SAFEST sees i sammenheng med innføringen av DIPS 

Arena/medikasjon & kurve samt den generelle digitaliseringen av legemiddelfeltet som nå 

pågår. 

 

«I møte mellom dei administrerande direktørane i dei fire regionale helseføretaka er Helse 

Vest RHF bedt om å ivareta arbeidet med oppdrag om SAFEST. 

 

Dei regionale helseføretaka finansierer og samarbeider med Statens legemiddelverk for å 

realisere dei fire prioriterte kravområda (datakvalitet, katalog for verkestoffordinering, 

strekkoder og ernæring) til legemiddelinformasjon i digitalt format for bruk i moderne EPJ- 

og kurvesystemar i spesialisthelsetenesta. Arbeidet er organisert som eit felles-prosjekt 

‘SAFEST realisering’ i regi av Nasjonal IKT HF. Prosjektet skal følgje opp leveransar frå 

Statens legemiddelverk og legg til rette for å ta i bruk tenesta i helseregionane, samt 

etablere felles forvaltning og drift av tenesta. Leveransane er planlagt levert og innført i 

perioden fram til 2021. Direktoratet for e-helse er involvert i arbeidet, og ‘SAFEST 

realisering’ sjåast i samanheng med andre prosjekt innan legemiddelområdet som blir 

gjennomført hos Direktoratet for e-helse. Framdriftsplan og status for arbeidet med dei fire 

prioriterte kravområda blei levert til departementet i november 2018.» 

 

Helse Nord vil delta i helseregionenes felles prosjekt vedrørende SAFEST i regi av 

Nasjonal IKT HF. SAFEST sees i sammenheng med innføringen av DIPS 

Arena/medikasjon & kurve samt den generelle digitaliseringen av legemiddelfeltet som nå 

pågår. 

 

 Det vises til flere oppdrag til redegjørelse av 21. juni om overgang til faglig 

likeverdige, men rimeligere legemidler og tilgrensende oppdrag. Det legges til grunn 
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at de regionale helseforetakene fortsatt følger opp anbefalinger og tiltakene i 

rapporten, og redegjør for denne oppfølgingen innen medio november 2018. 

Fag/GT 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 De regionale helseforetakene skal sikre etablering og drift av infrastruktur som kan 

legge til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av 

biomarkører i forskning og persontilpasset behandling. Det skal legges til rette for 

pasientforløp som integrerer forskning og klinikk, i tråd med anbefaling i Nasjonal 

strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. 

Fag/GT – hentet fra fellestekst 

I møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene er Helse 

Sør-Øst RHF bedt om å ivareta arbeidet med å sikre etablering og drift av infrastruktur som 

kan legge til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av 

biomarkører i forskning og persontilpasset behandling. 

 

Kartlegging av ressurser som kan inngå for å sikre etablering og drift av nødvendig 

infrastruktur er iverksatt, og viser at enkeltkomponentene i stor grad allerede er på plass. 

Utfordringer er til dels knyttet til strategisk styring av ressursene, dimensjonering og større 

muligheter for fleksibilitet med tanke på stillinger og organisering av tverrfaglige team. 

 

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin er under etablering, med basis 

i rapport fra en egen interregional arbeidsgruppe. I møte 19. november 2018 mellom de 

administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene ble det gitt tilslutning til 

etableringen. 

 

 De regionale helseforetakene skal utrede hvordan innføring og bruk av persontilpasset 

medisin kan håndteres i Nye Metoder i tråd med de vedtatte prioriteringskriteriene, 

herunder beslutninger på enkeltpasientnivå. Det bør vurderes om ekspertpanelet kan 

ha en rolle i dette arbeidet.  

Fag/GT – hentet fra fellestekst 

«I møte mellom dei administrerande direktørane i dei fire regionale helseføretaka er Helse 

Vest RHF bedt om å leie arbeidet med utgreiing av korleis innføring og bruk av 

persontilpassa medisin kan handterast i Nye Metoder i tråd med dei vedtekne 

prioriteringskriteria. Å tilpasse diagnostikk/behandling til enkeltindividet er eit siktemål i 

diagnostikk og behandling i helsetenesta. Systemet for nye metodar har gjennomført 

vurdering av noen typar diagnostiske testar og behandling som er basert på biologisk 

detaljinformasjon om individet sjølv og/eller individets sjukdom, samt metodar som er retta 

mot små pasientgrupper. Tilbod om persontilpassa medisin skal vere i tråd med føringar om 

likebehandling, gjeldande prioriteringskriterier og skal sikre forsvarleg helsehjelp. 

  

Persontilpassa medisin stiller store krav til kompetanse, tverrfaglegheit og samarbeid 

mellom ulike fagområder og profesjonar. Hausten 2018 blei det ferdigstilt ein utgreiing for 

etablering av nasjonalt kompetansenettverk innan persontilpassa medisin, som blant anna 

skal imøtekomme behovet for noen nødvendige strukturar. Mandatet ble vedteke i 2018, og 

nettverket er under etablering. 
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Dei regionale helseføretaka vil bruke det nasjonale kompetansenettverket innan 

persontilpassa medisin for å følgje opp korleis ein kan handtere persontilpassa medisin i 

Nye Metodar.» 

 

 Det tas sikte på å overføre flere legemiddelgrupper fra folketrygden til de regionale 

helseforetakene i 2019. Som varslet i Prop. 85 S (2017–2018) legges det opp til å 

overføre finansieringsansvaret for legemidler til behandling av sjeldne sykdommer og 

legemidler som brukes av små pasientgrupper. I tillegg vil det være fortsatt 

opprydding i terapiområder som blant annet multippel sklerose. Helsedirektoratet har 

sendt på høring forslag til hvilke legemidler som skal omfattes av overføringen, med 

frist 27. juni 2018. De regionale helseforetakene skal forberede overføringen. 

Konkretisering av overføringen vil fremgå av Prop. 1 S (2018-2019).  

Fag/GT 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 ParkinsonNett er etablert som prosjekt i Stavanger og Oslo. Prosjektperioden er 

utvidet til 31. desember 2019 for å sikre en kvantitativ kartlegging og evaluering av 

resultatene i prosjektet. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å forankre resultater og 

erfaringer i alle regioner, og koordinere opprettelsen av en prosjektorganisasjon som 

skal gjennomføre en eventuell nasjonal implementering i 2020-22. De regionale 

helseforetakene skal bidra i arbeidet som Helsedirektoratet leder. 

Fag SOLA/RMS 

Helse Nord RHF deltar i arbeidet med ParkinsonNett sammen med de øvrige regionale 

helseforetakene. Det har vært avholdt et møte med Helsedirektoratets koordineringsgruppe. 
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4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet 

 

Rapporteringen skal følge struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til protokoll fra 

foretaksmøtet i januar. Eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter legges til i 

avsnitt 4.2, sammen med omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

 

Til orientering (fra JHL):  

Tekst under i kursiv er kopiert inn fra protokoll fra foretaksmøtet i januar for å lettere sette 

rapporteringskravet inn i en sammenheng. Kursivert tekst vil bli slettet før Årlig melding 

ferdigstilles. 

4.1 Krav og rammer for 2018 

Bemanning, ledelse og organisasjon 

 Bemanning og kompetanse 
Foretaksmøtet viste til tidligere stilte krav om å etablere en heltidskultur i helseforetakene og redusere bruken av 

deltid. Dette er viktig for å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten i behandlingen for pasientene. Dette området 

vil bli fulgt opp med videre rapportering. Foretaksmøtet viste videre til  at de regionale helseforetakene må 

arbeide systematisk med strategisk bemannings- og kompetanseplanlegging, gjennom målrettet å arbeide med å 

utdanne, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere. De regionale helseforetakene og helseforetakene lokalt 

må ha god dialog og godt samspill med utdanningssektoren for å sikre at utdanningene har kapasitet, kvalitet og 

innhold som er tilpasset tjenestens og befolkningens behov. Foretaksmøtet viste til at det er spesielle 

utfordringer med å rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere. Foretaksmøtet viste til tidligere krav om å sikre 

flere læreplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Foretaksmøtet viste til at dette er 

særlig viktig når det gjelder helsefagarbeidere. 

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- utarbeide strategier for å rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere.  

- i dialog med utdanningsinstitusjonene arbeide for å få utdanninger bedre i samsvar med tjenestenes behov.  

- sørge for at alle helseforetakene har læreplasser innen helsefagarbeiderfaget. 

Eier HR/AME - HALVOR 

Foretakene arbeider langsiktig med å redusere bruken av deltid. Nordlandssykehuset HF 

etablerte høsten 2018 et bemanningssenter som bidrar til å nå dette målet. Når klinikkene 

har behov for å utlyse stilling gjør de en vurdering av om de kan tilby 100 % stilling. Om 

de ikke har mulighet til dette tilbys nå kombinasjonsstilling, med deler av stillingen knyttet 

til bemanningssenteret. Deltidsstillinger er kun aktuelt i forbindelse med nytilsettinger når 

man har helsemessige, sosiale og andre velferdsmessige grunner for dette. 

 

Foretakenes viktigste rekrutteringskilden er studenter og tilstrekkelig utdanningskapasitet 

regionalt og lokalt er helt avgjørende. Helse Nord RHF etablerte i 2018 et nytt regionalt 

samarbeidsorgan med universitetene for å sikre at utdanningene er i tråd med tjenestenes 

behov.  

 

I 2018 opprettet Helse Nord RHF et regionalt prosjekt for å drive målrettet 

stillingsmarkedsføring. Rekruttering av spesialsykepleiere og annen spesialisert 

kompetanse er sentralt i prosjektet.  

 

Alle sykehusforetakene i regionen har læreplasser innen helsefagarbeiderfaget. 

 

 Felles kartlegging av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur 
Foretaksmøtet viste til fjorårets krav i foretaksmøtet om åpenhet og dialog, samt oppdragsdokumentets mål om å 

se pasientsikkerhet og HMS i sammenheng. 
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- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å gjennomføre den felles kartleggingen av arbeidsmiljø 

og pasientsikkerhetskultur (ForBedring) i 2018 med metodikk som gjør det mulig å sammenlikne resultatene 

mellom sykehus og helseregioner. Det skal gjennomføres forbedringstiltak på identifiserte 

forbedringsområder når undersøkelsen er gjennomført. Videre skal resultater på nasjonale indikatorer for 

pasientsikkerhetskultur rapporteres til Helsedirektoratet. 

Eier HR/AME 

Helse Nord har etablert et regionalt forvaltningsforum som koordinerer og samkjører  

ForBedring i regionen. Det er etablert lokale gjennomføringsgrupper i hvert foretak. I 

foretakene er det i tillegg gjennomføringsansvarlige i klinikkene og på lokasjonene. 

Undersøkelsen ble gjennomført i februar med påfølgende forbedringsarbeid etter et felles 

regionalt årshjul. Alle medarbeidere skal involveres i forbedringsarbeidet. Ved alle enheter 

skal det utarbeides tiltak som inngår i enhetens handlingsplan. Alle handlingsplaner skal 

rapporteres til foretakets arbeidsmiljøutvalg. Andel handlingsplaner rapporteres til Helse 

Nord RHF. 

 

Det har vært gjennomført lokal, regional og interregional evaluering av undersøkelsen. 

Undersøkelsen hadde i 2018 en svarpst på 76pst. ca 70 pst av enhetene som fikk rapport har 

laget handlingsplaner. Målet i oppdraget for 2018 er nådd. 

 

 Vaksinasjon av personell 
Oppslutningen om sesonginfluensavaksinasjonsprogrammet både blant risikogrupper og helsepersonell er for 

lav både i absolutt forstand og sammenlignet med land det er naturlig å sammenligne oss med. Dette kan ha 

alvorlige helsemessige konsekvenser og være dyrt for samfunnet. Influensa kan smitte fra en person til en annen 

før symptomene bryter ut. Sykehuspersonell med pasientkontakt bør ikke smitte pasientene. Det er allerede gjort 

mye for å øke vaksinasjonsdekningen, men det er likevel langt igjen til WHO og EU sin målsetning om 75 pst. 

årlig vaksinasjonsdekning. 

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om 

sesonginfluensavaksine slik at WHO og EU sin målsetning om 75 pst. vaksinasjonsdekning for helsepersonell 

kan nås.  

Fag SOLA/RMS 

Andelen vaksinerte varierer mellom helseforetakene i Helse Nord.  

I Finnmarkssykehuset har andelen økt fra 5,4 pst i 2016/2017 til 20,1 pst i 2018/2019. 

Influensavaksinasjon er tatt med i nytt anbud for bedriftshelsetjeneste, og det jobbes med å 

øke oppmerksomhet om og tilgjengelighet til vaksinering. 

 

Ved UNN var 52 pst av de ansatte vaksinert ved utgangen av 2018. Det er lagt ned 

betydelig innsats fra bedriftshelsetjenesten og smittevernssenteret i arbeidet med å 

organisere og gjennomføre influensavaksinering i UNN. Følgende tiltak er gjennomført:  

 Markedsføring gjennom blant annet kampanjer på intranett, Pingvinavisen, 

undervisning og fast informasjon om vaksine og vaksinetilbud på hvert 

onsdagsmøte høst 2018, samt på ledersamling høst 2018. 

 14 dagers vaksinasjonskampanje i kantinen ved UNN Breivika, administrert av 

bedriftshelsetjenesten.  

 Vaksinasjon administrert av bedriftshelsetjenesten gjennomført ved UNN Breivika, 

UNN Åsgård, UNN Harstad og UNN Narvik.  

 Vaksinasjon i distrikt på ambulansestasjoner og DPS  

 Kvalitetssikring, organisering og gjennomføring av kollegavaksinering ute i 

enhetene på alle UNNs lokasjoner.  

 

Ved Nordlandssykehuset er 1150 vaksinert, mot 800 forrige sesong. Andel er ikke beregnet, 

da antall ansatte med pasientkontakt ikke er endelig kartlagt. Organiseringen av 
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vaksinasjonen har ikke vært god nok for å oppnå ønsket resultat. For å nå målet må 

tilgjengeligheten til vaksinasjon øke. Før neste sesong jobbes det derfor med å etablere 

kollegavaksinering i tillegg til vaksinasjon gjennom bedriftshelsetjenesten. 

 

Ved Helgelandssykehuset er 46 pst vaksinert i 2018. Holdningsskapende arbeid tar tid og 

Helgelandssykehuset vil fortsette arbeidet med å redusere motstand mot vaksinering ved å 

fokusere på de positive konsekvensene av vaksinasjon. 

 

Sykehusapotek Nord har lagt til rette for at alle ansatte kan ta vaksine for sesonginfluensa. 

Om lag 50 pst av alle ansatte har vaksinert seg. For personell med direkte pasientkontakt er 

målet om 75 pst vaksinasjon oppnådd. 

 

 Felles lederutvikling for ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester og 

spesialisthelsetjenesten 
Foretaksmøtet viste til tidligere krav om å legge til rette for samarbeid med kommunale helse- og 

omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling og om å sette av ressurser for å kunne tilrettelegge for slikt 

samarbeid med kommunesektoren og KS.  

  

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om, sammen med KS, å utrede felles lederutviklingsprogram 

med sikte på iverksettelse fra 2019. Dagens topplederprogram bearbeides slik at det er egnet for toppledere 

fra både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Det legges til grunn at 

programmet skal utvikles og driftes i samarbeid mellom de regionale helseforetakene og KS. For de 

regionale helseforetakene videreføres dagens finansieringsordninger, mens kostnadene for de kommunale 

deltakerne dekkes av kommunen de er ansatt i. Som en del av utredningen vurderes det hvor mange av 

deltakerne som bør komme fra kommunal sektor, eventuelt om det bør være en gradvis opptrapping, og 

hvordan rekrutteringen skal skje. 

Eier HR/AME – hentet fra fellestekst 

I møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene er Helse 

Sør-Øst RHF bedt om å koordinere arbeidet med å utrede felles lederutviklingsprogram 

sammen med KS med sikte på iverksettelse fra 2019. 

 

Gjennom Nasjonal lederutvikling er det gjennomfør en pilotering mellom Sørlandet 

sykehus HF og omkringliggende kommuner knyttet til modeller for økt samhandling 

mellom helseforetak og primærhelsetjeneste. Programmet ble evaluert midtveis og vil bli 

endelig evaluert etter siste samling i mars 2019. En tilsvarende pilotering er startet opp i 

Bergen, der det er planlagt samlinger i 2019 og 2020. 

 

KS og helseregionene/NLU klarte ikke å bli enige om et nytt opplegg. KS ønsket kortere 

program, organisert slik at det skulle gi studiepoeng. Helseforetakene har allerede en rekke 

lederprogrammer som ligner dette i bruk og KS’ modell ble derfor i mindre grad vurdert 

som aktuell for topplederprogrammets målgruppe. Begges forslag til løsning ble presentert 

for Helse- og omsorgsdepartementet i eget møte og er fulgt opp av Helse- og 

omsorgsdepartementet gjennom nytt oppdrag for 2019. 

 

Nasjonal samordning 

 Ny nasjonal helse- og sykehusplan 
Det skal i løpet av 2019 legges fram en nasjonal helse- og sykehusplan. Planen skal være regjeringens operative 

redskap for å realisere en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  

 

De regionale helseforetakene skal bistå Helse- og omsorgsdepartementet i planarbeidet. Regionale helseforetak 

skal levere innspill til planarbeidet knyttet til teknologi, samhandling, kompetanse og psykisk helsevern. De 

regionale helseforetakene skal innen 10. februar 2018 foreslå overfor departementet hvordan arbeidet knyttet til 
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dette innspillet kan organiseres. Det skal legges til grunn at de regionale helseforetakene skal samarbeide om å 

løse oppgaven, og at det skal være tett dialog mellom departementet og regionale helseforetak i planarbeidet.  

 

Konsekvenser for bærekraft av ulike tiltak skal beregnes ved hjelp av de regionale helseforetakene sine felles 

framskrivningsverktøy. Helse Sør-Øst RHF skal koordinere framskrivningsarbeidet.  

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å bistå departementet i arbeidet med ny nasjonal helse- 

og sykehusplan. De regionale helseforetakene skal innen 10. februar 2018 foreslå overfor departementet 

hvordan arbeidet knyttet til deres innspill kan organiseres. 

Stab/KIF – hentet fra fellestekst 

I møte mellom de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene er 

ansvaret for oppfølging av dette styringsbudskapet fordelt mellom de regionale 

helseforetakene. 

 

I arbeidet i 2018 har Helse Sør-Øst RHF deltatt i planarbeidet knyttet til teknologi og de 

regionale helseforetakenes felles framskrivningsverktøy. Helse Midt-Norge RHF har deltatt 

i arbeidet med samhandling, Helse Vest RHF med kompetanse og Helse Nord RHF med 

psykisk helsevern. 

 

Det er i henhold til kravet gitt innspill til planarbeidet og hvordan arbeidet knyttet til dette 

innspillet kan organiseres. 

 

Rapportering frå Helse Vest RHF vedr. kompetanse: 

Helse Vest er ansvarleg prosjektleiar for området kompetanse, og deltek også aktivt i dei 

andre gruppene.  

 

Prosjektet har hatt fleire koordinerande møte, og det er gjennomført eit arbeidsmøte med 

utgangspunkt i å finne felles utfordringar, mål og tiltak i utviklingsplanar som er utarbeidd i 

regionane. 

 

Helse Nord har koordinert arbeidet med leveransen på psykisk helse. Det har i løpet av året 

vært tett dialog med HOD om arbeidet. Representanter fra alle RHF, tillitsvalgte og 

brukerrepresentant har deltatt i arbeidet. Helse Sør-Øst har koordinert 

framskrivingsarbeidet for psykisk helse.  

 

 Regionale utviklingsplaner 
Foretaksmøtet viste til oppdrag knyttet til utviklingsplaner gitt i 2017. Foretaksmøtet presiserte følgende: 

 

Regionale utviklingsplaner må omhandle de samme temaene som helseforetakenes utviklingsplaner, jf. veileder 

for arbeidet med utviklingsplaner. Det skal i de regionale utviklingsplanene gjøres en vurdering av  

kapasitetsbehovet i regionen under ett. De regionale helseforetakene skal bruke samme metodikk for vurdering 

av kapasitetsbehov, slik at kapasitetsbehovet kan summeres på nasjonalt nivå, jf. protokoll fra foretaksmøtet 

januar 2017. Bruk av private, inkl. avtalespesialister, må omtales i regionale utviklingsplaner.  

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge presiseringene over til grunn for arbeidet med 

regionale utviklingsplaner. 

Stab/KIF 

Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord omfatter innholdsmessig de temaene som er 

omtalt i veileder for arbeidet med utviklingsplanene. I RU2035 er det gjort en vurdering av 

framtidig kapasitetsbehov basert på felles metodikk for vurdering av kapasitetsbehov. Det 

konkluderes med at dette arbeidet bør kvalifiseres ytterligere i samarbeid med kommunene 

for å få en sikrere forståelse av hvilke pasientgrupper som i større grad kan få sin hjelp i 
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kommunene og under hvilke forutsetninger det kan skje, jf store ulikheter i kommunene 

mv.    

 

 Tiltak innenfor bygg- og eiendomsområdet 
Foretaksmøtet viste til NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland-utvalget) 

og omtalen av utvalgets arbeid i Prop. 1 S (2017–2018). Her foreslås det blant annet at Sykehusbygg HF skal få 

en mer sentral rolle. 

 

For å sikre gode og effektive sykehusbygg må det gjennomføres gode driftsmessige analyser i forkant av 

utbygginger, og det må kunne vurderes i etterkant om planlagte driftsgevinster blir realisert. Det bør derfor 

gjennomføres evalueringer i etterkant av alle investeringsprosjekter hvor det minimum vurderes 

gevinstrealisering og logistikk i bygget. Det er byggherre som er ansvarlig for evalueringene, mens Sykehusbygg 

HF må være ansvarlig for å håndtere kunnskapsdelingen. Evalueringskriterier må rettes inn mot brukerne og 

virksomhetens krav. De regionale helseforetakene har ansvar for at vedtatte veiledere og standarder tas i bruk.  

 

Av omtalen i Prop. 1 S (2017–2018) går det videre fram at det skal utredes hvordan det kan legges bedre til rette 

for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg. Det bør utredes om etablering av internhusleie innenfor det 

enkelte helseforetaket kan være et mulig virkemiddel for mer effektiv arealutnyttelse og verdibevaring av 

sykehusbyggene, og om dette skal bli en obligatorisk ordning for alle helseforetak. 

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om: 

- å sørge for at Sykehusbygg HF gis tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og økonomisk grunnlag for å legge til 

rette for standardisering, samordning, læring og erfaringsoverføring slik at en sikrer en helhetlig utvikling 

av bygningsmassen som også omfatter eksisterende bygg. De regionale helseforetakene har et ansvar for at 

vedtatte veiledere/standarder tas i bruk. De regionale helseforetakene skal rapportere til departementet på 

utviklingen av dette arbeidet tertialvis i 2018. 

- i fellesskap å utarbeide et grunnlag for evaluering av utbyggingsprosjekter. Arbeidet skal gjøres i samarbeid 

med Sykehusbygg HF, ledes av Helse Vest RHF og ferdigstilles i løpet av 2018. 

- i fellesskap å utrede:  

o hvordan det kan legges bedre til rette for verdibevarende vedlikehold av sykehusbygg 

o en internhusleieordning innenfor det enkelte helseforetak med sikte på å få en mer effektiv 

arealutnyttelse og verdibevaring av sykehusbyggene, herunder om dette bør gjøres til en obligatorisk 

ordning for alle helseforetak 

Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Sykehusbygg HF, ledes av Helse Vest RHF og ferdigstilles innen 1. 

november 2018. 

Eier Eiendom/LAM (TAH) – sjekk fellestekst 

 Sykehusbygg HF er gitt økonomiske budsjetter i tråd med vedtak i AD-møtet. 

Standardisering, samordning, læring og erfaringsoverføring er ivaretatt ved at 

Sykehusbygg HF deltar i alle større utbyggingsprosjekt. Det gjenstår fremdeles 

arbeid på tvers av regionene for å samles om en mer tydelig formulering av 

Sykehusbygg sitt ansvar og myndighet i byggeprosjektene. 

 Som grunnlag for evaluering av utbyggingsprosjekter er det laget en egen rapport 

datert 27.11.2019 med tilhørende Veileder for planlegging og gjennomføring av 

evalueringer av sykehusbyggprosjekt. Arbeidet ble utført i fellesskap mellom de fire 

RHF-ene, ledet av Helse Vest RHF og i samarbeid med Sykehusbygg HF. 

Oversendelse av rapport til HOD er gjort av Helse Vest RHF. 

 Det er gjennomført en utredning av hvordan det bedre kan legges til rette for 

verdibevarende vedlikehold, og i dette arbeidet er en internhusleieordning utredet og 

vurdert. Arbeidet ble utført i fellesskap mellom de fire RHF-ene, ledet av Helse 

Vest RHF og i samarbeid med Sykehusbygg HF. Rapport er oversendt HOD av 

Helse Vest RHF. 

 

 Felleseide selskaper 
Foretaksmøtet viste til tidligere stilte krav om å sikre rammebetingelser for felleseide nasjonale foretak slik at de 

kan ha en utvikling i tråd med fastlagte mål og strategier, og at det skal rapporteres ved behov på status for 
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felleseide foretak i oppfølgingsmøter med departementet. Foretaksmøtet ønsket at det i 2018 holdes egne 

rapporteringsmøter med ledelsen i de regionale helseforetakene om Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF og 

hvor virksomhetenes styreleder og adm. direktør deltar. 

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å delta i egne oppfølgingsmøter for henholdsvis 

Sykehusinnkjøp HF og Sykehusbygg HF, hvor status for fastlagte mål og strategier gjennomgås. Møten e skal 

holdes innen 1. november 2018. 

Eier/HiR 

Møtet ble gjennomført i august 2018 og fra Sykehusinnkjøp deltok Styreleder og 

administrerende direktør. 

 

 Bruk av spesialnumre 

 
Markedsføringsloven forbyr næringsdrivende å henvise kundene sine til kostbare spesialnumre når de skal 

kontakte kundeservice. Dette har blitt stadfestet i en avgjørelse i EU-domstolen. Norske næringsdrivende fikk 

frist til 15. oktober 2017 på å rette seg etter denne avgjørelsen. Flere helseforetak benytter spesialnummer av 

hensyn til enkel kommunikasjon for publikum. Denne praksisen må gjennomgås med sikte på å utfase løsninger 

som er kostbare for  brukere av spesialisthelsetjenesten. 

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å foreta en gjennomgang av spesialisthelsetjenesten s bruk 

av spesialnumre med sikte på å avvikle kostbare spesialnumre.  

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Det er gjennomført en gjennomgang av mulige spesialnumre i alle foretak i Helse Nord. Ett 

spesialnummer rettet mot pasienter er fjernet. Ett internt nummer til Helse Nord IKT HF 

gjenstår (support). Nummeret gir ikke kostnadsbelastning for interne brukere med 

fasttelefon og interne mobilnumre registrert i et foretak i Helse Nord. 

 

E-helse 

 E-helse 
Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å oppnå helhetlige pasientforløp og ambisjonene om pasientens 

helsetjeneste. Foretaksmøtet viste til at de regionale helseforetakene i større grad må utnytte mulighetene for 

digital dialog mellom innbygger og spesialisthelsetjenesten via helsenorge.no. Dette vil bidra til økt 

pasientmedvirkning og en styrket pasientrolle.  

 

Foretaksmøtet påpekte viktigheten av at befolkningen har tillit til at helsetjenesten håndterer personopplysninger 

på en trygg og sikker måte. Dette stiller krav til både teknologi, prosesser og mennesker. Det er virksomhetenes 

ledelse som har ansvar for å etablere og opprettholde tilfredsstillende informasjonssikkerhet. For å kunne levere 

gode IKT-tjenester til både helsepersonell og innbyggere, er de regionale helseforetakene også avhengig av å 

benytte private leverandører. Foretaksmøtet viste til Direktoratet for e-helses rapport om Informasjonssikkerhet 

ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten. 

 

Foretaksmøtet viste til rapporten Felles plan neste generasjon elektronisk pasientjournal (EPJ) og 

pasientadministrative systemer (PAS) utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF. 

Foretaksmøtet påpekte at IKT-utviklingen framover bør skje i et nasjonalt perspektiv med sikte på større grad av 

likhet mellom regionene.  

 

Foretaksmøtet viste videre til behovet for å øke bruken av etablerte nasjonale e-helseløsninger. De regionale 

helseforetakenes faglige og finansielle bidrag er avgjørende for den videre utviklingen av nasjonale 

fellesløsninger. Foretaksmøtet påpekte også at det er behov for modernisering av metodene for deling av 

helseinformasjon. Innsatsen på det nasjonale arbeidet med infrastruktur, arkitektur, kodeverk og terminologi 

forventes å øke framover. 

 

Foretaksmøtet viste til kravet i januar 2017 om å rapportere på Status for innføring og bruk av eksisterende 

tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling. Det er fortsatt behov for en prioritert innsats for å ta 

i bruk etablerte løsninger for elektronisk samhandling. De regionale helseforetakene har behov for at det 

fastsettes nasjonale standarder.   
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For realisering av nasjonale e-helsemål og videreutvikling av nasjonale løsninger, viste foretaksmøtet til 

behovet for en nasjonal oversikt over strategiske IKT-prosjekter. Kunnskap om fremdrift og risiko i de regionale 

helseforetakenes strategisk viktige IKT-prosjekter vil gi Direktoratet for e-helse et bedre grunnlag til å følge med 

på og vurdere fremdrift i realisering av de nasjonale e-helsemålene.  

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  

- legge anbefalinger i rapporten fra Direktoratet for e-helse om Informasjonssikkerhet ved bruk av private 

leverandører i helse- og omsorgstjenesten til grunn i det videre arbeidet med informasjonssikkerhet. Helse 

Sør-Øst må legge særlig vekt på rapporten i sitt videre arbeid med å sikre nødvendig modernisering av IKT-

infrastrukturen. 

- innen 30. april 2018 utarbeide plan for å ta i bruk etablerte innbyggertjenester på helsenorge.no. Planen 

skal blant annet inneholde en tidsplan for utvikling og innføring av nye tjenester. 

- bidra til finansiering av det nasjonale arbeidet som ledes av Direktoratet for e-helse, blant annet program 

for felles infrastruktur og arkitektur (FIA), program for kodeverk og terminologi (PKT) og utvikling og 

forvaltning av helsenorge.no. 

- bidra i Direktoratet for e-helses arbeid med å ferdigstille og ta i bruk nødvendige standarder for elektronisk 

samhandling, jf. forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren. 

- i fellesskap utrede mulige metoder for deling av helseinformasjon.  Arbeidet skal omfatte deling av 

informasjon på tvers av og innenfor helseregionene, på tvers av omsorgsnivå og med nasjonale løsninger og 

registre. Arbeidet skal sees i sammenheng med det nasjonale arbeidet som ledes av Direktoratet for e-helse.   

- rapportere relevant status, fremdrift og risiko i regionale strategiske IKT-prosjekter til Direktoratet for e-

helse. Rapporteringen innebærer ingen endring av styring og ansvarslinjer for prosjektene.  

 

- Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF om, innen 1. oktober, å sørge for 

en oppdatert felles plan for utviklingen av elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrative system 

(PAS), herunder en felles plan for videreutvikling av løsningene. 

Eier IKT/BN – sjekk fellestekst 

 Helse Nord RHF har tatt rapporten fra Direktoratet for eHelse til etterretning og vil 

legge prinsippene til grunn ved bruk av private leverandører. 

 Plan for å ta i bruk ferdige tjenester på helsenorge.no ble levert innen frist og 

realiseringen av planen er lagt til prosjektet «Digitale innbyggertjenester» i Helse 

Nord hvor foretakene er godt representert. 

 Helse Nord bidrar i direktoratets arbeid rundt FIA, PKT, HelseNorge samt 

ferdigstilling av nye nasjonale standarder.  I tillegg bidrar Helse Nord i arbeidet 

rundt deling av pasientinformasjon i tråd med prinsippene utledet av den nasjonale 

eHelsestrategien. Arbeidet er godt forankret mot foretakene i Helse Nord.  

 Helse Nord RHF sender nå rapporter i tråd med bestillingen, dog vil rapporteringen 

bli kvalitativt forbedret når regionalt Porteføljekontor’ er i full drift. 

 Felles plan for EPJ/PAS ble levert i tråd med plan 

 

Veilederen er utformet i tråd med bestillingen. 

 

 Helsedataprogrammet 
De regionale helseforetakene skal gjennom deltakelse i Helsedataprogrammet bidra til realisering av 

fellestjenester og utvikling av en helseanalyseplattform. De regionale helseforetakene skal prioritere arbeid med 

å ta i bruk fellesløsninger for personverntjenester og innbyggertjenester for kvalitetsregistrene. Videre skal de 

regionale helseforetakene bidra til harmonisering og interoperabilitet mellom helse- og kvalitetsregistrene for at 

data i større grad skal kunne analyseres på en effektiv måte på tvers av datakilder.   

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- utarbeide en plan for hvordan de medisinske kvalitetsregistrene (inkludert kvalitetsregistrene til 

Kreftregisteret) skal ta i bruk nasjonale fellestjenester. Planen skal utarbeides i samarbeid med Direktoratet 

for e-helse. 

- samarbeide om å prøve ut ny funksjonalitet for fellestjenester for helseregistrene i utvalgte kvalitetsregistre.  

SKDE / BV – sjekk fellestekst - dette er ok, BV 

Det rapporteres på to typer fellestjenester:  
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1. Kvalitetsregisterspesifikke fellestjenester som er utviklet i et samarbeid mellom 

leverandører av tekniske løsninger i de regionale helseforetakene og Nasjonalt servicemiljø 

for medisinske kvalitetsregistre for å dekke et behov for felles tekniske løsninger for de 

nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

 

2. Fellestjenester som er under utvikling av Direktoratet for ehelse, og er løsninger som 

utvikles med et bredere formål enn utelukkende å tilby tjenester til medisinske 

kvalitetsregistre. 
 
Ad 1: Alle nasjonale kvalitetsregistre skal driftes hos Norsk Helsenett (NHN). De fleste 

nasjonale kvalitetsregistre driftes hos NHN i 2018, og de resterende er planlagt flyttet i 

2019. Resultattjenestene Resultatportalen (aggregerte data som presenteres åpent på 

nettsiden kvalitetsregistre.no) og Rapporteket (sensitive data tilgjengelig for den som 

registrerer inn data) er under bredding, og ila 2019 er planen at alle nasjonale 

kvalitetsregistre bruker Resultatportalen og om lag 20 registre har Rapporteket. Elektronisk 

innsamling av PROMs er etablert for 7 kvalitetsregistre, og forventes ytterligere breddet til 

10 nye kvalitetsregistre i 2019. Autentisering og autorisasjonsløsningen FALK vil 

implementeres i 2019.  

 

Ad 2: Arbeid med å lage en oversikt over metadata i de medisinske kvalitetsregistrene 

påbegynnes i 2019. Det er plan for å pilotere innsynstjeneste og felles 

samtykkefunksjonalitet for kvalitetsregistre i 2019. To kvalitetsregistre er i 2018 

pilotbrukere av filoverføringstjenesten.  

 

Økonomiske krav og rammer 

 Økonomisk resultatkrav og endringer i driftskredittrammen 
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre 

høy kvalitet på pasientbehandlingen. De regionale helseforetakene skal innrette virksomheten innenfor 

økonomiske rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2017–2018), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 

2018, slik at sørge-for-ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 

Avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen utgjør 0,7 pst. i 2018, tilsvarende 955 mill. kroner i 

effektiviseringskrav for de regionale helseforetakene. For at reformen i minst mulig grad skal påvirke 

mulighetene til å investere i nytt utstyr, IKT og bygg i 2018 er 716 mill. kroner tilbakeført i basisbevilgningen, 

slik at nettoeffekten utgjør 239 mill. kroner.  

 

Kostnader på pasientnivå 

I oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016–2017) ble de 

regionale helseforetakene bedt om å redegjøre for status for bruk av kostnader på pasientnivå (KPP) i lokalt 

forbedrings- og planarbeid i helseforetakene. Redegjørelsene til departementet av november 2017 viser at det er 

variasjon mellom helseforetakene i hvilken grad KPP er forankret og tatt i bruk i lokalt forbedrings- og 

planarbeid.  

 

De regionale helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet med å følge opp pilotering av KPP for psykisk 

helsevern og rus, samt å starte arbeidet med å tilrettelegge og implementere KPP-modeller i alle helseforetak 

for den polikliniske aktiviteten innenfor psykisk helsevern og rus med sikte på rapportering av slike data fra 

2019. Modellene skal være i tråd med nasjonal spesifikasjon. 

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- legge fram en framdriftsplan for departementet for hvordan KPP skal brukes for å understøtte forbedrings- 

og planarbeid, både på regionalt nivå og i hvert enkelt helseforetak. Framdriftsplanen skal ha et 

tidsperspektiv fram til og med 2021 og legges fram for departementet innen 1.  november 2018. Det 

forutsettes at de regionale helseforetakene samordner sine framdriftsplaner. 
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- tilrettelegge og implementere KPP-modeller for den polikliniske aktiviteten innenfor psykisk helsevern og 

TSB i alle helseforetak med sikte på rapportering av slike data fra 2019. De regionale helseforetakene skal 

bistå Helsedirektoratet med å følge opp pilotering av KPP for psykisk helsevern og rus.  

 

Endringer i driftskredittrammen 

Hensyntatt endringer i Prop. 129 S (2016–2017) var samlet ramme for driftskreditt ved inngangen til 2017 på 26 

mill. kroner. I Prop. 1 S (2017–2018) er det lagt til grunn en pensjonskostnad på 12 900 mill. kroner og en 

pensjonspremie på 16 300 mill. kroner. Dette gir i utgangspunktet et likviditetsbehov tilsvarende 3 400 mill. 

kroner. Det er lagt til grunn at helseforetakene skal benytte 2 842 mill. kroner fra premiefondet til 

premiebetaling i 2018.  Siden det ikke svares arbeidsgiveravgift på den delen av pensjonspremien som betales 

fra premiefond, reduseres likviditetsbehovet med om lag 400 mill. kroner. Gjenstående likviditetsbehov på 157 

mill. kroner dekkes gjennom en økning av driftskredittrammen fra 26 mill. kroner til 183 mill. kroner ved 

utgangen av 2018. Økningen i driftskredittrammen vil bli foretatt pr. 1. februar og 1. august.  

 

For å håndtere nødvendig likviditet til betaling av pensjonspremier, gis Helse Nord RHF med dette anledning til 

å benytte 365 mill. kroner fra premiefond til premiebetaling i 2018. Videre økes driftskredittrammen til Helse 

Nord RHF med 20 mill. kroner fra 3 mill. kroner til 23 mill. kroner ved utgangen av 2018.  

 

- Foretaksmøtet la til grunn at de regionale helseforetakene innretter virksomheten innenfor økonomiske 

rammer og krav som følger av Prop. 1 S (2017–2018), foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for 2018, slik 

at sørge-for-ansvaret oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid.  

Eier Økonomi/EAH – hentet fra fellestekst 

«Framdriftsplan for korleis KPP skal nyttast for å understøtte forbetrings- og planarbeid har 

vore tema i møte mellom økonomidirektørane i RHF-a, og kvart RHF har sendt inn sin 

eigen framdriftsplan for dette arbeidet.  

 

Helse Vest RHF la fram sin plan for Helse- og omsorgsdepartementet innan 1. november 

2018.» 

 

 Investeringer og lån 
Veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter i helseforetakene 

For å understøtte en raskere måloppnåelse innen IKT-området og digitalisering av helsetjenesten, er det åpnet 

for at store IKT-prosjekter delvis kan lånefinansieres. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene under 

ledelse av Helse Midt-Norge RHF om å utarbeide en egen veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter. 

Veilederen må beskrive prosjektets planprosess og innhold i de ulike fasene, med tilhørende beslutningspunkter. 

Det følger av det etablerte styringssystemet for investeringer at resultater og analyser av prosjekter over 500 

mill. kroner skal oversendes departementet etter en viss tid i planprosessen, sammen med ekstern 

kvalitetssikring. Dette danner grunnlag for en eventuell lånesøknad. Veilederen skal angi hvilke elementer som 

forutsettes å inngå i en slik oversendelse til departementet. Det forutsettes at veilederen beskriver dialogen med  

Direktoratet for e-helse, med KS for de IKT-prosjektene som direkte berører kommunene og med andre aktører i 

helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet skal delta som observatør i arbeidet. 

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, om å utarbeide 

veileder for tidligfaseplanlegging i IKT-prosjekter. 

Eier IKT/BN – sjekk fellestekst 

Veilederen er utformet i tråd med bestillingen. 

 

«Helse Midt RHF har ledet arbeidet med å utvikle en veileder for tidligfaseplanlegging av 

store IKT-prosjekter. Arbeidet er gjennomført med eierdirektørene og tillitsvalgte som 

styringsgruppe. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de fire regionale 

helseforetakene, Nasjonal IKT HF (NIKT) og med Helse- og omsorgsdepartementet som 

observatør. KS og Direktoratet for e-Helse har også vært inne i arbeidet. Veilederen er 

godkjent av de fire RHF-direktørene, og skal behandles i de fire RHF-styrene. NIKT har 

påtatt seg oppgaven med å forvalte veilederen videre.» 
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(Kommentar fra Kristin Lexow/HV: i oppdragsdokumentet til Nasjonal IKT HF står det at 

«Helseforetaket skal ivareta forvaltningsansvaret for veilederen når denne er vedtatt») 

 

 Protonsentre 
Foretaksmøtet viste til Prop. 21 S (2017–2018) og Innst. 11 S (2017–2018) hvor det framgår at det skal 

planlegges videre for to protonsentre i Norge med lokalisering på Radiumhospitalet ved Oslo 

universitetssykehus innen 2023 og ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen innen 2025.  

 

Foretaksmøtet la vekt på at et likeverdig behandlingstilbud for hele befolkningen må bli ivaretatt ved etablering 

av protonterapi. For å sikre lik tilgang til tjenesten må det etableres felles behandlingsforløp, 

protokoller/oppfølgingsstudier og nasjonalt forskningssamarbeid. Det må sikres kompetansebygging også i de 

regionene som ikke har protonsentre. 

 

Protonbehandlingen i Norge skal planlegges i tråd med alternativ 2 c i rapport mottatt 23. oktober 2017. Dette 

innebærer at senteret ved Radiumhospitalet skal planlegges dimensjonert med totalt fire bunkere, hvor det 

bygges tre behandlingsrom for klinisk bruk og ett forskningsrom, som ved behov kan omgjøres til klinisk bruk.  

 

Det er tidligere avklart at etablering av protonbehandling skal finansieres gjennom 30 pst. investeringstilskudd 

og 70 pst. investeringslån. Stortinget har fastlagt at prosjektet ved Radiumhospitalet finansieres med 552 mill. 

2017-kroner i investeringstilskudd og 1 289 mill. 2017-kroner i lån. Formell tildeling av lånerammer forutsetter 

styregodkjent videreføring av prosjektet.  

 

Det er bevilget 20,5 mill. kroner til etablering av protonbehandling i 2018. Det ble bevilget 75 mill. kroner i 

2017, som er overført til 2018. Hittil bevilgede midler vil bli regnet som en del av statens tilskuddsandel. 

Midlene vil bli fordelt mellom regionene etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2018.  

 

Foretaksmøtet ba Helse Sør-Øst RHF om å behandle videreføring av prosjektet på bakgrunn av de 

rammebetingelsene som er fastlagt. Foretaksmøtet forutsatte at videre framdrift i prosjektet håndteres innenfor 

det regionale helseforetakets økonomi og ansvarsposisjon.  

 

- Foretaksmøtet ba om at Helse Sør-Øst RHF melder tilbake innen 15. mars 2018 om Helse Sør-Øst RHF 

ønsker å videreføre prosjektet og ta opp lånet. 

 

Når det gjelder senteret i Bergen vil statens utbetalinger skje etter en planlagt framdrift der senteret står ferdig i 

2025.  Helse Vest gis ev. mulighet til å forskuttere investeringen etter at låneramme og konsept er behandlet. 

Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak der muligheten for en forskuttering av 

senteret i Bergen drøftes, innen statsbudsjettet for 2019 legges fram.  

 

Senteret i Bergen skal planlegges dimensjonert med totalt to bunkere, hvor det bygges ett behandlingsrom for 

klinisk bruk og ett forskningsrom, som ved behov kan omgjøres til klinisk bruk. Foretaksmøtet ba Helse Vest 

RHF om å behandle plan for videreføring av prosjektet på bakgrunn av de rammebetingelsene som er fastlagt, 

herunder om det er ønske om å forskuttere investeringen. Foretaksmøtet forutsatte at videre framdrift i 

prosjektet håndteres innenfor helseforetakets økonomi og ansvarsposisjon.  

 

- Foretaksmøtet ba om at Helse Vest RHF melder tilbake innen 15. mars 2018 om Helse Vest RHF ønsker å 

forskuttere prosjektet, og ev. hvilken tidsplan det da legges opp til. Forslag om forskuttering forutsetter at 

låneramme og konsept er styrebehandlet.  

 

Foretaksmøtet viste til samarbeidsprosjektet mellom de regionale helseforetakene vedr. etablering av 

protonbehandling, hvor  Sykehusbygg HF har prosjektledelsen. Gjenstående arbeid i prosjektet er knyttet til 

innkjøp, kliniske studier og arbeid med godkjenning av behandlingstjenesten. Foretaksmøtet ba om at dette 

arbeidet blir videreført basert på de nye avklaringene. Foretaksmøtet la videre vekt på at den videre 

planleggingen/prosjekteringen av de to protonsentrene samordnes i størst mulig grad.  

 

Foretaksmøtet ba om at:  

- samarbeidsprosjektet mellom de regionale helseforetakene vedrørende etablering av protonterapi i Norge 

videreføres basert på de nye avklaringene.  

- videre planlegging av protonsentrene i Oslo og Bergen samordnes i størst mulig grad.  

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 196 



 

46 

 

Samarbeidsprosjektet vedrørende etablering av protonterapi følges opp av Helse Sør-Øst 

RHF og Helse Vest RHF med tilhørende utførende HF. Helse Nord deltar i faglig utvikling 

og senere for tilrettelegging for pasienthenvisninger gjennom UNN HF. 

 

Øvrige krav 

 Beredskap og sikkerhet 
Foretaksmøtet viste til revidert Nasjonal helseberedskapsplan. Helsedirektoratet har, delegert fra departementet, 

ansvar for nasjonal koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats og iverksetter nødvendige tiltak når en 

krise truer eller har inntruffet. Videre viste foretaksmøtet til Helsedirektoratets rapport Overordnede risiko- og 

sårbarhetsvurderinger i helse- og omsorgssektoren 2017, forslag til ny lov om nasjonal sikkerhet jf. Prop. 153 L 

(2016–2017) og pilot for å etablere norske Emergency Medical Team (EMT), som skal kunne stilles til 

disposisjon for internasjonal innsats via EUs krisehåndteringsmekanisme, samt nordisk brannskadesamarbeid.  

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:  

- gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal 

helseberedskapsplan. 

- bistå Helsedirektoratet med å foreta en ny analyse av IKT og informasjonssikkerhet og en ny vurdering av 

legemiddelberedskapen samt vurdere behov for nye tiltak for å møte langvarig bortfall av kritisk 

infrastruktur som strøm, vann, IKT og legemidler  

- gjennomføre tiltak som gjør at det regionale helseforetaket og regionens helseforetak er klar for å 

implementere ny sikkerhetslov når den trer i kraft. 

- sørge for medikamenter, utstyr og opplært og trenet personell til Emergency Medical Team (EMT).  

medvirke til å utarbeide rutiner og prosedyrer som kan anvendes av Emergency Medical Team (EMT), herunder 

delta i arbeidet med å utarbeide en mekanisme som kan anvendes ved hendelser med mange brannskadde. 

Stab/OL 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 Driftsavtale for de nye redningshelikoptrene 
Foretaksmøtet viste til at helseforetakene har flere forpliktelser knyttet til drift av redningshelikoptertjenesten. 

Foretaksmøtet viste til at det er ønskelig å formalisere etablert praksis knyttet til helseforetak som er ansvarlig 

for å sikre tilgang på lege som besetningsmedlem. Det er inngått avtaler mellom Forsvaret v/330-skvadronen og 

de aktuelle helseforetakene om dette. Helseforetakene sørger også for leveranse og etterfylling av medisinsk 

forbruksmateriell. Redningshelikoptrene skal til enhver tid ha medisinsk utstyr om bord tilsvarende det 

luftambulansehelikoptrene har. Utstyret eies av Luftambulansetjenesten HF som er ansvarlig for leveranse, 

vedlikehold og utskifting ved behov. Luftambulansetjenesten HF foretar også inspeksjoner og reparasjoner av 

det medisinske utstyret montert i helikoptrene eller lokalisert på basene. 
 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- sørge for at de aktuelle helseforetakene har avtaler med Forsvaret som sikrer legebemanning i 

redningshelikoptertjenesten, samt avtaler om leveranse og etterfylling av medisinsk forbruksmateriell. 

- sørge for at Luftambulansetjenesten HF inngår avtale med Justis- og beredskapsdepartementet om leveranse 

av medisinsk utstyr i redningshelikoptrene. 

Fag SOLA/RMS // Stab/OL 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 Avtalespesialister 
Foretaksmøtet viste til gjeldende rammeavtaler for avtalespesialister fra 1. januar 2016, og at mange 

samarbeidsavtaler mellom sykehusene og avtalespesialistene nå er inngått. Foretaksmøtet viste videre til at det 

tas sikte på å gi avtalespesialistene både rett og plikt til å tildele pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende 

stortingsperiode (medio 2021) og at de regionale helseforetakene har vurdert alternative pilotprosjekter knyttet 

til avtalespesialisters rettighetsvurdering. Det ble også vist til at det er startet en prosess knyttet til utvidelse av 

ISF-ordningen for avtalespesialister. 

 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 
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- planlegge og iverksette konkrete pilotprosjekter der avtalespesialistene vurderer og tildeler 

pasientrettigheter. Det skal gjennomføres piloter basert på alle de tre skisserte modellene i leveranse fra de 

regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet av 15. november 2017. Disse modellene 

representerer ulike løsningsmetoder som kan supplere hverandre i en fast ordning. Arbeidet må følge en 

tidsplan som overholder siktemålet om at avtalespesialistene har både rett og plikt til å tildele 

pasientrettigheter innen utgangen av gjeldende stortingsperiode (medio 2021). Arbeidet skal foregå i 

samarbeid med Helsedirektoratet og avtalespesialistenes organisasjoner.  

- sørge for at alle avtalespesialister har inngått samarbeidsavtaler med sykehusene innen utgangen av 2018. 

- delta i utviklingsarbeidet knyttet til utvidelse av ISF-ordningen for avtalespesialister (leger). De regionale 

helseforetakene ved Helse Vest RHF skal innen utgangen av mars 2018 levere et forslag til løsning som kan 

iverksettes fra 2019. Arbeidet skal skje i samarbeid med Helsedirektoratet og Den norske legeforening.   

- inngå flere driftsavtaler med avtalespesialister, slik at antall avtalte årsverk i hver region i 2018 blir høyere 

enn i 2017. 

Eier AKH/FE 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 
Foretaksmøtet viste til at Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv viste at 

ansatte og ledere i helseforetakene i for liten grad rapporterer om bierverv. Systemene som er etablert for å 

rapportere og følge opp bierverv brukes også i liten grad. 

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å følge opp hovedfunnene og anbefalingene i 

Riksrevisjonens undersøkelse om bierverv. 

Eier HR/AME 

Helse Nord har jobbet systematisk med utvikling av retningslinjer og systemstøtte for 

oppfølgning av bierverv etter Riksrevisjonens anbefalinger. Det er lagt inn krav i 

oppdragsdokument 2018 om oppfølgning av riksrevisjonens anbefalinger for registrering av 

bierverv og rapportering på tiltak. Det er utviklet regional systemstøtte i Personalportalen 

hvor alle ansatte nå mottar to årlige påminnelser om å huske på å registrere om de har 

bierverv. Det at man ikke har bierverv må også bli registrert. Ledere får i tillegg tilsendt per 

epost en automatisk generert liste fra Personalportalen over hvilke ansatte som har registrert 

bierverv og hvilke typer bierverv dette gjelder. Det er implementert en mer nyansert koding 

for registrering av ulike typer bierverv og det er utarbeidet oppdaterte retningslinjer og 

rutinebeskrivelser for hvordan dette skal bli gjort. Det er gjennomført og planlagt 

informasjonskampanjer ute på avdelingene, for å få opp bevisstheten rundt 

registreringspraksis.  

 

Fra 2018 er det satt inn krav om rapportering av bierverv i malen for arbeidsavtaler i 

foretaksgruppen. P.t. er det ingen systematikk knyttet til dette tema i forbindelse med 

medarbeidersamtaler. Helse Nord planlegger å innarbeide dette i den elektroniske malen for 

medarbeidersamtaler. 

Foretaksgruppen har startet et arbeid med å utarbeide en felles veileder for 

registrering/håndtering av bierverv, som skal inneholde eksempelliste. Eksempel fra Helse 

Sør Øst er delt og brukes som utgangspunkt for dette arbeidet som planlegges sluttført 

våren 2019. 

 

I møterekker mellom helseregionene og HOD, høsten 2018, ble det diskutert hvordan 

regelverk, retningslinjer og veiledere best mulig kan bli harmonisert. Arbeidet vil fortsette i 

2019 og det er forventet at denne delen av målet blir nådd i løpet av året. 

 

Sammenlignet med januar 2018 har nå antall registreringen i januar 2019 av 

biervervsforhold blitt fordoblet og utgjør nå ca 7.000 registreringer. Ca. 4.300 av disse er 
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«Ingen bierverv». Hovedtyngden av oppgitte bierverv er styreverv (ca. 900) og andre 

ansettelsesforhold (ca. 700). 

 

 Reservasjon av kontrakter om leveranse av helse- og sosialtjenester for ideelle 

virksomheter 
Det er en målsetting at ideelle organisasjoner skal forbli viktige leverandører av helse- og omsorgstjenester, og 

at andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som er organisert og drevet av ideell virksomhet skal 

vokse.  

 

Det vises til veileder fra Nærings- og fiskeridepartementet av 20. desember 2017 om hvordan en kan vurdere om 

det er adgang til å reservere kontrakter for ideelle virksomheter. Veilederen omtaler også hvilke virksomheter 

som kan regnes som ideelle. I disse virksomhetene skal alle ressurser og eventuelle overskudd benyttes til å 

realisere det ideelle formålet. 

 

Foretaksmøtet viste til at det innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Vest, Helse Midt -

Norge og Helse Sør-Øst er en lang tradisjon for reservasjon av kontrakter for ideelle og gode muligheter for 

konkurranse. Innenfor spesialisert rehabilitering og psykisk helsevern har det også vært en langvarig og sterk 

tilstedeværelse av ideelle leverandører.  

 

Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å:  

- utrede muligheten for fremover å reservere for ideelle tjenesteleverandører de volumene eller tilbudene som i 

dag ivaretas av ideelle innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og rehabilitering. 

Effekter for tjenestetilbudet utredes også. 

- utrede muligheten for fremover å øke reservert volum for ideelle over tid.  

- sørge for kontroll med at de ideelle tjenesteleverandørene faktisk overholder krav knyttet til økonomisk 

overskudd i kontraktsperioden. 

Eier AKH/FE 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 Arbeidslivskriminalitet 
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke 

arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst  

arbeidsliv.  

 

- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte 

kontrakter, sikre at deres leverandører følger lover og regler. De regionale helseforetakene skal i årlig 

melding redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser 

er innrettet for å gjennomføre dette hensynet. 

Eier Innkjøp/RuS 

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av de regionale helseforetakene et kontinuerlig fokus mot 

arbeidskriminalitet og det er et pågående utviklingsarbeid i hele foretaket. Arbeidet med å 

utforme felles malverk er ikke påbegynt i 2018. Dette er i tråd med fremdriftsplan skissert i 

«Plan for utvikling og omstilling i Sykehusinnkjøp HF». Siden foretaket ikke har felles 

malverk betyr dette at det er ulik praksis i hvordan divisjonene sikrer at leverandører følger 

lover og regler. Det er gjennomført kvalitetsrevisjoner av leverandører av vikartjenester 

helsepersonell. Her ble det fokusert på overholdelse av lønns- og arbeidsvilkår. Det er 

avdekket flere avvik i disse revisjonene, noe som i fire tilfeller har medført terminering av 

avtaleforholdet med leverandøren. 

 

 Bistand fra Sykehusinnkjøp HF til Legemiddelverket 
Foretaksmøtet viste til at departementet ser det som hensiktsmessig at Sykehusinnkjøp HF bistår 

Legemiddelverket ved kjøp av legemidler finansiert over folketrygden. Legemiddelverket vil dekke kostnadene 

knyttet til tjenestene fra Sykehusinnkjøp HF. 
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- Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, ved Sykehusinnkjøp HF, om å bistå Legemiddelverket i kjøp 

av legemidler finansiert over folketrygden. 

Eier Innkjøp/RuS 

Det er inngått en samarbeidsavtale om legemidler finansiert av det offentlige mellom 

Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp HF og Helsedirektoratet. Statens legemiddelverk 

gav ett oppdrag om forhandling i 2018, dette dreide seg om et legemiddel, Repatha, som ble 

vurdert for forhåndsgodkjent refusjon. Forhandlingen ble gjennomført med flere møter i 

løpet av sommer og høst 2018. Statens legemiddelverk har varslet om to nye oppdrag som 

følge av igangsatte refusjonsvurderinger. Oppstart vil bli når rapport fra Statens 

legemiddelverk er ferdigstilt. 

 

 Sykehusstrukturen i Vest-Finnmark 
Foretaksmøtet viste til Stortingets behandling av Dokument 8:12 S (2017–2018) Representantforslag om 

sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, jf. Innst. 55 S (2017–2018) som ble behandlet i Stortinget 7. desember 2017. 

Det følger av Stortingets behandling at følgende presiseringer skal legges til grunn for utvikling av 

spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark: 

 

o Det skal etableres stedlig ledelse ved Klinikk Alta. 

o I sammenheng med at det kommer CT/MR i Alta i 2019 skal det etableres slagalarm koblet opp mot nevrolog, 

slik at en kan starte trombolysebehandling ved slag i Alta. 

o Nye radiologiske tjenester i Alta skal ha tilgjengelighet og åpningstider som tilfredsstiller befolkningens 

behov. 

o I forbindelse med at Helse Nord har fått i oppdrag å etablere flere hjemler for avtalespesialister i 2017, skal 

flere av disse lokaliseres til Alta. Det er naturlig at nye avtalespesialister arbeider i samarbeid med Klinikk 

Alta. 

o Finnmarkssykehuset skal legge til rette for at legespesialister kan etablere seg i Alta, og at det må være 

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

arbeidstilknytning. 

o For å unngå unødig pasienttransport må pasienter fraktes til sykehus med riktig behandlingsnivå, uten 

unødig omvei til lokalsykehus, når diagnostikk og behandling ikke kan gis ved lokalsykehuset.  

 

- Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF følge opp presiseringene som følger av  Innst. 55 S (2017–2018) ved 

utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark.  

Eier AKH/FE // Fag/GT 

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

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

4.2 Øvrige aktuelle saker i 2018 

Her omtales eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter, sammen med omtale 

av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

 

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

Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet?   
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5. Styrets plandokument 

 

Denne delen av meldingen skal vise utviklingstrender innen demografi, medisin, infrastruktur 

mv. som vil kunne få betydning for helseforetaket og ”sørge for”-ansvaret. Omtalen skal 

anskueliggjøre fremtidens behov og beskrive styrets planer for å møte disse utfordringene.  

 

Det legges det opp til at det her kan henvises til andre dokumenter som økonomisk 

langtidsplan, strategidokumenter, regional utviklingsplan mv., som legges ved årlig melding. 

 

Eier/HiR 
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6. Vedlegg   

6.1 Redusere unødig venting, mindre variasjon og bedre effektivitet, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

Mål 2018 Helse Nord RHF Mål Datakilde Publisering

sfrekvens 

Rapportering  

(kommentar JHL: har satt inn tall fra Årlig melding 2017 der mulig - sjekk) 

Fag/GT 

Gjennomsnittlig ventetid for 

avviklede pasienter i 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Redusert i regionen 

sammenliknet med 

2017. Skal være 

under 50 dager i 

regionen innen 2021. 

Måles som årlig 

gjennomsnitt 

Helsedire

ktoratet 
Månedlig 2015 2016 2017 2018 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 71,0 65,5 55,2 54,5 Finnmarkssykehuset har innfridd kravet 

HSYK HF 59,1 54,1 54,6 51,3 Helgelandssykehuset har innfridd kravet 

NLSH HF 78,2 76,0 62,3 62,9 
Nordlandssykehuset jobber kontinuerlig med 

å redusere ventetiden.  

UNN HF 76,5 64,9 58,5 58,7 

UNN har innført flere tiltak blant annet innen 

ortopedi og håndkirurgi. Det iverksettes flere 

pasientforløpsanalyser i 2019 for å 

identifisere flaskehalser. 

Helse Nord 73,3 65,6 58,4 58,0  

Fag/GT 

Andel fristbrudd for avviklede 

pasienter  

0 pst Helse-dir Månedlig 2015 2016 2017 2018 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 4,5% 2,9% 2,4% 1,4% 
Finnmarkssykehuset har gjennomført flere 

prosjekter for å redusere fristbruddene, bla 

bedre rutiner for registrering.  

HSYK HF 5,4% 2,6% 4,8% 2,4% 
Sykehusenhetene har tiltaksplaner for å 

redusere fristbrudd. 

NLSH HF 7,9% 3,6% 2,3% 2,8% 
Ved Nordlandssykehuset er 

kapasitetsproblemer viktigste årsak til 

fristbrudd. Det jobbes med å bedre dette. 

UNN HF 4,0% 1,2% 1,4% 1,3% 
UNN jobber kontinuerlig med forbedring på 

dette området. Opplæring for å sikre rett 

datakvalitet er ett av tiltakene. 

Helse Nord 5,5% 2,4% 2,4% 1,9%  
KvaFor/EH 

Median tid til tjenestestart. Tiden 

mellom tidspunktet henvisningen 

er mottatt i spesialisthelsetjenesten 

og tjenestestartdato (dato for når 

prosedyre er utført) for spesifikke 

sykdomsgrupper. Målet gjelder for 

sykdomsgrupper der tid til 

tjenestestart er tilgjengelig som 

nasjonale tall fra NPR. 

Redusert i regionen 

sammenliknet med 

2017 

Helsedire

ktoratet 

Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 60 51 51 54  

HSYK HF 49 55 47 46  

NLSH HF 57 58 60 57  

UNN HF 61 58 68 62  

Helse Nord 57 57 59 56  
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6.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

 
Mål 2018 Helse Nord RHF Mål Datakilde Publise

ringsfre

kvens 

Rapportering 

(kommentar JHL: har satt inn tall fra Årlig melding 2017 der mulig - sjekk) 

Fag PHR/JTF 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 

helsevern for barn og unge skal prioriteres 

innen psykisk helsevern. Veksten måles i 

gjennomsnittlig ventetid for avviklede, 

kostnader (kostnader til avskrivninger, 

legemidler og pensjon synliggjøres, men 

holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske 

opphold)5.  

 

 

Pstvis større 

reduksjon i 

ventetid. Pstvis 

større økning i 

kostnader og 

aktivitet.  

Gjennomsnittlig 

ventetid: 

Helsedirektoratet 

Kostnader: de 

regionale 

helseforetakenes 

regnskap  

Polikliniske 

opphold: 

Helsedirektoratet 

(ISF) 

 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Årstall der dette er mulig 

    

 Tall foreligger ikke per 21.02.19 

                                                 
4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og 

tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, 

bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og 

sarkom.  
5 Årsverk er tatt ut som måleparameter. Årsverkstall fra SSB gir ikke en fullstendig oversikt over årsverk etter sektor på grunn av reglene for innrapportering av fellespersonell.  

  

KvaFor/EH 

Andel pasientkontakter som har 

passert planlagt tid av totalt antall 

planlagte pasientkontakter. Må 

måles med samme uttrekksdato 

som året før.  

Redusert i regionen 

sammenliknet med 

2017. Skal 

overholde minst 95 

pst av avtalene innen 

2021 

Helsedire

ktoratet 

Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 17 % 13,6 % 15 % 14,4 %  

HSYK HF 11,7 % 12,2 % 12,2 % 12,3 %  

NLSH HF 16,1 % 14,4 % 11,9 % 12,3 %  

UNN HF 12,1 % 13,0 % 13,4 % 14,6 %  

Helse Nord 14 % 13,4 % 13 % 13,5 %  

Fag Sola/RMS 

Gjennomføring av organspesifikke 

pakkeforløp for kreft (samlet for 

26 krefttyper) innen maksimal 

anbefalt forløpstid4 

Minst 70 pst 

Variasjonen i 

måloppnåelse på 

helseforetaksnivå 

skal reduseres. 

Helsedire

ktoratet 

Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 57% 54% 64% 59%  

HSYK HF 59% 69% 61% 53%  

NLSH HF 69% 63% 71% 66%  

UNN HF 74% 68% 70% 65%  

Helse Nord 70% 66% 69% 63%  
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Fag PHR/JTF 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern 

for voksne per 10000 innbyggere i 

helseregionen.  

Redusert 

sammenlignet med 

2017. Årstall, og 

differansen skal 

oppgis i Årlig 

melding. 

Helsedirektoratet Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

0,66  0,66  0,53  0,56  

  

Fag PHR/JTF 

Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 

helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak 

per 10000 innbyggere 

Redusert 

sammenlignet med 

2017. 

Helsedirektoratet Årlig  Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

2017: 0.42    2018: 0,38  

  

  

Fag PHR/JTF 

Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling  

Registrere 

avslutningstype og 

sikre færrest mulig 

avbrudd. 

Helsedirektoratet Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

1,3  3,6  5,4   6,5 

Helse Nord har lavest frafall fra 

behandling i landet. Økningen i 2018 

antas å skyldes bedre registrering. 

6.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Utdanning, forskning innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig 

pasientbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

Mål 2018 Helse Nord RHF Mål Datakilde Publ.frekvens Rapportering 

(kommentar JHL: har satt inn tall fra Årlig melding 2017 der mulig - sjekk) 

KvaFor/EH 

Andel pasientskader basert på GTT-

undersøkelsene 

Red. 25 pst innen 

utg. av 2018, målt 

ut fra GTT-under-

søkelsen for 2012. 

GTT-under-

søkelsene 

Helse-

direktoratet 

Årlig 
 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 

I 2012 var andel innleggelser med minst 
én skade 25,8%. 1. tertial 2018 var 
tallet på 13,8% - en reduksjon på 
46,5%. 

 

HSYK HF 

I 2017 gikk HSYK fra 3 team – et for 
hvert sykehus – til 2 – Medisinsk 
område og Kirurgisk område. Vi må 
derfor se tallene samlet for HSYK. Fra 
Helsedirektoratet har vi fått tall fra 
2013 for Mo i Rana (12,1%) og Mosjøen 
(15%). Fra Sandnessjøen har vi ikke 
data før 2015. 1. tertial 2018 var tallet 
på 10% for HSYK. Det er ikke 
hensiktsmessig å sammenligne måling 
gjort i 2018 mot det som er registrert i 
2013 da teamorganiseringen har endret 
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seg, og vi mangler baselinemåling fra 
Sandnessjøen. 

NLSH HF 

I 2012 var andel innleggelser med minst 
én pasientskade 16%. 
1.tertial 2018 var tallet på 12,7% - en 
reduksjon på 20,6 %  

Vi vil fortsette det systematiske 
pasientsikkerhetsarbeidet for slik at vi kan ytterligere 
redusere forekomsten av pasientskader for pasientene 
som ivaretas i Nordlandssykehuset. 

UNN HF 

I 2012 var andel innleggelser med minst 
én pasientskade 12,5% (15% i 2011). 
1.tertial 2018 var tallet på 11,25% - en 
reduksjon på 10%.  

 

Helse Nord   
Fag SOLA/RMS 

Andel sykehusinfeksjoner 

Mindre enn 3,5 pst.  Folkehelse-

instituttet 

2 ganger årlig nov 2017 mai 2018 Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 12,0% 8,0%  

HSYK HF 5,3% 5,9%  

NLSH HF 5,6% 6,8%  

UNN HF 6,5% 2,3%  
Helse Nord 6,6% 4,8%  

Fag SOLA/RMS 

Forbruk av bredspektrede antibiotika 

i norske sykehus i 2020 sammenlikn. 

med 2012. (Målt som disse fem 

bredspektrede midlene: 

Karbapenemer, 2. og 3. generasjons 

cefalosporiner, penicillin med 

enzymhemmer og kinoloner) 

30 pst reduksjon i 

samlet bruk i 2020 

sammenliknet med 

2012. 

Sykehusenes 

legemiddel-

statistikk 

Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 16,0 16,4 17,4 14,4  

HSYK HF 15,6 16,3 17,4 18,3  

NLSH HF 22,1 18,2 17,6 18,5  

UNN HF 13,3 12,8 14,1 13,4  

Helse Nord 16,2 15,1 15,8 15,5  

Fag SOLA/RMS 

Andel pasienter med akutt 

hjerneinfarkt som får intravenøs 

trombolysebehandling 

Minst 20 pst Helse-

direktoratet 

Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 6,5% 11,1% 3,2% 10,2%  

HSYK HF 13,8% 19,0% 8,5% 7,0%  

NLSH HF 18,6% 20,0% 19,7% 13,3%  

UNN HF 17,3% 17,8% 11,4% 15,1%  

Helse Nord 15,8% 17,8% 12,2% 12,9%  

Fag SOLA/RMS 

Andel pasienter med hjerne-infarkt 

som er trombolysebehandlet, og får 

denne behandlingen innen 40 

minutter etter innleggelse 

Minst 50 pst Helse-

direktoratet 

Tertialvis 2014. 2015. 2016. 2017. Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 100,0pst 50,0pst 42,9pst 58,3pst  

HSYK HF 30,0pst 40,0pst 33,3pst 71,4pst  

NLSH HF 45,7pst 68,5pst 45,8pst 55,6pst  

UNN HF 37,5pst 59,4pst 68,3pst 66,7pst  

Helse Nord 41,3pst 60,4pst 51,9pst 63,9pst  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 205 



 

55 

 

Fag SOLA/RMS 

Andel korridorpasienter på sykehus 

0 pst Helse-

direktoratet  

Tertialvis  1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 0,2% 0,1% 0,3% 0,2%  

HSYK HF 1,4% 1,3% 1,9% 1,4%  

NLSH HF 1,3% 0,7% 0,9% 0,4%  

UNN HF 2,4% 1,3% 1,7% 1,0%  

Helse Nord 1,7% 1,0% 1,4% 0,8%  

Fag SOLA/RMS 

Andel dialysepasienter som får 

hjemmedialyse 

Minst 30 pst Helse-

direktoratet 

Tertialvis 1. tertial 

2017 

2. tertial 

2017 

1. tertial 

2018 

2. tertial 

2018 

Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

FIN HF 30,0% 35,0% 25,0% 22,2%  

HSYK HF No data No data No data No data  

NLSH HF 26,7% 27,3% 21,6% 21,1%  

UNN HF 34,2% 35,2% 27,6% 27,6%  

Helse Nord 30,2% 30,8% 24,0% 23,4%  

KvaFor/TKN 

Antall kliniske behandlingsstudier er 

økt  

Økt sammenliknet 

med 2017. 

CRIStin Årlig  Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

  

  

  

Monitoreringsvirksomhet ved UNN for å få realisert flere 

kliniske studier generelt, enten egne eller som deltaker i 

større multisenterstudier 
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6.4 Rapportering 2018 Helse Nord RHF, jf. tabell 2 i oppdragsdokumentet 

 

Rapportering 2018 Helse Nord RHF Mål Datakilde Publiserings-

frekvens 

 (kommentar JHL: har satt inn tall fra Årlig melding 2017 der mulig - sjekk) 

Fag PHR/JTF 

Pasienters erfaringer med døgnopphold 

innen psykisk helsevern 2016 

 Folkehelseinstitu

ttet 

Publisert i 

oktober 2017 
Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF  

HSYK HF  

NLSH HF  

UNN HF  

Helse Nord  

Fag SOLA/RMS 

Brukererfaringer med fødsel- og 

barselomsorgen i 2016  

 Folkehelseinstitu

ttet 

Publisert i 

desember 

2017 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF  

HSYK HF  

NLSH HF  

UNN HF  

Helse Nord  

Fag PHR/JTF 

Pasienters erfaringer med døgnopphold 

innen tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i 2017 

 Folkehelseinstitu

ttet 

Publisert i 

desember 

2017 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF  

HSYK HF  

NLSH HF  

UNN HF  

Helse Nord  

Fag SOLA/RMS 

30 dagers overlevelse etter innleggelse i 

2017 (uansett årsak til innleggelse) 

Siste data fra 

2016 

Folkehelseinstitu

ttet 

Årlig (2016) Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF 95,1 
HSYK HF 95,1 
NLSH HF 95,4 
UNN HF 95,2 
Helse Nord 95,2 

Fag SOLA/RMS 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for 

hjerneslag i 2017 

Siste data fra 

2016 

Folkehelseinstitu

ttet 

Årlig (2016) Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF 87,7 

HSYK HF 87,4 
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NLSH HF 88,1 

UNN HF 87,3 

Helse Nord 87,4 

Fag SOLA/RMS 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for 

hoftebrudd i 2017 

Siste data fra 

2016 

Folkehelseinstitu

ttet 

Årlig (2016) Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF 90,7 
HSYK HF 91,1 
NLSH HF 90,5 
UNN HF 91,3 
Helse Nord 90,6 

Fag SOLA/RMS 

30 dagers overlevelse etter innleggelse for 

hjerteinfarkt i 2017 

Siste data fra 

2016 

Folkehelseinstitu

ttet 

Årlig (2016) Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF 91,7 
HSYK HF 90,2 
NLSH HF 90,3 
UNN HF 93,5 
Helse Nord 91,9 

KvaFor/EH 

Andel relevante enheter i regionen hvor 

tiltakspakkene i 

pasientsikkerhetsprogrammet er 

implementert. 

100 pst RHFs 

rapportering til 

pasientsikkerhets

programmet 

Årlig Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF  

HSYK HF  

NLSH HF  

UNN HF  

Helse Nord  

Fag SOLA/RMS 

Antall helseforetak som deltar i 

læringsnettvettverk Gode pasientforløp i 

2018. Det vises til Oppdragsdokument 

2017: "Helse Sør-Øst RHF skal delta i 

læringsnettverket Gode pasientforløp når 

kommunene i helseforetakenes 

opptaksområde deltar." 

 Helseforetakene 

rapporterer for 

perioden 

1.1.2017-

31.12.2018. 

 Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

 

KvaFor/EH 

Andel episoder rapportert med korrekt 

behandlingssted til Norsk pasientregister 

100 pst Norsk 

pasientregister 

Tertialvis 

(2018 T3) 

Kort vurdering av eget resultat og på hvilke måte resultatet skal følges opp.  

FIN HF 59pst 

HSYK HF 15pst 

NLSH HF 93pst 

UNN HF 47pst 

Helse Nord 38pst 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

 
Vedlegg til styresak Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Jann-Hårek Lillevoll / 47012324 
 

Sted/dato: 
Bodø, xx.xx.xxxx 
 

 

Orientering til styret i Helse Nord RHF om styringskrav fra Helse 
Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til HOD 

 

3 Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i 
pasientbehandlingen 

 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 

Krav for 2018: 
Bidra til kompetanseutvikling som bygger opp under Helse Nords ansvar for å sikre 
likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud til hele den samiske befolkningen i Norge. 

Fag/GT 

Finnmarkssykehuset har et nasjonalt ansvar for å bidra til kompetanseutvikling innen 
samisk språk og kulturforståelse, som hovedsakelig ivaretas av SANKS, jf. eget punkt. 
I eget helseforetak er samisk språk, kultur og tolketjeneste tema i opplæring av 
nyansatte. Samisk helsepark er under etablering og vil bli et tyngdepunkt for 
kompetanse innen feltet. Videre arbeides det med å se på overordnet organisering av 
samiske helsetjenester i Finnmarkssykehuset. 
 
Nordlandssykehuset har gjennomført dagskonferanse med fokus på samisk språk og 
kulturforståelse i et helseperspektiv. 
UNN og Helgelandssykehuset har ikke jobbet systematisk med dette i 2018, men har 
allerede planlagt kurs i 2019.  
 
Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført tiltak i 2018 for å stimulere og legge til 
rette for at ansatte kan få kompetanseheving i samisk språk og kulturforståelse. 
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Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord. 

Eier AKH/FE 

Regional kampanje for å øke bruken av løsningen og tett oppfølging mot HFene i løpet 
av året. Målsetningen var opprinnelig 50 %, men ble oppjustert ifbm 
tertialoppfølgingen juni 2018. 

Alle Helseforetakene oppnådde målsetningen for 2018. Måloppnåelsen ble pr 
helseforetak: 

 Finnmarkssykehuset: 64,5 % 
 Helgelandssykehuset: 62,7 % 
 Unn HF: 70 % 
 Nordlandssykehuset: 70,9 % 

 
Etablere mottaksprosjekt for å innføre ny funksjonalitet i tråd med forutsetningene som 
legges innenfor FRESK-programmet (FREmtidens Systemer i Klinikkene). 

Eier/HiR 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

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

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Ta i bruk digital kommunikasjon med pasienter og pårørende og andre ferdigutviklede 
tjenester på helsenorge.no innenfor rammene av digitale innbyggertjenester.  

Eier IKT/BN 

Prosjektet Digitale Innbyggertjenester er etablert for å levere på bestillingen fra 
Helse- og Omsorgsdepartementet.  Prosjektet er vedtatt av styret i helse Nord RHF og 
plan for innføring av tjenestene er oversendt HOD i tråd med bestilling.  
Helseforetakene slutter godt opp omkring arbeidet.  

 
Kvalitetssikre at alle prosjekt/program som benytter IKT er godkjent i tråd med 
arkitekturprinsipper, og at samhandlingsløsninger gjennomføres i tråd med nasjonal 
samhandlingsstruktur.  

Eier IKT/BN 

Helse Nord RHF har etablert «regionalt arkitekturråd» hvor foretakene sammen med 
Helse Nord RHF deltar, ledet av IT-sjef Helse Nord RHF.  Året 2018 var et 
etableringsår hvor arkitekturstyringen gradvis ble bygget opp og forståelse for de 
standarder som eksisterer ble gjort kjent i rådet, herunder også de helsepolitiske 
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målsetningene rundt IKT.  Foreløpig har flere prosjekter i regionen vært inne og 
presentert status/ leveranser, og gradvis vil mer formelle prosesser komme på plass 
for godkjenning.  

 
Etablere system for å implementere lovendringene i helsepersonelloven § 10 som 
omhandler barn som pårørende. 

Fag SOLA/RMS 

Helseforetakene rapporterer at de har implementert lovendringene, hvor barn som 
pårørende til søsken og barn som etterlatte også omfattes av §10 i 
helsepersonelloven. Foretakskoordinatorene har samarbeidet om implementering, og 
prosedyrene er oppdatert. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Finnmarkssykehuset 
Legge til rette for at eksisterende tilbud om kompetanseheving i samisk kultur gjøres 
kjent nasjonalt slik at helsepersonell i hele landet har mulighet til å delta. 

Fag/GT 

Helse Nord RHF har i samarbeid med Sametinget i igangsatt et nasjonalt prosjekt med 
navnet «Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen» I dette prosjektet skal det blant annet utredes hvordan 
spesialisthelsetjenesten skal styrke kompetansen om samisk språk og kultur 
nasjonalt. 
 
Tilbud om kompetanseheving gjøres så langt kjent nasjonalt gjennom 
Finnmarkssykehusets nettside, Facebook og Instagram. Videre sendes det 
informasjon til høyskoler og universitet, og SANKS har laget egne 
informasjonsbrosjyrer som utdeles ved konferanser, seminarer og ved undervisning. 
SANKS opplever at etterspørselen etter kurs og opplæring øker fra år til år.  
Anskaffelse av e-læringsplattform for samisk kulturforståelse pågår nå i samarbeid 
med Sykehusinnkjøp. Her vil tekster, filmer og animasjoner til bruk i opplæring bli 
publisert. 

 
Helse Nord IKT 

Levere tjenester i henhold til inngåtte avtaler og sikre høy tilfredshet. 
Eier IKT/BN 

Helse Nord IKT har levert etter inngåtte avtaler i 2018.  Vi har hatt en samlet oppetid 
på serverne på 99.41% for 2018. For noen utvalgte sentrale tjenester var oppetiden 
følgende: Kvalitetssystem DocMap HN 99% av 100,00%, Bildediagnostikk Sectra 
PACS HN 99,5% av 99,99%, Bildediagnostikk Sectra RIS HN 99,5% av  99,99%, DIPS 
EPJ/PAS 99,7% av 100,00%, DIPS LAB 99% av 100,00%,  Analytix UNN 99% av 
100,00%, Analytix NLSH 99% av 100,00%.  
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Det har vært registert 27 hendelser på grønt nivå og 5 på gult nivå. Totalbildet er at 
tjenestene leveres iht inngåtte avtaler.  

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

Eier IKT/BN 

Samlet backlog ved inngang til 2018 var 64.  
74 Mottatt forespørsler  
45 Levert tilbud med løsningsdesign  
35 Kansellerte oppdrag (Kansellert ved dialog mellom HNIKT og foretak)  
38 bestilte oppdrag (Tilbud akseptert av kunde)  
44 Levert oppdrag (Produksjonssatt)  
 
Samlet backlog utgangen av 2018 var 59, i følgende status: 35 forespørsler der det 
skal lages tilbud, 6 tilbud ligger til aksept hos kunde, 18 oppdrag ligger i 
gjennomføring eller venter på oppstart. Helse Nord IKT har levert om lag 4500 antall 
timer på oppdrag i 2018. For å øke leveranseevnen er det budsjettert om lag 7000 
arbeidstimer til oppdrag for 2019 og det er etablert ukentlige leveransestyringsmøter 
for å sikre kontinuerlig ledelsesfokus og ressursallokering.  
 
I tillegg er det etablert arbeidsmetodikk og oppfølgingsrutiner for å sikre kvalitet på 
løsningsdesign og oppdragskoordinering. Det pågår et arbeid med forbedring av 
samspillet mellom Helse Nord IKT og foretakene som vil fortsette i 1.halvår 2019.  
 
Leveransetiden beregnes som tiden det tar fra kunden aksepter tilbudet til 
infrastruktur er levert. I 2018 tok det i snitt 20 uker. Målsetning er å redusere 
leveransetiden til 10 uker for «normale» oppdrag i løpet av 2019. Når det gjelder 
leverandørens bidrag i produksjonssetting er dette noe som i stor grad er styrt av 
kunden og leverandørens gjennomføringsplan og derfor vanskelig å målsette for 
HNIKT. Konkrete mål for utarbeidelse av tilbud og løsningsdesign vil bli etablert i 
1.halvår 2019. 

 
Etablere en tett dialog med sentrale programmer/prosjekter i regionen for å sikre 
nødvendige leveranser, for eksempel:  

1. FRESK 

2. Digitale innbyggertjenester 
3. Prosjektporteføljen Nasjonal IKT 
4. Helse Nords porteføljestyring 

                                                        
1 http://intranett.helse-nord.no/felles-innboks/category35920.html 
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5. Helse Nord Ledelsesinformasjonssystem (LIS)  

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

Eier IKT/BN 

FRESK: 
Helse Nord IKT bidrar/arbeider tett sammen med FRESK i arbeidet med alle 
delprosjekt som er startet. HNIKT har for eksempel tre representanter inn i 
overordnet planleggingsgruppe ARENA. Vi har 5 utleide ressurser pluss 
arkitektbistand inn i Kurve og medikasjon, samt mange egenutviklede integrasjoner. 
Vi bidrar inn i SECTRA DMA med utvikling, integrasjoner og ressurser og vi forestår 
utbredelse av funksjonalitet i selvinnsjekk og betaling. I tillegg pågår det faste 
møteserier mellom FRESK og HNIKT, både rundt planlegging og tekniske møter og vil 
delta i funksjonelle og tekniske arbeidsgrupper.  
 
Digitale innbyggertjenester: 
Helse Nord IKT arbeider tett med prosjektet digitale pasienttjenester i nord gjennom 
aktiv deltakelse i prosjektets planlagte aktiviteter ved å bidra i:  
 Test og arbeid med beskrivelse av endringsønsker.  
 Feilhåndtering og oppfølging mot involverte parter  
 Delta i faste prosjektmøter, og ved behov delta i arbeidsmøter regionalt og nasjonalt 
i regi av prosjektet.  

Helse Nord Ledelsesinformasjonssystem (LIS):  
Helse nord IKT har arbeidet tett sammen med prosjektet og forvaltningsansvarlig for 
LIS etter at prosjektet ble avsluttet i løpet av 2018. HN-IKT har gjennom året hatt 4-5 
stillinger knyttet til LIS området. Disse har bidratt med prosjekt og driftsstøtte i 
parallell. HN-IKT har bidratt i 2018 bidratt inn i et titalls ulike prosjekter, av de større 
kan nevnes SAS Viya, SAS GRID, Forbedring 2018 og SAS Federation Server.  

Helse Nord IKT har i 2018 opprettholdt høy prioritet på nevnte 
programmer/prosjekter, og bruker betydelig innsats fra både ledelse og relevante 
fagressurser på disse initiativene. Tilbakemeldinger til Helse Nord IKT i 2018 tilsier 
at det er levert i tråd med forventning. 

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

Eier IKT/BN 

Helse Nord IKT ser det ikke som realistisk å kunne etterleve dette for 
blodbanksystemet LabCraft innen utgangen av 1. tertial. Det pågår aktivitet mot 
Sympathy og Analytix for å ta i bruk Dips Message Broker.  
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Labcraft: Feltbeskrivelse er utformet pr. 16.11.2018 og levert leverandør. Labcraft 
leverer DB ila januar 2019. Opprydding/klargjøring februar/mars. Pilot 1. april. 2019. 

 

3.2 Somatikk 

Krav for 2018 
 
Ha minst 70 % av nye kreftpasienter i pakkeforløp. 

Fag SOLA/RMS 

Helse Nord har i 2018 nådd målet om at minst 70 prosent av nye kreftpasienter i 
pakkeforløp. Totalt er andelen 81 prosent. Finnmarkssykehuset hadde 87 prosent, 
UNN 80,5 prosent, Nordlandssykehuset 80 prosent og Helgelandssykehuset 85 
prosent. 

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

Fag SOLA/RMS 

Helse Nord gjennomførte vinteren 2018 en enkel kartlegging og utarbeidet en 
rapport med beskrivelse av opplevde utfordringer og mulige tiltak. Denne ble sendt 
HOD 7.mai 2018.  
 
Utdrag fra rapporten: 
Tema har vært aktuelt i laboratoriemiljøene i årevis, og det har vært mange gode 
forslag til løsninger som ikke er iverksatt av ulike grunner. Alle helseforetakene 
opplever økning i antall prøver som rekvireres. Dette kan ha flere årsaker, som 
bredere og bedre analyserepertoar enn tidligere og bredere diagnostiske muligheter. 
Det er også større krav fra rekvirenter og pasienter om å ta prøver. Rekvirentene er 
derfor minst like sentrale aktører i dette arbeidet som laboratoriemiljøene.  
 
Utfordringer: 

 Pakkeforløp, standardiserte pasientforløp, standardiserte «prøvepakker» og 
mulighet til å kopiere forrige prøverekke har muligens ført til økning i antall 
prøver som tas. Man har gått fra «vurdering» til «standardisering», og prisen å 
betale er høyere forbruk. 

 Kliniske opplysninger har ulik verdi, alt etter hvilke prøver det er snakk om. 
Innen medisinsk genetikk er det en forutsetning at slike opplysninger 
foreligger, og analyser blir ikke gjort uten. Innen mikrobiologi, patologi og 
farmakologiske analyser er det av stor betydning. Innen klinisk biokjemi er det 
variabelt hvor stor betydning opplysningene har, da de fleste prøver kan 
analyseres og vurderes uten.  
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 Dersom kliniske opplysninger skal etterspørres må de være av betydning for 
analysen, resultatet eller tolkingen av analysen. Hvis ikke er det bortkastet 
merarbeid for rekvirenten.  

 Innen klinisk biokjemi skal det mye til før det som er rekvirert overprøves av 
de som analyserer. For det første er antall analyser svært høyt. Det er heller 
ikke tid til å sjekke nærmere med rekvirenten pga. kort holdbarhet på 
prøvene. 
 

Foreslåtte tiltak: 
 Elektronisk rekvirering, hvor rekvirenten er nødt til å fylle inn kliniske 

opplysninger, gjerne fra en standardisert nedtrekksmeny. Dette gjør at alle må 
oppgi kliniske opplysninger og bruker samme beskrivelser, og alt blir lesbart. 

 Kontinuerlig opplæring av leger i sykehusene. Det vurderes å være større 
gevinst ved å gi god opplæring til leger i sykehusene enn leger i 
primærhelsetjenesten, selv om dette også foreslås som tiltak.  

 Kulturendring, hvor rekvirent tar større ansvar for at dette blir gjort på en god 
måte. 

 Internfakturering i sykehusene. Dette tiltaket er det delte meninger om, særlig 
fordi det krever mye «byråkrati» og gevinsten, i form av at det tas færre 
prøver og at kliniske opplysninger på rekvisisjonene blir bedre, er høyst 
usikker.  

 Automatisk stopp eller varsel i labsystemet når prøven er tatt tidligere, og 
endring ikke er forventet. Dette er allerede mulig for noen få analyser (f.eks. 
HLA B27), men løsningen er fortsatt mangelfull. 

 
Ta i bruk nasjonal traumeplan av 2016 og de krav som stilles til akuttsykehus med 
traumefunksjon og traumesenter, inkludert opplæring og trening jf. styrevedtak 26-
2017.  

Fag SOLA/RMS 

Finnmarkssykehuset gjennomfører opplæring og traumetrening i tråd med planen.  
 
UNN har utarbeidet et forslag til hvordan UNN Tromsø kan tilpasse seg 
traumeplanens krav. Forslaget behandles av traumekomiteen 15. januar 2019. 
Kompetanseplan for traumeledere er utarbeidet i samsvar med kravene i nasjonal 
traumeplan. 

Nordlandssykehuset har gjennomgått status, og konkludert med at foretaket 
oppfyller kravene som stilles, inkludert opplæring og trening. Det finnes noen 
forbedringspunkter som det må jobbes videre med som; 

 formalisering av enkelte roller  
 etablering av tverrfaglig rehabiliteringsvisitt hos innlagte traumepasienter  
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Siste punkt er en av hovedprioriteringene i satsingsområdet Tidlig intervensjon i 
foretakets strategisk utviklingsplan. 
 
Helgelandssykehuset har implementert Nasjonal traumeplan 2016. 
Utkallingskriterier, kompetanse hos helsepersonell og utstyr oppfyller kravene, og 
det rapporteres årlig til traumekoordinator i Helse Nord på at kvalitetskrav innfris. 

 

Etablere system for å tilkalle og trene akutteam ved alvorlige tilstander som:  

 traumer 
 alvorlig syke barn 
 andre alvorlig syke pasienter 
 syke nyfødte 

Fag SOLA/RMS 

Helgelandssykehuset har etablert egne team for nevnte pasientgrupper.  Det er 
etablert system for tilkalling og månedlig trening. 
 
Finnmarkssykehuset har etablert system for tilkalling og trening, men med unntak av 
alvorlig syke barn og medisinsk traume ved Kirkenes sykehus.  Dette er planlagt 
etablert i 2019. 
 
UNN har system og rutiner for å tilkalle interne team med gruppealarm for nevnte 
pasientgrupper ved alle tre sykehus. Alle tre sykehusene gjennomfører regelmessig 
øvelser for tilkalling og reell samtrening etter BEST-modellen/barne-BEST. 
 
Nordlandssykehuset har etablert traumeteam ved alle de tre somatiske sykehusene 
og disse har regelmessig scenariotrening. Regional traumekoordinator følger opp 
utfordringer knyttet til kompetansekravene.  
Når det gjelder alvorlig syke barn gjennomføres simulert trening på fødeavdeling en 
gang pr. mnd. Ved dårlige pasienter tilkalles mobilt akutteam for vurdering av 
pasient.  System for tilkalling er ikke beskrevet og det er uklart hvorvidt beskrevet 
ordning gjelder alle tre sykehusene. 

 
Andre alvorlig syke pasienter: I Bodø er det etablert et akutt mottaksteam som 
alarmeres fra akuttmottaket, samt medisinsk akutteam som kan rykke ut til 
sengepost. Det er planlagt simuleringstrening for det akutte mottaksteamet en gang 
pr mnd. med oppstart første kvartal 2019.  Erfaringer fra Bodø legges til grunn for å 
etablere løsninger i Lofoten og Vesterålen. Slagalarm og stansalarm er etablert ved 
Lofoten sykehus.  
 
Fødeavdelingen har system med alarmknapp for å tilkalle kompetanse ved 
akuttsituasjoner. Simuleringstrening gjennomføres månedlig i samarbeid mellom 
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barnemedisin, nyfødtintensiv, fødeavdelingen, gynekologiske leger og anestesi. 
System for tilkalling er ikke opplyst, heller ikke løsning vedrørende sykehusene i 
Lofoten og Vesterålen. 

 
Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 
timer etter innleggelse. 

Fag SOLA/RMS 

Tekst er ikke ferdig 
I Helse Nord fikk totalt 70,1 prosent av pasientene med NSTEMI, utredning med 
invasiv kateterteknikk (kransårerøntgen) innen 72 timer etter innleggelse i sykehus, i 
2017. Gjennomsnittet for landet var 65,5 prosent. Figuren viser andelen i hvert 
sykehus i Helse Nord, hvor UNN Tromsø har høyest andel med 85,2 prosent, og 
Lofoten og Hammerfest ligger lavest med henholdsvis 56,3 og 55,6 prosent. Alle 
helseforetakene har økt andelen år for år siden 2013. Dette skyldes både bedre 
rapportering, bedre rutiner, raskere diagnostikk og større kapasitet ved UNN for å 
gjennomføre undersøkelsen. Fagrådet for hjertesykdommer i Helse Nord jobber med 
å bedre og samstemme rutinene ytterligere slik at en større andel pasienter kan få 
undersøkelse innen tidsfristen.  

 
Figur 1 Andel av pasienter med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG, som får hjertets kransårer utredet 
med invasiv kateterteknikk (kransårerøntgen) innen 72 timer etter innleggelse i sykehus, 2017. Kilde: 
Helsedirektoratet, helsenorge.no 
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Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen 
prehospital trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).  

Fag SOLA/RMS 

Helseforetakene har gjennomført regelmessig opplæring innen dette feltet. 
 
Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer 
fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter 
etter første medisinske kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter.2 

Fag SOLA/RMS 

Her rapporteres resultater for 2017 fra hjerteinfarktregistret. 
Helse Nord ligger samlet på 34 prosent, mot 50 prosent nasjonalt. Også her forventes 
det at arbeidet som pågår i fagrådet for hjertesykdommer i Helse Nord, med å bedre 
og samstemme rutinene for akuttbehandling av hjerteinfarkt, vil medføre at flere får 
behandling innen tidsfristen.  
 
Finnmarkssykehuset erfarer at ingen pasienter rekker frem til UNN Tromsø for PCI 
innen 90 minutter, og prehospital trombolyse er derfor den viktigste behandlingen. 
Andelen som får trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt er 20 
prosent i Kirkenes og 14 prosent i Hammerfest. Prehospital klinikk skal sammen med 
Fag- og forskningssenteret gjennomføre et forbedringsarbeid på dette feltet i 2019. 
 
Ved UNN Tromsø får 51 prosent behandling innen anbefalt tid, mens ved UNN 
Harstad er andelen 17 prosent. Tall for UNN Narvik er ikke tilgjengelig for 2017. 
Hjerte-lungeklinikken er i gang med et forbedringsprosjekt for akutt 
koronarsyndrom-forløpet som involverer systematisk registrering av kritiske 
tidsintervaller.  
 
Nordlandssykehuset Bodø behandler 35 prosent av pasientene innen tidsfristen, 
mens i Lofoten og Vesterålen er andelen henholdsvis 20 og 18 prosent. 
Prosedyrene for EKG-logistikk og prehospital trombolyse er revidert, med fokus på 
samarbeidet mellom ambulanse/kommunelege, via AMK, frem til beslutning om 
trombolyse hos vakthavende lege på medisinsk klinikk. Målet har vært å korte ned 
tiden fra EKG er tatt til beslutning om trombolyse foreligger. 
Kursene for ambulansepersonell har hatt ekstra fokus på prehospital behandling av 
hjerteinfarkt.  
Det er fra 2019 etablert hjertevakt, noe som ventes ha positiv innvirkning på dette 
styringskravet. 
 
Ved Helgelandssykehuset har Sandnessjøen en andel på 39 prosent, mens Mo i Rana 
har 27 prosent og Mosjøen 15 prosent. 

 

                                                        
2 Kilde hjerteinfarktregisteret 
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Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til 
pasienter med sykelig overvekt. 

Fag SOLA/RMS 

Finnmarkssykehuset har etablert overvektspoliklinikk for barn og voksne i 
Hammerfest, mens det i Kirkenes er et tilbud til voksne. 
 
Ved UNN er det tilbud i Tromsø og Harstad. UNN Harstad ivaretar også UNN Narvik.  
 
Nordlandssykehuset har tilbud ved alle tre lokasjoner. I Vesterålen består tilbudet av 
seks måneders oppfølging av sykepleier og lege. Kapasiteten vurderes fortløpende, og 
foretaket øker bemanningen ved behov. Det vil bli avholdt lærings- og mestringskurs 
i løpet av våren 2019. I Lofoten er kompetansen økt ved studier innen ernæring, og 
foretaket har tilstrekkelig kapasitet. 
I Bodø har antall henvisninger økt i 2018, men det har ikke vært fristbrudd. 
Pasientforløpet er justert og forbedret. Ressursene utnyttes godt, men dersom antall 
henvisninger øker ytterligere, kan det bli krevende. Lærings- og mestringskursene 
gjennomføres inntil videre etter avtale med Stamina Helse.  
 
Helgelandssykehuset har i 2018 gjennomført fire lærings- og mestringskurs for 
pasienter med sykelig overvekt i Sandessjøen. Tilbudet har i hovedsak vært gitt til 
pasienter i lokalsykehusområdet til Sandessjøen og Mosjøen.  
Spørsmål om kompetanse og kapasitet. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Helse Nord IKT  
Etablere teknisk og merkantil forvaltning av LabCraft blodbanksystem og Medisinsk 
Genetikk (MedGen). 

Eier IKT/BN 

Iverksatte tiltak: I løpet av året har det vært jevnlige møter mellom UNN og HN-IKT.  
 
Labcraft: Det er utført en kartlegging av de 3 ulike avtalene som er knyttet til 
tjenesten. SLA driftsavtale mellom HF og HN-IKT, Service og vedlikeholdsavtale med 
leverandør og en Brukerstøtte og forvaltningsavtale mellom UNN og HFene hvor HN-
IKT ikke er part.  
 
Medgen: Det er avklart at det ikke finnes kjøps- og vedlikeholdsavtaler å forvalte. HN-
IKT har anbefalt at UNN igangsetter arbeid for å etablere en vedlikeholdsavtale som 
gir tilgang til nye versjoner, feilretting og support. Uten en slik avtale vil HN IKT ikke 
kunne påta seg å levere teknisk forvaltning.  
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Årsaker til at målet er ikke nådd: Omfattende mangler i drifts og service avtaler. 
Videre har UNN og HN-IKT har hatt en ulik forståelse av hva OD oppdraget innebar. 
Mye tid er blitt brukt for å nærme seg en felles forståelse. 

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

Eier IKT/BN 

Labcraft: Feltbeskrivelse er utformet pr. 16.11.2018 og levert leverandør. Labcraft 
leverer DB ila januar 2019. Opprydding/klargjøring februar/mars. Pilot 1. april. 2019. 

 
Nordlandssykehuset 
Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre sosialpediatriske tjenester til Statens 
barnehus i Mosjøen. 

Fag SOLA/RMS? 

Sosialpediater har ansvar for veiledning og øvrig kontakt med de to ansatte legene 
ved Statens barnehus i Mosjøen. Etter avtale har legene hospitert ved Barnehuset i 
Trondheim, da de har flere saker enn Bodø, noe som gjør det enklere å gjennomføre 
praktisk opplæring. 

 
Ha kortere ventetid enn 16 uker på det regionale tilbudet for utredning og behandling 
av pasienter med sykelig overvekt. 

Fag SOLA/RMS 

Systematisk arbeid over tid har gitt resultater, og ventetiden for utredning og 
behandling ved regionalt senter for sykelig overvekt var ved utgangen av 2018 på 16 
uker. Sykehuset vil fortsatt ha fokus på dette i 2019. 

  
Delta i å utrede etablering av trombektomitilbud ved hjerneslag ved 
Nordlandssykehuset Bodø i samarbeid med UNN. Utredningen ledes av Helse Nord RHF. 

Fag SOLA/RMS 

Nordlandssykehuset har deltatt i prosjektgruppen med tre deltakere; radiolog, 
radiograf og nevrolog. Arbeidet med utredningen er nå i sin sluttfase før 
styrebehandling. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre sosialpediatriske tjenester til Statens 
barnehus i Kirkenes.  

Fag SOLA/RMS 

Barneavdelingen ved UNN Tromsø har siden våren 2018 bidratt med faglig 
rådgivning, innkjøp av relevant utstyr og utforming av legekontor ved Statens 
Barnehus i Kirkenes. Legetjenester er levert etter avtale med Statens Barnehus i 
Tromsø.  

 
Overta Flight Following av ambulansehelikoptrene i Helse Nord og koordinering av alle 
helikoptre som utfører ambulansetjeneste i regionen, innen 1. juni. UNN skal lede den 
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regionale prosessen slik at endringen kan gjennomføres kostnadseffektivt og uten 
uheldige konsekvenser. 

Fag SOLA/RMS 

Universitetssykehuset Nord-Norge v/AMK Tromsø har fra 17.09.18 overtatt Flight 
Following av alle sivile ambulansehelikoptre i Helse Nord.  I tillegg har de ansvaret 
for koordinering av ambulansehelikoptre og redningshelikoptre som utfører 
ambulanseoppdrag i regionen. 

 
Reorganisere forvaltningssentrene for kliniske IKT-systemer i samarbeid med Helse 
Nord RHF.  

Fag/RB 

Det er etablert en arbeidsgruppe under ledelse av Helse Nord RHF. Arbeidsgruppens 
mandat er å komme frem til forslag som overordnet gjør ansvar og beslutningslinjer i 
forvaltningsmodellen tydelige og bidrar til å forenkle strukturen og forbedre 
arbeidsprosessene. Organisatorisk plassering av forvaltningssentrene inngår i dette 
arbeidet. Rapport fra arbeidsgruppen forventes å foreligge 1. halvår 2019. 

 
Utrede flere enn 80 % av pasientene under 80 år innlagt med NSTEMI med koronar 
angiografi innen 72 timer etter innleggelse. 

Fag SOLA/RMS 

Mer tekst kommer. 
Andelen pasienter i Helse Nord som ble utredet innen 72 timer var 70,1 prosent i 
2017. Resultatene mellom sykehusene fordeler seg slik figuren viser. 
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Delta i å utrede etablering av trombektomitilbud ved hjerneslag ved 
Nordlandssykehuset Bodø, i samarbeid med Nordlandssykehuset. Utredningen ledes av 
Helse Nord RHF. 

Fag SOLA/RMS 

UNN har deltatt i arbeidet med tre deltakere; nevrointervensjonsradiolog og to 
nevrologer. Arbeidet med utredningen er nå i sin sluttfase før styrebehandling. 

 
Overføre teknisk og merkantil forvaltning av LabCraft blodbanksystem og Medisinsk 
Genetikk (Jupiter) til Helse Nord IKT. 

Eier IKT/BN 

Det har vært gjennomført flere møter mellom funksjonell forvaltning LabCraft (FSL) 
og HN-IKT, der fokus har vært å klargjøre skillet mellom teknisk og funksjonell 
forvaltning. I møte 8.1.19 ble det avtalt at HN-IKT og FSL gjennomfører felles møter 
og samarbeider enda tettere ved neste oppgraderingsløp, slik at man får en mer 
detaljert oversikt over hvilke oppgaver som utføres av hvem. Det er i tillegg avtalt 
faste samarbeids- og møtearenaer for å ivareta både teknisk, merkantil og funksjonell 
forvaltning på en tilfredsstillende måte. Det er videre avtalt at HN-IKT innkaller til et 
virksomhetsmøte med FSL i februar for planlegging av oppgraderinger og 
halvårsplaner.  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 222 



 15 

 
 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) 

 
Krav for 2018 
 
Iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for innsatte i fengsler, 
herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte, og etablere 
forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kriminalomsorgen. 

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Styrke kompetansen for behandling av psykiske lidelser blant personer med 
utviklingshemming. 

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

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

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Finnmarkssykehuset 
Etablere vaktordning som sikrer akuttilbud gjennom døgnet i DPS. Samarbeide med 
Universitetssykehuset Nord-Norge om å etablere pasientforløp for akuttpasienter. 

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Helgelandssykehuset 
Etablere vaktordning som sikrer akuttilbud gjennom døgnet i DPS. Samarbeide med 
Nordlandssykehuset om etablering av pasientforløp for akuttpasienter. 
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Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Nordlandssykehuset 
Etablere helseteam i psykisk helsevern for barn og unge for å yte 
spesialisthelsetjenester til barn i Bufetats helse- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet skal 
være i drift fra høsten 2018, med frist for tilbakemelding 2. tertial. 

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Samarbeide med Helgelandssykehuset om etablering av pasientforløp for 
akuttpasienter. 

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Etablere kommunepsykologtjeneste på Svalbard i samarbeid med Lokalstyret i 
Longyearbyen. 

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Samarbeide med Finnmarkssykehuset om etablering av pasientforløp for 
akuttpasienter.  

Fag PHR/JTF 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 

3.4 Samhandling med kommuner  
 
Krav for 2018 
 
Etablere arenaer for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling mv. (jf. etablering av 
fastlegeråd/møter) for å styrke samarbeidet med fastlegene.  

Stab/FHH 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 224 



 17 

 
Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 
kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 
kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 

o Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 
samarbeidsparter (fastleger mv).  
Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

Stab/FHH 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Ta i bruk dialogmeldinger m/vedlegg og henvisning (2.0) m/vedlegg i samhandlingen 
med fastleger og om mulig, kommunene. 

Eier IKT/BN 

Standard ikke ferdig utviklet av leverandører. 
 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  

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

Eier IKT/BN 

HelseID er etablert i testmiljøet til integrasjonstjenesten mot AD i Azure og HelseID 
i NHN. HIS-prosjektet har vært en viktig samarbeidspart i etableringen av HelseID 
og for fremtidige piloteringer i produksjon.  
 
Hva er levert:  

 Bruk av Azure komponenter (egen service vs «ADFS as a service») 
 Opparbeidet kunnskap rundt ADFS 2016 og bruk av kjente løsningsdesign 
 Gjennomført oppkobling mot NHN’s HelseID mot Azure AD  
 Installert tjenester som gjenbruker «helseid-klientene» 

https://github.com/helseid  
 Kommunisere mot en tjeneste ved hjelp av Nivå 2 pålogging via HelseID  

 

Neste steg:  
1. Pilotere ADFS i Produksjon. ADFS2016 blir etablert i produksjonsmiljøet i 

januar 2019. Arbeidsflate og Integrasjonstjenesten vil samarbeide for å 
etablere HelseID i produksjon ila Q1.  

2. Grundig utredning av Oauth og OpenID bruk  
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3. Løsninger som støtter nivå 2, 3+ og 4 og etablering av PKI  
4. Muliggjøre Identity pålogging i Tjenester  
5. Helhetlig planlegging rundt innføringen  
6. Større samarbeid med HEMIT/HV/DIPS  
7. EIDAS  

Fremtidige bruksområder:  
 Legemiddelliste, som ligger på kjernejournal  
 Dødsårsak (eDÅR)/ Folkehelseinstuttutet  
 Modernisert folkeregister. (Nivå4?)  
 Kvalitetsregister (FALK) (Nivå2)  
 Grunndataplattformen  
 Utveksling med andre regioner (IHEXDS+)  

 
Delta i utredning av mulige metoder for deling av helseinformasjon på bestilling fra 
Helse Nord RHF. Arbeidet skal omfatte deling av informasjon på tvers av og innenfor 
helseregionene, på tvers av omsorgsnivå og med nasjonale løsninger og registre.  

Eier IKT/BN 

HN-IKT har deltatt i FIA Data- og dokumentdelingsprosjektet for å etablere en 
referansearkitektur for data og dokumentdeling (IHE/XDS). Denne inneholder bl. 
annet:  

 Felles modell for tilgangsstyring på tvers av virksomheter  
 Nasjonal målarkitektur for dokument deling  
 Felles modell for tilgangsstyring (tillitsanker, identity)  
 Rammeverk for datadeling  
 Krav til konfidensialitet og integritet.  

 
Prosjektet startet nå utprøving av HelseID. HN-IKT vil fortsatt delta i prosjektet og vil 
anta at Digital Patologi er første bruksområde for IHE/ XDS i henhold til nasjonal 
referansearkitektur.  

 
Etablere nødvendig kompetanse og leveransekraft til å oppfylle de nasjonale føringer 
innen fremtidig bruk av IHE-XDS og HL73.  

Eier IKT/BN 

HN-IKT har deltatt i FIA Data- og dokumentdelingsprosjektet for å etablere en 
referansearkitektur for data og dokumentdeling (IHE/XDS). Denne inneholder bl. 
annet:  

 Felles modell for tilgangsstyring på tvers av virksomheter  
 Nasjonal målarkitektur for dokument deling  
 Felles modell for tilgangsstyring (tillitsanker, identity)  
 Rammeverk for datadeling  

                                                        
3 Standarder til bruk i fremtidige samhandlingsløsninger.  
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 Krav til konfidensialitet og integritet.  
 
Prosjektet har startet utprøving av HelseID. Helse Nord IKT vil fortsatt delta i 
prosjektet og vil anta at Digital Patologi er første bruksområde for IHE/ XDS i henhold 
til nasjonal referansearkitektur.  
 
Arbeidet rundt etablering av en standardiseringsgruppe for regionen er under 
avslutning. Ansvarsområdet er å delta i nasjonale fora og utredning av regionale 
behov, samt sørge for at løsningene er i samsvar med nasjonale føringer og krav. 
Fokusområdene er IHE/ XDS, HL7, FHIR og KITH.XML.  

 
 

3.5 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Etablere samarbeidsavtaler på klinisk nivå med alle avtalespesialister innen 1. juni.  

Eier AKH/FE 

Avtale inngått med samtlige aktuelle avtalespesialister (totalt 18 lege- og 
psykologspesialister med driftsavtale). 

 
 

3.6 Kvalitetsutvikling 
 
Krav for 2018  

 
Stille nødvendige ressurser og kompetanse til det interregionale arbeidet med å 
redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk. Helse Nord skal lede dette 
arbeidet4. Oppdraget løses gjennom det interregionale prosjektet AIM (arbeidsgruppe 
for indikatorer og metode) og det regionale variasjonsteamet i nært samarbeid med 
helseforetakene i regionen. Forventet ressursbehov vil være omkring 50 % stilling fra 
hvert av foretakene i det faste arbeidet gjennom året foruten deltakelse i 
hurtigarbeidende grupper. Det trengs både kliniske ressurser og merkantile ressurser 
med god innsikt i foretakenes pasientadministrative rutiner og systemer. 

KvaFor/EH 

Alle foretak har stilt med nødvendige ressurser til arbeidet i AIM 

 
 
Bruke elektronisk GTT-portal og bruke resultatene i lokalt forbedringsarbeid. 

KvaFor/EH 

                                                        
4 Krav gitt i oppdragsdokument 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF. 
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Finnmark: 
Foretaket har tatt i bruk elektronisk GTT-portal, men resultater fra ett team på 
foretaksnivå kan ikke benyttes til lokalt forbedringsarbeid. Dersom dette skulle bli 
aktuelt må det vurderes minst ett GTT team pr. klinikk, evt. følge NLSH HF som har 
opprettet et team pr fagområde. 
 

HSYK: 
Helgelandssykehuset har to GTT team som benytter elektronisk GTT-portal. Det er 
ikke hensiktsmessig å sammenligne GTT data fra tidligere år pga endret struktur i 
GTT teamene. Teamenes sammensetning ble endret i 2016/2017, fra ett team på hver 
sykehusenhet til to gjennomgående team. Det ble ikke levert GTT data fra medisinsk 
team i 2017 pga manglede legeressurs.  
Farmasøyter har samarbeidet meg GTT team og ytterligere gransket funn/skader 
relatert til legemidler. Planen er å presentere funn som er gjort for kliniske miljø og 
kvalitetsutvalg for læring og inspirasjon for videre forbedringsarbeid. Det har ikke 
vært kapasitet til å igangsette forbedringsarbeid. 
 
NLSH: 
Alle Nordlandssykehusets syv team bruker den elektroniske GTT portalen (NCAF), og 
det arbeides med lokal tilgang til rapportløsningen i VA. En av klinikkene i 
Nordlandssykehuset har opprettet et forbedringsteam som jevnlig sammenligner 
GTT-resultater med rapporteringen i avvikssystemet. På bakgrunn av dette velges et 
forbedringsprosjekt, og det blir satt en tidsfrist for når prosjektet skal være igangsatt 
eller ferdig. Denne måten å jobbe med resultatene fra GTT analysen på vil bli 
videreformidlet til andre klinikker. 
 

UNN: 
GTT-teamet v/ UNN benytter elektronisk GTT-portal. Resultatene på UNN-nivå er lite 
egnet til lokalt forbedringsarbeid, men det foreligger en plan om å teste ut GTT ved en 
avdeling i 2019.  

 
Registrere alle aktuelle pasienter i nasjonale kvalitetsregistre og bruke registrenes 
resultater i eget forbedringsarbeid. 

Fag/GT 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
Tekst kommer senere. 

 
Stille med fagrevisorer til kliniske fagrevisjoner. 

KvaFor/EH 

Alle foretak har stilt med fagrevisorer til gjennomførte fagrevisjoner. 
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Bruke Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer i eget forbedringsarbeid og rapportere i 
årlig melding hvilke tiltak som er satt inn.  

KvaFor/EH 

Alle foretakene bruker utvalgte kvalitetsindikatorer i forbedringsarbeidet. Hvilke indikatorer som 
følges opp er et resultat av lokal prioritering.  

 
 
Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av 
legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved 
innleggelse fra og med andre halvår 2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 % av 
legemiddellistene være samstemt ved innleggelse.  

KvaFor/EH 

Alt opplæringsmateriell og ansvar for implementering er lagt til helseforetakene etter 
prosjektslutt. Det er ulikt hvor langt helseforetakene er kommet i implementeringen 
av nye rutiner. Mange har fått på plass rutiner for samstemmingen, men ikke for å 
registrere tjenestekoden. Derfor er resultatene veldig ulike mellom klinikkene og 
helseforetakene. Resultatene for registrerte tjenestekoder ved samstemt inn vises i 
tabellen under.  
 
Ved Finnmarkssykehuset gjøres det i størst grad manuelle målinger.  
Ved Helgelandssykehuset skal det opprettes en prosjektgruppe for videre 
implementering innen 01.03.19. Felles opplæring for nye turnusleger februar 2019 er 
planlagt.  
 
I Nordlandssykehuset er legemiddelmodulen er i stor grad innført. Prosedyrer og 
opplæringsmateriell er presentert på seminar for klinikkenes samstem-team. 
Tjenestekode for samstemming etter nye prosedyrer er tatt i bruk ved innleggelse. 
Median samstem inn viser 27 % for andre halvår 2018, men lave tall skyldes i stor 
grad ufullstendig dokumentering på kurve som dermed får betydning for registrering 
av tjenestekode. Rapporteringer avdekker registrering av tjenestekode, og ikke i hvor 
stor grad samstemming utføres. 
  
Ved UNN er implementeringsplan for legemiddelsamstemming er utarbeidet. For 2. 
tertial var andel registrert samstemt for hele UNN 17 % og for 3. tertial 23 %. Det er 
imidlertid stor variasjon mellom enhetene. Det understrekes at disse tallene kan gi et 
for negativt bilde, da mange enheter følger rutinene uten å ha fått på plass system for 
registrering av tjenestekodene.  
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Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Helse Nord IKT 
Sørge for at Open Q-Reg5 og Rapporteket6 videreutvikles og forvaltes på måter som 
tilfredsstiller de nasjonale kvalitetsregistre som bruker disse tjenestene.  

Stab/FHH 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 

3.7 Pasientsikkerhet  
 
Krav for 2018 
Sende nødvendig informasjon med alle pasienter som skrives ut og som har behov for 
kommunal oppfølging. Dette for å sikre et godt og helhetlig behandlings- og 
pasientforløp. Informasjonen innebærer blant annet at foreløpig epikrise, samstemt 
legemiddelliste og medikamenter skal følge med pasienten ved utreise, jf. tjenesteavtale 
5. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelig ved utreise, for personell som skal ivareta 
pasienten, skal heller ikke pasienten reise ut fra sykehuset. 

KvaFor/EH 

Nordlandssykehusets interne retningslinjer som samsvarer med kravet, men det forekommer 
avvik hvor pasienter skrives ut uten påkrevd informasjon. Kommunene melder avvik, som brukes 
til forbedring. I dialogmøter er det kommet tilbakemelding på at foretaket har forbedret seg på 
området den siste tiden. 
  
Ved UNN er det etablert klinikkvise utskrivningsprosedyrer. Enkelte klinikker har eget elektronisk 
kvalitetssystem og samarbeidsavtaler for kommunal oppfølging. Det er etablert egne 

                                                        
5 Plattform for web-baserte kvalitetsregistre 
6 Støtte for tilgjengeliggjøring, analyse og tolkning av data i kvalitetsregistre 
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utskrivingskoordinatorer på sengeposter. I tillegg jobber avdelingene i samarbeid med kliniske 
farmasøyter for å få opp andelen legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Det er 
gjort kjent at epikriser må være forhåndsgodkjent før utreise. Avvik på manglende informasjon 
meldes og brukes til forbedring. 
  
Helgelandssykehuset har hatt informasjonsflyt mellom tjenestenivåene som prioritert tema i alle 
samarbeidsmøter mellom foretaket og kommunene. Helgelandssykehuset har hatt stort fokus på 
forbedringspunkter rundt ferdigstillelse av epikriser. Resultater fra arbeidet tas opp i leder- og 
avdelingsmøter. 
  
Ved Finnmarkssykehuset sender klinikkene i all hovedsak informasjon i henhold til tjenesteavtale 
5. Det er imidlertid fortsatt avvik som meldes på dette fra kommunene. Avvik følges opp i 
klinikken og det gjennomføres dialogmøter med kommunene, hvor dette tematiseres. 
Kommunekoordinatorene har oppgaver med oppfølging. 

 
 
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes 
aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  

KvaFor/EH 

Nordlandssykehuset har på plass rutiner for å sikre at status for arbeidet med 
tiltakspakkene innhentes to ganger årlig. Status for arbeidet styrebehandles av 
Nordlandssykehusets styre og i tertialrapporten til Helse Nord RHF. 
 
Ved UNN er de obligatoriske tiltakene i innsatsområdene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet nå iverksatt ved alle sengepostene. Mange 
spesialavdelinger har iverksatt tilpassede tiltak. Et eksempel på dette er forebygging 
av trykksår i ambulanseavdelingen eller ved operasjonsavdelingene. Her vil ikke de 
generelle tiltakene gjelde, men man må allikevel være oppmerksom på trykksårfare 
og handle deretter. 
 
I Finnmarkssykehuset er alle klinikkene er godt i gang med innføring av 
tiltakspakker, og majoriteten er nå innarbeidet i ordinær aktivitet i klinikkenes drift. 
De to siste tiltakspakkene planlegges implementert tidlig i 2019. Det har vært 
gjennomført internrevisjoner på to tiltakspakker i 2018: Trygg kirurgi og trykksår. 
 
Helgelandssykehuset har videreført sitt arbeide med pasientsikkerhetsprogrammet 
tiltakspakker i 2018. Tidlig oppdagelse av forverret tilstand er i høst implementert på 
de resterende sengepostene. Stort fokus tavlemøter der målet er å forbedre 
samhandlingen mellom pleiepersonell og leger for kvalitetssikring av 
pasientbehandlingen. Status implementering av tiltakspakker rapporteres i 
tertialrapporter. 
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Ha skriftlige rutiner i Docmap som beskriver utskrivingssamtale og hvordan det sikres 
at pasient/pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom og medikamentene og 
at pasienten får med seg oppdatert medikamentliste. 

KvaFor/EH 

Foretakene i Helse Nord har igangsatt arbeid med skriftlige rutiner i Docmap 
vedrørende utskrivingssamtale. Rapporteringen viser at dette arbeidet ikke sluttført 
ved alle foretakene innen utgangen av 2018. 
 
Finnmarkssykehuset: 
Foretaket har igangsatt foretaksovergripende arbeid for å sikre skriftlige rutiner i 
DocMap 
 
Helgelandssykehuset: 
Veileder for utskrivningssamtale med pasient er etablert i Docmap. 
 
Nordlandssykehuset: 
Utreisesamtale har vært ett av fokusområdene for prosjektet «Et vennlig sykehus». 
Det er etablert skriftlige rutiner i Docmap for de ulike avdelingene, med utgangspunkt 
i rutinene som ble etablert da Kirurgisk ortopedisk klinikk hadde pilotprosjekt på «et 
vennlig sykehus». 
 
UNN: 
Det er i 2018 laget et UNN-overgripende flytskjema som beskriver 
samhandlingsprosessen for pasienter som mottar kommunale tjenester (PB0655 i 
DocMap), herunder også utskrivelse. UNN-teamet som er pilot i innsatsområdet 
"Trygg utskrivning" har ikke sluttført sitt arbeid, og dette er et område det vil bli 
satset videre på i 2019.  

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  

 
Nordlandssykehuset 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet skal: 
  
Støtte helseforetakene i oppgaver innenfor pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. 

KvaFor/EH 

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) arrangerer årlig en 
regional pasientsikkerhetskonferanse med styreseminar, driver nettverk for lokale 
programledere og for hendelsesanalyser. RKPS har også bistått flere foretak med 
opplæring i hendelsesanalyser, GTT og ProACT.  
 
Høsten 2018 gjennomførte kompetansetjenesten 3 timer opplæring i 
pasientsikkerhets-, kvalitets- og forbedringsarbeid i forbindelse med et regionalt 
styreseminar. 
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Videreføre nettverk for lokale programledere i regionen og legge til rette for at 
helseforetakene fortsetter å bruke tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet også 
etter 2018. 

KvaFor/EH 

Nettverk for lokale programledere videreføres. Dette er en naturlig arena for å 
diskutere videreføring av tiltakspakkene, samt regional koordinering og 
erfaringsutveksling også etter 2018.  

 
Bidra med klinisk kompetanse som skal bistå alle foretakene i arbeidet med at 
løsningen i NCAF benyttes til GTT-granskinger. 

KvaFor/EH 

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) bistår med 
opplæring og rådgiving om GTT til alle foretakene i regionen. Det er planlagt 
gjennomgang av løsningen og bruksområder på pasientsikkerhetskonferansen i 
februar 2019. 

 
 

3.8 Smittevern 
 
Krav for 2018 
 
Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 
antibiotikabruk (NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus 
rapporteres til Helse Nord RHF. 

Fag SOLA/RMS 

Alle helseforetakene rapporterer prevalensundersøkelser og antibiotikabruk fire 
ganger per år. 

 
Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet 
(NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF.  

Fag SOLA/RMS 

Alle helseforetakene utfører insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner 
tertialvis og rapporterer disse til Helse Nord RHF. 

 
Gjennomføre tverrfaglig og systematisk gjennomgang av pasientforløpet ved dyp 
postoperativ sårinfeksjon (NOIS-POSI), og eventuelt iverksette tiltak. 

Fag SOLA/RMS 

Finnmarkssykehuset har gjennomført én gjennomgang ved både Klinikk Kirkenes og 
Klinikk Hammerfest. Gjennomgangene oppleves som faglig nyttig. Det er imidlertid 
utfordringer med å få alle aktuelle deltakere til å møte ved gjennomgangen. 
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Finnmarkssykehuset vil derfor jobbe med å implementere og prioritere dette 
arbeidet bedre. 
 
Ved UNN er det etablert system for gjennomganger. Smittevernsenteret deltar i 
arbeidet, og det rapporteres til kvalitetsutvalg og på systemnivå til ledelsens 
gjennomgang. 

Ved Nordlandssykehuset har det vært utfordrende å få til en systematisk 
gjennomgang med aktuelle faggrupper i foretaket. Første gjennomgang ble gjort i 
januar 2019, og det er planlagt ytterligere gjennomganger de kommende måneder. 
 
Helgelandssykehuset startet i 2018 med tverrfaglig og systematisk gjennomgang av 
pasientforløp ved dype postoperativ sårinfeksjon registrert i NOIS-POSI. Det er 
gjennomført én gjennomgang i Sandnessjøen og i Mo i Rana. I Mosjøen er det ikke 
gjennomført gjennomgang enda, da ingen dype POSI er registrert i 2018.  
Gjennomgangene har ført til læringspunkter og forbedringsforslag i impliserte 
avdelinger. 

 
Ha minst ett punkt i årsplanen for internrevisjon tilknyttet 
infeksjonskontrollprogrammet (IKP). 

Fag SOLA/RMS 

Finnmarkssykehuset har ikke gjennomført internrevisjon tilknyttet IKP i 2018.  
I klinikk Hammerfest er det planlagt internrevisjon innen smittevern i 2019. 
Internrevisjon av tiltakspakken for forebygging av infeksjoner ved sentralt venekateter 
er planlagt våren 2019 i klinikk Kirkenes. 
 
Ved UNN er det gjennomført intern revisjon på Smittevern - rengjøring av fleksible 
skop. I tillegg var IKP del av revisjonsgrunnlaget i gjennomføring av intern revisjon på 
Kompetansestyring - systematisk opplæring. Her ble det fokusert på systematisk 
opplæring i IKP og dokumentasjon av opplæringen. 
 
Nordlandssykehuset har gjennomført to internrevisjoner knyttet til smittevern i 2018.  
 
Helgelandssykehuset har ikke gjennomført internrevisjon knyttet til IKP i 2018, men 
prioritert å revidere retningslinjer/prosedyrer i infeksjonskontrollprogrammet pga. 
stort etterslep. Internrevisjon på område håndhygiene er planlagt i 2019. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  

 
Helgelandssykehuset 
Opprette 100 % stilling for smittevernsykepleier med ansvar for 
kommunehelsetjenesten. 

Fag SOLA/RMS 
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Stilling for smittevernsykepleier med ansvar for kommunehelsetjenestene er 
opprettet i 2018, men det er ikke gjort tilsetting. Stillingen blir lyst ut i februar 2019. 

 
Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom helseforetaket og deres 
opptakskommuner. 

Fag SOLA/RMS 

Tjenesteavtalene ble ferdig revidert juni 2018. I den forbindelse ble oppgaver 
vedrørende smittevern en del av tjenesteavtale 10. 

 
Helse Nord IKT 
Raskt bistå sykehusene ved feil og mangler i registrering knyttet til NOIS-POSI i EPJ. 

Fag SOLA/RMS 

I løpet av 2018 har sykehusene meldt inn 32 saker som gjelder infeksjonsregistrering 
eller infeksjonsklienten. Samtlige saker er løst lukket. Halvparten av de innmeldte 
sakene ble løst innen 14 dager. Problemstillinger knyttet til NOIS-POSI vil fremdeles 
ha høy prioritet hos HN IKT, og målet ansees som nådd. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Avklare og sikre levering av nødvendige data fra DIPS ASA. Arbeidet skal gjøres av 
Forvaltnings senter EPJ i samarbeid med KORSN. 

Fag SOLA/RMS 

KORSN har i samarbeid med FRESK og DIPS utarbeidet en bedre løsning for DIPS 
Arena. Dette er en løsning som tas i bruk sammen med operasjonsplanlegging. Siste 
demo var 18. april. FRESK vil teste løsningen sammen med KORSN når denne 
funksjonaliteten er klar i testmiljøet. 

 
 

3.9 Forskning og innovasjon 
 
Krav for 2018 
 
Realisere forsknings- og innovasjonsstrategien i Helse Nord. 

KvaFor/TKN 

Helseforetakene har fokusert på litt ulike tiltak i strategien ut fra egne behov og 
situasjon, med mest fokus på forskningsdelen av strategien. Felles for foretakene er at 
de jobber for å tilrettelegge for økt forskningsaktivitet, økt kvalitet, og styrking av 
støttefunksjoner for forskerne. Alle har tilsatt forsker eller forskningsleder i stilling 
gitt over RHFets budsjett (80% - 20% egenbetaling) for å styrke forskning i eget 
foretak. Oppsummert er mange deler av strategien under realisering. 

 

Tilrettelegge særlig for klinisk forskning og helsetjenesteforskning, også i samarbeid 
med andre helseforetak og universiteter i regionen 

KvaFor/TKN 
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UNN fokuserer på monitorering som en forutsetning for å realisere flere kliniske 
forskningsprosjekter, og har styrket monitoreringsvirksomheten, og har flere kliniske 
studier enn i 2017. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset støtter flere kliniske 
prosjekt med egne midler i tillegg til RHF-finansiering. Foretakene rapporterer videre 
om samarbeid med hverandre og med universitetene for å realisere klinisk forskning. 
Det vurderes som at foretakene er blitt mer bevisst på å realisere flere kliniske 
studier, og samarbeide innad i regionen. 
 
Kun SANO og Nordlandssykehuset melder om en bevisst holdning til 
helsetjenesteforskning. I tillegg kommer at den mest uttalte helsetjenesteforskningen 
skjer i SKDE (RHF) men dette kravet er det samlet sett ikke full måloppnåelse på i 
foretaksgruppen. 

 
Øke antall kliniske behandlingsstudier sammenliknet med 2017.  

KvaFor/TKN 

UNN melder om en økning fra 9 til 18 eksperimentelle studier fra 2017 til 2018, 
hvorav noen av disse var legemiddelutprøvinger (henholdsvis 5 og 7). 
Nordlandssykehuset oppgir økning fra 6 til 12 forskningsprosjekter med eksterne 
prosjektledere fra 2017 til 2018. Helgelandssykehuset ga egne midler og annen støtte 
til 5 kliniske studier i 2017 og 10 i 2018, mens at Finnmarkssykehuset har en 
pågående klinisk behandlingsstudie begge år. Det er uklart om alle oppgitte studier 
fra de fire helseforetakene er telt innen samme kategori (klinisk behandlingsstudie).  
 
Det vises også til at det rapporteres til HOD om prøverapportering av antallet 
pasienter i kliniske behandlingsstudier, der vi har fått andre tall på antall studier. Vi 
vil jobbe for en lik forståelse og bruk av definisjonen av klinisk behandlingsstudie 
framover. 

 
Rekruttere flere pasienter inn i kliniske behandlingsstudier, som fyller 
inklusjonskriteriene, både regionale og større nasjonale forskningsstudier (bl.a. i 
KLINBEFORSK-prosjektene inkludert den nasjonale studien om bruk av autolog 
stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose (MS)).  

KvaFor/TKN 
UNN og NLSH er deltakere i KLINBEFORSK-prosjekter. (henholdsvis 4 og 3 prosjekter 
hver). Det rekrutteres pasienter til disse lokalt. UNN rapporterer at ansatte ved 
forskningsavdelingen bistår forskere i rekrutteringen til studier på UNN, samt at 
forskerne påminnes å legge studiene ut på helsenorge.no. Det er ikke rapportert om, 
eller hvordan, det rekrutteres pasienter til nasjonalt studier andre steder (for 
eksempel MS-studien).  

 
Gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske 
behandlingsstudier i helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra 
arbeidsgruppe for utvikling av en indikator for kliniske behandlingsstudier. 
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KvaFor/TKN 

Helse Nord har gjennomført prøverapporteringen sammen med øvrige RHF og ut fra 
anbefalingen i nevnte rapport. De aller fleste studiene finnes på UNN. Det har vært 
noen avklaringer underveis i prosessen ved våre helseforetak for å avklare hvilke 
studier som faller og ikke faller inn under betegnelsen, hvordan inkludering og 
deltakelse fra pasienter skal telles, samt avklaring av grenseoppgangen til studier 
som er registrert ved universitetet. 

 
Legge til rette for at gode forskningsmiljøer i eget helseforetak søker ekstern 
finansiering, spesielt fra Forskningsrådet og EU. 

KvaFor/TKN 

UNN har ikke innført egne nye tiltak for å oppnå dette målet, men er fortsatt med på å 
finansiere en felles EU-rådgiver for UNN, alle HF i regionen og UiT/Helsefak. 
Nordlandssykehuset har fokusert på ekstern finansiering i 2018 og innført egne 
insentiver til forskerne for søknadsskriving, i tillegg til å promotere RHFets 
søkemuligheter. 

 
Legge til rette for å innføre nasjonalt system for registrering og fremming av 
innovasjonsprosjekter.7 

KvaFor/TKN 

HFene (unntatt UNN som hadde krav i 2017) gjorde avrop på rammeavtale i 2018 og 
vil ta i bruk systemet i 2019. 

 
Delta i prøverapportering av aktivitetsindikatoren for innovasjonsaktivitet i foretakene, 
jf. oppdrag til RHF-ene i oppdragsdokument 2016.  

KvaFor/TKN 

UNN har deltatt i prøverapporteringen. Dette er første året med registrering og 
rapportering, og det forventes derfor at aktiviteten vil øke. De øvrige HFene ikke 
mulighet til dette siden systemet (Induct) ikke tas i bruk før i 2019.  

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Nordlandssykehuset 
Legge til rette for å videreutvikle allerede sterke forskningsmiljø i eget foretak. 

KvaFor/TKN 

Foretaket viser til et mangfold av sterke forskningsmiljø innen ulike deler av 
helsefeltet, samt infrastruktur som Forskningslaboratoriet. Det vises til egne tiltak i 
HFet for å videreutvikle alle disse. Det er direkte finansiering, insentiver, praktisk 
støtte og oppfølging av samarbeidspartnere, hvor Nord universitet er en sentral 
partner for noen av miljøene. 

 

                                                        
7 Helse Nord RHF har rammeavtale med Induct AS om innkjøp av deres system for registrering og 
håndtering av innovasjonsprosjekter. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tilrettelegge for forskning utover doktorgrad og slik sikre stabil forskningskompetanse 
i alle klinikker. 

KvaFor/TKN 

Ikke måloppnåelse for alle klinikker. Noen klinikker har forskningsutvalg. Det meldes 
ikke om andre tiltak som for eksempel egne forskningsstillinger, lokale strategier og 
prioriteringer, eller krav om forskningskompetanse i enkelte faglige eller 
lederstillinger. 
 
Generelt planlegges det kurs i forskningsveiledning, -ledelse og kurs i prosjektsøking 
på postdoktornivå for UNN. 

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

KvaFor/TKN 

Klinisk forskningsavdeling bistår forskere i klinikkene i denne virksomheten. 
 
Delta i arbeidet med å utrede og pilotere en totalkostnadsmodell for eksternt 
finansierte forskningsprosjekter, sammen med RHF.  

KvaFor/TKN 

UNN har deltatt i diskusjonene om modellen i RHFenes strategigruppe for forskning, 
og fått presentert piloten fra Helse Sør-Øst der. Det nasjonale samarbeidet for 
oppfølging ble forsinket, men har hatt arbeidsgruppemøte i januar 2019 der UNN var 
med. 

 
Etablere følgeforskning på etablert medikamentfritt behandlingstilbud ved 
psykoselidelser. 

KvaFor/TKN 

Utformingen av prosjektet har vært under arbeid i 2018, og ble etter siste 
omarbeiding oversendt Helse Nord RHF. Etter avklarende møte med UNN tidlig i 
2019 er det tidligere gitte tilsagnet om finansiering fra RHF bekreftet, sammen med 
UNN-ledelsens anbefaling om å igangsette prosjektet etter nåværende 
prosjektutforming. Prosjektet etableres derfor med finansiering fra 2019. 

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

KvaFor/TKN 

Ivaretatt ved å dedikere en 100% stillingsressurs til arbeidet, følge opp 
Inductinnføringen (samt tilby bistand til øvrige HF her) og påta seg strategiske 
innovasjonsprosjekter fra RHFet etter nærmere beslutninger eller tildelinger. 

 
Bidra til arbeidet med felles retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen i eksternt 
finansierte forskningsprosjekter, sammen med Helse Nord RHF. 

KvaFor/TKN 

Ikke realisert, men satt på agendaen i egen region for 2019. Følges opp nasjonalt både 
av RHF og UNN gjennom RHFenes strategigruppe. 
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3.10 Klima- og miljøtiltak  
Helse Nords miljøpolitikk er førende for miljøarbeidet i foretakene som skal være i 
fremste rekke i arbeidet med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom ledelsessystemet for 
miljø. 
 
Krav for 2018 
 
Sette egne mål for de nasjonale miljøindikatorene, måle og registrere disse i den 
nasjonale databasen som ligger hos Sykehusbygg.  

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Klima- og miljøarbeidet i Helse Nord følges opp gjennom den regionale 
miljøfaggruppa hvor alle foretakene er representert. Her koordineres felles 
innsatsområder og rapportering. Resultatene for 2018 går inn i 
«Spesialisthelsetjenesten rapport for samfunnsansvar 2018» 
 
FIN: 
Finnmarkssykehuset har satt egne mål for klima og miljø. Det gjennomføres årlige 
målinger på effekten av tiltakene og disse rapporteres i den nasjonale databasen som 
ligger hos sykehusbygg. 
 

UNN: 
UNN har egne miljømål som i stor grad sammenfaller med miljøindikatorene som er 
listet opp i den nasjonale databasen. Nødvendige data er samlet inn og vil bli lagt inn i 
databasen. 
 
NLSH: 
Nordlandssykehuset registrerer foretaket sine resultat på nasjonale 
miljøindikatorene i Sykehusbygg sitt klimaregnskap.  
 
Energi: 
Hovedmål i perioden 2015-2018 var 10 % reduksjon av energiforbruket Kwh/m². 
Resultatet er en reduksjon på 4,67 % (321 Kwh/m² i 2015 vs. 306 Kwh/m² i 2018). 
 
Samlet energiforbruk i foretaket for 2018 har en økning på 586 840 Kwh fra 2017. 
Bodø sentrum har en nedgang i strømforbruket for 2018 på 1 316 808 Kwh, 
sammenlignet ned 2017. Rønvik og Mellomåsen har en økning i strømforbruket for 
2018 på 786 266 Kwh, sammenlignet med 2017. 
Lofoten har en nedgang i strømforbruket for 2018 på 411 613 Kwh, sammenlignet 
med 2017. 
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Vesterålen har en økning i strømforbruket for 2018 på 2 125 545 Kwh, sammenlignet 
med 2017. 
 
Forbruk av olje/diesel, omregnet til Kwh, har for 2018 en nedgang på 23 390 Kwh 
sammenlignet med 2017. Forbruk av olje/diesel går til nødstrømsaggregatet og 
backup ved eventuelt bortfall av fjernvarme. 
 
Avfall: 
Hovedmål i perioden 2015-2018 var 1 % reduksjon av restavfallet årlig til 2018. 
Resultatet er en reduksjon i andel restavfall i 2016 på 71,59 % til en andel på 60,71 % 
i 2018.  
 
Trenden med totale avfallsmengder er stigende fra 2016-2018 (1178 tonn – 1303 
tonn), mens andelen av restavfall er synkende (2016; 71,59%, 2018 60,71 %). NLSH 
har en økning i biologisk/patologisk og smittefarlig avfall, som skyldes en større 
produksjon i Somatikken. 
 
Foretaket kan nå lese en effekt at det er innført full fraksjonering av matavfall i NLSH, 
der blant annet våte kaffefilter nå fraksjoneres som matavfall. 
 
En restavfall mengde på ca. 61% vises at det arbeides godt med fraksjonering ute i 
klinikkene, noe som Portørtjenesten sterkt bidrar til. Foretaket ser fortsatt 
potensialer for en større fraksjonering, blant annet plastsortering. Plast har ikke et 
stort vektpotensiale av totale avfallsmengder, men stort miljøaspekt. Ny forskrift med 
strengere krav til sortering av plastavfall som kommer, vil gi oss en del svar på veien 
videre. 
 
Senter for Drift- og Eiendom har gjort bygningstekniske tiltak og tilrettelegginger for 
at Portørtjenesten skal arbeide lettere og mer effektivt: 

 Miljøstasjon  
 Nytt fryserom patologisk avfall  
 Sorteringsrom for biologisk-, cytostatika og farlig avfall  
 Ny og mer hensiktsmessig plassering av papirmakulator 

 
Vann 
Vannforbruket i NLSH har en nedgang i 2018 på 2,6 % sammenlignet med 2017. 
 
Lystgass 
Hovedmål i perioden 2015-2018 reduksjon i utslippet av lystgass med 50 % innen 
2018. Resultatet er en reduksjon på 43,42 % (1867 kg i 2015 vs. 1347 kg i 2018). Det 
er variasjon fra år til år men lystgass har en fortsatt trend med reduksjon i forbruket 
fra 3627 kg i 2017 til 1347 kg i 2018. 
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Transport flyreiser 
Hovedmål i perioden 2015-2018 var 5 % reduksjon av CO2 utslipp på flyreiser innen 
2018. Resultat er en reduksjon på 0,86 % (3 664 778 kg CO2 i 2015 versus 3 633 147 
kg CO2 i 2018).  
 
Transport ansatte 

 
Transport pasienter 

 
 
HSYK: 
Mål er etablert – nasjonal database er under reorganisering. Tall som skal inn i 
tabellene er under bearbeidelse – frist for nasjonal innrapportering er 8.2.2019+ 
 
HN IKT: 
Miljømål for Helse Nord IKT: 

 Avfall – Redusere forbruket av kopipapir årlig med 2% fram til 2021. 
 Transport – Redusere CO2-utslipp på flyreiser med 3% pr. år 

Innkjøp – Mål om at 20% av leverandører på rammeavtaler for Helse Nord IKT skal 
være miljøsertifiserte 
innen 2021 
 
SANO: 
For energiforbruk, avfall og vann inngår Sykehusapotek Nord i sykehusenes tall. Det 
er foreløpig ikke utarbeidet mål for innkjøp, men dette kan vurderes i forbindelse 
med revisjon av miljøstyringssystemet. 
Dette er ikke gjort da det vesentligste av Sykehusapotek Nord innkjøp er varer for 
videresalg til sykehus og pasienter. Det er egen avtale med grossisten som leverer 
varer for videresalg. Avtalen inneholder også miljøkrav 

 
Stille miljøkrav i alle anskaffelser. 

Eier Innkjøp/RuS 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 
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Tilrettelegge flere møter for deltakelse via telematikk. 

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Det jobbes aktivt i regionen for å øke bruken av Skype til møtevirksomhet. Helse Nord 
IKT har fått i oppdrag å ta ut rapporter på bruk av Skype for det enkelte foretak for å 
gi bedre sammenligningsgrunnlag mellom foretakene samt utviklingen fra år til år.  
 
FIN: 
FIN har i 2019 arbeidet for å oppnå økt bruk av videokonferanser og bruk av tele 
fremfor reise. Dette arbeidet har blitt gjennomført med økt brukerantall over på 
Skypeløsning foran tradisjonell telefoni. Foretaket har også iverksatt ulike tiltak i 
form av oppgradering av infrastruktur og koordinert dette i takt med 
byggeprosjektene i Kirkenes, Karasjok og Alta. Innen 2019 vil alle være på samme 
teleplattform og dermed kunne velge Skype og tele som løsning fremfor reising på 
møter. Det er også gitt ulike kurs i bruk av skype for enkeltbrukere. FIN fortsetter 
ferdigstilling av infrastruktur og løsning i 2019 for også å tilpasse seg en regional 
løsning. 
 

UNN: 
Alle dataarbeidsplasser i UNN har ferdig innstallert skype og kan tilrettelegges for 
møtedeltakelse via skype, ved anskaffelse av kamera og hodetelefon. I tillegg 
tilrettelegges det kontinuerlig ved at nye og gamle møterom får videoutstyr. 
 
NLSH: 
Skype for business er gjort tilgjengelig for alle brukere og det informeres løpende om 
mulighetene for telematikkmøter. Ved å bruke Skype blir det også enklere å 
gjennomføre møter med flere andre parter fra sin kontorplass. 
 
HSYK: 
Det er gjennomført kartlegging av telematikk-utstyr i Helgelandssykehuset i 2018. 
Denne har dannet grunnlag for tilføring av nytt utstyr der det er udekket behov. Det 
er også lagt opp til overgang til Skype som foretrukket løsning. Unntaket er steder der 
det av medisinske og kvalitative årsaker er behov for mer avanserte telematikk-
løsninger (studio). Føringene er at møter skal gjennomføres med bruk av telematikk 
hvis dette er mulig, og stadige flere av møtene i helsefortakets regi foregår ved bruk 
av Skype, jfr. pkt. 3.4.3. 
 
HN IKT: 
Helse Nord IKT benytter telestudio og Skype i stor utstrekning til interne og eksterne 
møter. 
 
SANO: 
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SANO bruker telematikk når dette er mulig. Dette gjelder både for interne møter, kurs 
og lignende, og i 
forbindelse med samarbeid med eksterne aktører. 

 

Redusere pasientreiser ved ambulering, bruk av telematikk, og universelt utformede 
kommunikasjonshjelpemidler.  

Eier IKT/BN 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
 

3.11 Personvern og informasjonssikkerhet 
I helseforetakene skal det være tilfredsstillende informasjonssikkerhet basert på 
vurdering av risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
Helseforetakene skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til 
informasjonssikkerhet blir ivaretatt.  
 
Krav for 2018 
 
Rapportere, som et minimum, resultater fra helseforetakenes sikkerhetsrevisjoner, 
oppsummering fra avviksrapportering og trender fra gjennomførte risikovurderinger i 
«Ledelsens gjennomgang». Dette for å sikre etterlevelse av innholdet i regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet og handlingsplan for informasjonssikkerhet.8 

Alle helseforetak rapportere på dette er ivaretatt i ledelsens gjennomgang.  
 

 
Rapportere avvik som ikke er lukket etter riksrevisjonsrapport9, innen 1. mars. 
Avvikene skal beskrives i en tiltaksplan, med ansvarlig og forventet tidspunkt for 
lukking.  

Rapportering for dette er oversendt Helse Nord RHF. Det er fortsatt helseforetak som 
ikke har lukket alle avvikene, og for de HF dette gjelder er det satt opp plan for 
gjennomføring. Status for avvik følges opp av Helse Nord RHF. 

 
Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet innen 
1. juni. 

Helseforetakene opplyser om at de alle har styrebehandlet status på risiko- og 
sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet i 2018. 
 

 
                                                        
8 Regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet og handlingsplan for informasjonssikkerhet er 
styrende dokumenter i foretaksgruppen. 
9 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 - Dokument 3:2 (2014–2015) 
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Revidere gjeldende driftsavtale (SLA) og databehandleravtaler mellom helseforetakene 
og Helse Nord IKT for å sikre at endringene innarbeides i avtalene, jf punkt 3 
foretaksspesifikke krav Databehandleravtalen skal oppdateres innen 1. mars. 

I et samarbeid mellom helseforetakene som dataansvarlig og Helse Nord IKT, som 
databehandler har dette arbeidet pågått løpende i 2018. Det er enighet om modellen, 
det er etablert en god samarbeidsform og målbildet er omforent. Arbeidet er mer 
omfattende, og har tatt lengre tid enn først antatt så dette arbeidet vil fortsette utover 
i 2019.   
 

 
Levere oversikt over underleverandører og deres underleverandører (tredjeparter) 
som har tilgang (fysisk og digitalt) til infrastrukturen. Frist 1. mai. Oversikten skal 
minimum inneholde: 

 Navn på leverandør. 
 Land leverandøren opererer fra. 
 Hvilke systemer de har tilgang til. 
 Hvilke opplysninger de har tilgang til (personopplysninger, 

helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger). 
 Om det er inngått databehandleravtale med leverandør. 

Flere av helseforetakene har oversendt denne oversikten til Helse Nord RHF. Et av 
helseforetakene melder om at denne oversikten ikke er ferdigstilt, da dette gjøres 
som en del av arbeidet med å få opp en oversikt over protokoller, som er et krav etter 
personvernforordningen. Dette arbeidet ferdigstilles første halvår av 2019.  

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  

 
Helse Nord IKT 
Oppdatere driftsavtalene (SLA) med helseforetakene, inklusive vedlegg, innen 1. 
oktober. 

Arbeidet er startet, men ikke fullført. Helse Nord IKT arbeider etter prioritet på 
regionale kliniske og administrative systemer, siden følger lokale kliniske systemer 
og lokale administrative og tekniske systemer. Oppdatering av avtalene følger tett på 
teknisk migrering av systemene. Arbeidet med å lage nye maler er i gang og egen 
forhandlingsgruppe er nedsatt. Helseforetakene har bedt om frist ut april 2019. 
 

 

Ha oversikt over underleverandører og deres underleverandører (tredjeparter). Det 
skal fremgå hvorvidt underleverandør skal være dekket av en databehandleravtale, og 
om avtalen er inngått. Det skal fremgå om det behandles personopplysninger, 
helseopplysninger eller sensitive opplysninger. Helseforetakene skal årlig kontrollere 
denne oversikten, og dette skal skje før 1. oktober. 

Oversikten er etablert og blir forløpende oppdatert.  
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Helse Nord IKT er regionenes driftsleverandør og databehandler for noen av systemene 
helseforetaket innehar databehandleransvaret for. Helse Nord IKT skal inngå 
databehandleravtaler med leverandører når:  

 Leverandør engasjeres av databehandler for å utføre oppdrag for 
databehandler. 

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

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

Første kulepunkt er ivaretatt.  
Andre kulepunkt er foreløpig ikke innfridd: 
 - Kravet forutsetter oppdatering av databehandleravtaler med HFene. Dette er tenkt 
løst i eget prosjekt (avtaleprosjketet) innen april 2019. 
 - Overføring av ansvar for eksisterende databehandleravtaler fra HFene til Helse 
Nord IKT ivaretas av avtaleprosjektet. Arbeidet er nå i planfase.  
- Rutiner for ivaretakelse av kravet ifbm. anskaffelser er under utarbeidelse. Her 
samarbeider vi med øvrige helseforetak i regionen for å få felles rutiner overfor 
Sykehusinnkjøp 

 
 

3.12 Medisinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet 
Medisinteknisk utstyr (MTU) kan inneholde personopplysninger. Av kommersielle, 
tekniske og informasjonssikkerhetsmessige hensyn skal foretakene samarbeide om 
anskaffelser av MTU.  
 
Krav for 2018 
 
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for MTU med tilhørende handlingsplaner 
innen 1. juni. 

Det er kun Nordlandssykehuset som har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser 
for MTU med tilhørende handlingsplan. Resterende helseforetak som er omfattet av 
dette kravet skal gjennomføre dette nå som Medusa er installert. Dette er et verktøy 
som vil sikre en helhetlig tilnærming til ROS av MTU.  

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

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Det er etablert et prosjekt for å bedre samhandlingen mellom Helse Nord IKT og 
foretakene når det gjelder MTU/BHM og teknisk. Prosjektet har pågått siden i fjor 
sommer og det er nå iverksatt en pilot på UNN. De øvrige foretakene skal kobles på i 
løpet av 2019. 
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FIN: 
SDE har deltatt med en representant fra det medisintekniske miljø i dette regionale 
arbeidet. 
 
UNN: 
Samhandlingsavtale er utarbeidet og mandat for fagråd er opprettet. Pilot for avtalen 
vil bli gjennomført i UNNF 1. halvår 2019 før den rulles ut videre. MTA i UNN vil være 
fast representert med leder i fagrådet, og i tillegg fagressurser ved behov. 
 
NLSH: 
Foretaket har vært representert i utvalg/arbeidsgrupper som har jobbet med dette. 
 
HSYK: 
Deltar i to prosjekt vedr samhandling MTU / HNIKT.  
- Prosessforbedring felles innboks (HN-ikt prosjekt) 
- Samordning IKT, MTU/BHM og teknisk drift – Helse Nord 
 
HN IKT: 
HN IKT har deltatt og deltar fortsatt med arkitekt og kundeansvarlig. Prosjektet har 
fremdrift som 
planlagt. 

 
 

3.13 Beredskap 
 
Krav for 2018  
 
Gjennomføre tiltak som gjør at helseforetaket er klar for å implementere ny 
sikkerhetslov når den trer i kraft. 

Stab/OL 

Helse Nord har deltatt i arbeidsmøter i HOD om implementering av sikkerhetsloven, 
og er forberedt på å følge opp arbeidet etter HODs framdriftsplan. De fleste av 
helseforetakene har etablert sikkerhetsorganisasjon. 

 
Sørge for medikamenter, utstyr og opplært og trenet personell til Emergency Medical 
Team (EMT).  

Stab/OL 

Helsepersonell rekrutteres fra eksisterende helseteam i UNN og Nordlandssykehuset. 
Aktuelle personer til EMT er utpekt og utstyrt, og disse har deltatt i obligatorisk 
opplæring i 2018.  

 
Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med 
revidert Nasjonal helseberdskapsplan.  
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Stab/OL 

Dette arbeidet er fulgt opp i helseforetakene. Alle HF har overordnede 
beredskapsplaner, og har under utarbeidelse ROS-analyser og hendelsesbaserte 
planer. Dette arbeidet forsetter i 2019. 

 
Utarbeide planer for legemiddelberedskap, bl.a. basert på ROS-analyse av regional 
legemiddelkomite. 

Stab/OL 

Regional ROS-analyse for legemidler er ikke gjennomført i 2018. UNN HF har i 2018 
gjennomført ROS-analyse for legemiddelberedskap.  
I sykehusforetakene hvor Sykehusapotek Nord (SANO) er legemiddelleverandør 
inngår SANO i sykehusenes beredskapsplaner. Som del av dette inngår blant annet 
beredskapslagring av legemidler. Omfanget besluttes av i samarbeid med sykehusene. 
Videre har SANO beredskapsplaner som skal sikre legemiddelleveranser som har 
avtale om dette med SANO. 

 
Utarbeide planer for sivilt militært samarbeid, basert på nasjonale føringer i samarbeid 
med Helse Nord RHF. 

Stab/OL 

Dette arbeidet pågår, og fortsetter i 2019. Arbeidet vil bli sett i sammenheng med 
evaluering etter nasjonal helseberedskapsøvelse 2018. Helseforetakene deltar i 
samarbeidsmøter og øvelser der dette er aktuelt. Helgelandssykehuset har 
undertegnet samarbeidsavtale med HV14i 2018, og har god erfaring med samarbeid i 
beredskapsøvelser. 

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

Stab/OL 

Finnmarkssykehuset HF rapporterer: 
Når det gjelder våre to sykehus er det etablert tilfredsstillende 
barrierer/reserveløsning i form av nødstrømsaggregat og UPS for å bøte på langvarig 
bortfall av strøm. Jevnlig testing av funksjonalitet er innarbeidet. Ytterligere tiltak 
ansees ikke være nødvendig. 
 
Vi har ikke veldig robuste løsninger for langvarig bortfall av vann. Begge sykehusene 
er koblet til den kommunale vannforsyningen. Kirkenes sykehus har ved bortfall av 
primærtilførsel, reserve vannforsyning fra kommunalt vannbasseng (30 timers 
normalforbruk – noe lengre ved rasjonering). I tilfelle reservevannforsyning også 
svikter er det etablert løsning og avtale om å koble på vann via brannvesenets tankbil 
for forbruksvann. Drikkevann kjøpes inn.  
 
For Hammerfest sykehus vedkommende er reserveløsningen kun tilførsel av vann fra 
brannvesenets tankbil. Løsningen testes jevnlig og vil gi vann i tappstasjoner i hver 
etasje. Drikkevann løses gjennom innkjøp. Driftsstans og evakuering vil fort bli 
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konsekvensen av langvarig bortfall av vann ved Hammerfest sykehus. Det er ikke 
planlagt ytterligere risikoreduserende tiltak for Hammerfest sykehus, da nytt sykehus 
er under planlegging hvor reserveforsyningen vil bli noe bedre. 
For Finnmarkssykehuset resterende lokasjoner er det i liten grad etablert 
reserveløsninger for vannforsyning. 
 
Helgelandssykehuset HF rapporterer: 
Sandnessjøen: Redundant vannforsyning, redundant generatorsystem og redundant 
UPS. 
Mosjøen: Redundant vannforsyning, redundant generatorsystem. Ikke UPS 
Mo I Rana: Redundant vannforsyning, en generator, en UPS. (Nye redundante system 
for generatorkraft, og UPS er planlagt og vil tilføres som en del av «ny sterilsentral og 
oppgradering av operasjonsstuer». 
 

Nordlandssykehuset HF rapporterer: 
Det har de siste årene blitt arbeidet mye for å redusere sårbarheten i forbindelse med 
bortfall av kritisk infrastruktur. Når det gjelder leveranse av strøm, er sykehusene i 
Lofoten, Vesterålen og Bodø sentrum rigget slik at ved bortfall kan 100 prosent drift 
opprettholdes ved bortfall. Dette skyldes investering i nød og reservestrømaggregat.  
 
Sårbarheten for bortfall av vann er noe større. Det er ved sykehusene i Lofoten og 
Vesterålen etablert utvendig påfyllingskran for vannleveranse fra vannvogn. I Lofoten 
er det etablert samarbeid med vannleverandør, som er Vestvågøy kommune, om 
vannleveranse innen 2 timer. Denne avtalen er skrevet inn i hverandres 
beredskapsplanverk. Det planlegges møte med Hadsel kommune for å tegne 
tilsvarende avtale.  
   
I Bodø er det gjennomført møter med kommunen hvor samkjøring av planverk, 
forutsigbar vannleveranse, felles øvelse og gjensidig bistand ved ROS er tema. Det er 
satt opp fast møter for beredskap med møtefrekvens på to møter i året. 
 
UNN HF rapporterer: 
Det er gjort Risikovurdering på bortfall av kritisk infrastruktur, herunder bortfall av 
vann, og beredskapstiltak for å forebygge konsekvens ved bortfall. Løsninger for 
vanninntak er redundant; ringledning til kommunalt vann og to vanninntak til 
sykehusene. Løsning for strøm; nødstrøm til prioriterte områder, samt UPS til 
prioritert medisinteknisk utstyr, i tillegg hjemmevakt elektro med krav om å være på 
plass etter 30 minutter.  

 
Vurdere behov for nye tiltak for å sikre drift uten tilgang til IKT, for å kunne møte 
langvarig bortfall.  

Stab/OL 

Finnmarkssykehuset HF rapporterer: 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 248 



 41 

Bortfall av IKT funksjoner blir jevnlig trenet på gjennom reelle hendelser og øvelser. 
Avhengigheten til fungerende IKT funksjoner er stor og driften påvirkes straks ved 
bortfall. Det pågår et systematisk arbeid for å øke robustheten i intern IKT-
infrastruktur ved Finnmarks sykehusets lokasjoner, men det er et omfattende og 
kostnadskrevende arbeid. I tillegg viser reelle hendelser at 
kommunikasjonsinfrastrukturen i Finnmark er sårbar. 
 
Det er i 2018 iverksatt, og fortsetter i 2019, ytterlige forbedringer på redundans for å 
redusere risiko. Omkoblingen i forbindelse med nytt sykehus i Kirkenes og Alta 
Nærsykehus gir også økt kapasitet og redundans. Flere løsninger på kommunikasjon 
(tele og Skype) er iverksatt i eget prosjekt og en løsning om sky basert backup på EPJ 
er under utredning for lokale tilganger ved IKT svikt mellom foretakene. Det er også 
økt aktivitet på overvåkning ved HN IKT sitt overvåkingssenter og en gjennomgang av 
hva som regnes som kritisk er en pågående prosess på alle løsninger som velges. Det 
er fremdeles løsninger på pair med egne prosedyrer for innføring av nye data ved 
bortfall. 
 
Helgelandssykehuset HF rapporterer: 
Det er ikke etablert noen rutiner for å sikre «normal» drift uten noen form for tilgang 
til IKT. Vi ser ikke mulighet for «normal» drift ved et slikt senario. Men noe 
pasientbehandling (f.eks. ø-hjelp) vil kunne håndteres ved å bruke manuelle rutiner 
som er beskrevet i nødrutiner i kvalitetssystemet. 
 

Nordlandssykehuset HF rapporterer: 
I samarbeid med Helse Nord IKT, med deltakelse i beredskapsøvelser med bortfall av 
IKT samt øvrige beredskapsøvelser utbedres rutiner og tiltak for å kunne møte 
langvarig bortfall. Dette gjelder også bidrag sammen med Helse Nord IKT som har 
ansvar for nødvendig infrastruktur i denne sammenheng. 
I oktober ble det etablert en arbeidsgruppe ved Nordlandssykehuset for å foreslå 
revidering av beredskapsplanverket der det berøres av IKT bortfall og IKT hendelser. 
Resultat fra dette inntas som revidering av beredskapsplanverket 1. halvår 2019. 
 
UNN HF rapporterer: 
ROS analyse er gjennomført. Klinikkene deltar i arbeidet med å utvikle planer for å 
sikre drift ved langvarig bortfall av IKT. 

Sykehusapotek Nord HF rapporterer: 
SANO har prosedyrer for å sikre drift uten tilgang til IKT, utover dette har det ikke 
vært vurdert behov for nye tiltak. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset: 
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Iverksette tiltak for å ivareta EUs forfalskningsdirektiv (FMD Direktiv 2011/62/EU) 
som trer i kraft 9. februar 2019. Direktivet gjelder tiltak som reduserer risiko for at 
forfalskede legemidler kommer inn i helseforetakene. 

Stab/OL 

Finnmarkssykehuset HF rapporterer: 
Finnmarkssykehuset har fått bekreftelse fra alle apotek vi har avtale med om at disse 
apotekene utfører kontroll av varer som selges til oss. Det er identifisert hvilke varer 
som går utenom apotek der Finnmarkssykehuset må ha egen kontroll. Slik kontroll er 
i ferd med å bli innført (utstyr og prosedyrer). 
 
Helgelandssykehuset HF rapporterer: 
Aktuelle legemidler ved Helgelandssykehuset HF er blodprodukter og 
hemodialysevæsker. Det er inngått avtale med leverende apotek i forhold til 
verifisering og utsjekk. Dagens prosesser for varemottak til forsyningsavdelinger og 
blodbanker er kartlagt. Nye rutiner er under utarbeidelse. Sykehusapotek Nord HF 
har på vegne av alle sykehusene inngått avtale med apotekforeningen for bruk av 
FMD-klient. Det er kartlagt behov for PC, nettbrett eller mobil med skanner der hvor 
verifikasjon og utmelding skal foregå. Sykehusapotek Nord HF vil i løpet av kort tid 
komme med en oversikt over hvilke tiltak sykehusene selv må iverksette og hvilke 
som er ordnet på vegne av alle sykehus. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Iverksette helsepersonellberedskap tilknyttet sysselmannens SAR-helikoptre i 
Longyearbyen etter plan godkjent av Helse Nord RHF. 

Stab/OL 

Dette er gjennomført. 
 

4 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 

Krav for 2018 
 
Sikre at pasienten får god nok kvalitet på informasjon for å kunne ta reelle valg for sin 
behandlingsmetode/behandlingssted.  

Fag SOLA/RMS 

Finnmarkssykehuset viser til informasjon om behandlingstilbudet og pasientreiser på 
sine hjemmesider. Pasienter som innkalles til time får skriftlig informasjon om hvilke 
forberedelser som skal gjennomføres før undersøkelsen og om selve 
undersøkelsen/inngrepet. Pasienter kan sjekke ventetid på «Fritt sykehusvalg». 
 
UNN arbeider kontinuerlig med nye internettsider med revidert informasjon om 
behandlinger som tilbys. Samvalgsenteret jobber med utvikling og implementering av 
nye verktøy for samvalg. Kommunikasjon og kommunikasjonsteknikker har vært 
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tema for UNNs KVAM-dager i 2018. Dette vil være et kontinuerlig pågående arbeid i 
foretaket.  

Nordlandssykehuset viser også til nettsiden hvor informasjon om utredning og 
behandling er tilgjengelig. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset har etter 
gjennomgang av innholdet på nettsiden gitt tilbakemelding om at det finnes mange 
gode tekster, men at mange sykdommer ikke er omtalt, særlig innen psykisk helse og 
rus. Det ble etterspurt mer bruk av film, flere tekster på samisk og at det blir tydelig 
hvor de ulike behandlingstilbudene finnes.  
Arbeidet med utvikling av pasientinformasjonen på nordlandssykehuset.no 
videreføres i 2019. 
Det er ikke gjennomført et systematisk arbeid på foretaksnivå med innføring av 
samvalg.no i 2018, men noen fagområder har tatt verktøyet i bruk. Regionalt senter 
for sykelig overvekt (RSSO) bruker verktøyet når pasienter skal ta valg om kirurgisk 
eller konservativ behandling. 
 
Helgelandssykehuset har siden 2017 ledet et klarspråk-prosjekt i Helse Nord, hvor 
målet er å utarbeide nye brukervennlige pasientbrev. De to første brevene er klare til 
produksjon våren 2019. På nettsidene pågår det et kontinuerlig kvalitetsarbeid i 
nasjonal, regional og lokal regi som skal bidra til å sikre at pasientene blir satt i stand 
til å ta reelle valg for behandlingsmetode og behandlingssted. 

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

Kommunikasjon/AMK 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 

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

KvaFor/TKN 

Tre av foretakene har brukerrepresentant i sine egne forskningsstyrer, og har krav 
om brukermedvirkning i søknad om lokale midler fra HFet. 
 
Ett foretak framhever at de har bruker med i det store KlinReg-prosjektet. Andre 
forskningsprosjekt i foretaket tar de inn som sak for innspill i brukerutvalget.  
 
UNN tilbyr veiledning til forskere og klinikker, og har tatt i bruk nasjonal veileder. 
Videre har UNN arrangert studietur for forskningsledelse og forskere i UNN, UiT, og 
Helse Nord til Storbritannia i november 2018 for å lære mer om modeller for 
brukermedvirkning i praksis. 

 
Legge til rette for god kommunikasjon også for pasienter med funksjonsnedsettelser. 
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Fag SOLA/RMS 

Flere ulike tiltak er gjennomført i helseforetakene.  
Finnmarkssykehuset rapporterer at de har hjelpemidler til bruk ved hørselshemming.  

Ved UNN er kommunikasjon med pasienter med funksjonsnedsettelser tema i interne 
opplæringsplaner. God tid ved konsultasjoner er et viktig tiltak, og kommunikasjon og 
behandling tilpasses individuelt ut fra pasientens kognitive og/eller fysiske 
funksjonsnedsettelse. 

Ved Nordlandssykehuset har habiliterings - og rehabiliteringstjenestene ved 
Nordlandssykehuset kompetanse på bruk av ASK (alternativ og supplerende 
kommunikasjon), og benytter dette i møte med alle sine pasienter ved behov. 
Nordlandssykehuset har ikke arbeidet systematisk med dette i andre deler av 
foretaket i 2018. 
 
Helgelandssykehuset har avtaler for bruk av tolketjenester ved behov for personer 
med ulike funksjonsnedsettelser som rammer språk eller evne til kommunikasjon. 
Tjenesteavtaler med kommunene er revidert, der brukerutvalget har vært involvert 
spesielt med tanke på at disse skal ivareta behovet for tilrettelegging for pasienter 
med funksjonsnedsettelser. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne arbeidet 
med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk. 

Fag/GT 

Samvalgssenteret fikk i 2018 oppdraget med nasjonal implementering av samvalg. 
Prosjektleder og to medarbeidere er tilsatt. I alt sju samvalgsverktøy er ved utgangen 
av 2018 publisert på helsenorge.no Ytterligere seks verktøy er under utarbeiding i 
samarbeid med andre helseforetak i Norge. Samvalgssenteret har etablert samarbeid 
med universitetsklinikken i Kiel, hvor målsettingen er å utveksle samvalgsverktøy 
samt metoder for utbredelse av samvalg. 

Tiltak for implementering av samvalg i helseforetakene i Norge er påbegynt og vil ha 
fullt fokus fremover. 
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5 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell 

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

5.1 Sikre gode arbeidsforhold 
 
Krav for 2018 
 
Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i tertialrapport 1. 
I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen deltid, og tilhørende tiltak 
for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal fremgå i fremtidig tertialrapportering. 

Eier HR/AME 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 
 
I foretaksgruppen har det over år vært fokusert på å skolere lederne i ansattes rettigheter i henhold til 
AML, herunder fortrinnsrett til økt stillingsandel. Siden 2013 har vi hatt systemstøtte for å kunne 
registrere og overordnet få oversikt over hvem som ønsker seg økt stillingsandel i foretakene. 
Registreringen har økt og gitt ledere et bedre verktøy i denne sammenheng. 
 
Foretakene har i økende grad sett på muligheter for kombistillinger, herunder slå sammen 
brøkstillinger ved flere enheter og jobbe kombinert poliklinikk og helg.   
 
Nordlandssykehuset har etablert bemanningssenter i løpet av 2018 og lagt plan om å prioritere 
kalenderplaner i 2019 for øke fleksibiliteten og redusere behovet for deltid. 
 
UNN rapporterer at de først innen 1. tertial 2019 vil ha kapasitet til å innfri dette styringskarvet. 
 

 
 
Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å holde 
korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 10 %.  

Eier HR/AME 

Arbeidet med å redusere sykefravær er et langsiktig arbeid, men som samtidig krever 
god ledelse og gode tiltak. Det er viktig at sykefravær ses i sammenheng med 
arbeidsmiljøet og ledelse. Skal foretakene lykkes, må innsats settes inn overfor 
lederne og arbeidet med arbeidsmiljø. I tillegg til å følge tett opp, må man analysere 
årsakene til sykefraværet slik at man forstår og kjenner fraværet. Slik vil man kunne 
sette inn gode og riktige tiltak. 
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har egne nærværsprosjekter som 
involverer medarbeidere, ledere, vernetjeneste, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste. 
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Vi ser at dette arbeidet er målrettet og gir resultater. Helgelandssykehuset har over 
tid hatt et vesentlig lavere sykefravær enn de øvrige foretakene. Her har foretaket i 
2018 utvidet sitt analysearbeid. Alle ledere får tilbud om gjennomgang av et 
omfattende analysemateriale og bistand til å selv ta tak i utfordringene. 
 
I 2018 hadde Finnmarkssykehuset fokus på å utarbeide lokale nærværsplaner i alle 
enheter. Nærværsplanene skal inneholde tiltak for å bidra til økt nærvær og bevare 
nærværet enhetene har. To av klinikkene har oppnådd målet om utarbeidelse av 
nærværsplaner. For de andre klinikkene gjenstår noe arbeid for å få på plass planer 
for alle enhetene. Foretaket har fokus på oppfølging av disse enhetene, samt at 
eksisterende nærværsplaner skal evalueres regelmessig. 
 
I Nordlandssykehuset har man gjennomgang av både lang- og korttidsfravær som fast 
punkt på samarbeidsmøtene som HR avdelingen har med klinikkene og senterne 
hvert tertial. Her blir sykefraværsoversikt på den enkelte enhet diskutert i forhold til 
årsak og tiltak. Da vies det spesiell oppmerksomhet på enheter som har sykefravær 
over 10 % og eller enheter med korttidsfravær over 2 %. Fokus på oppfølging av 
sykefravær er tema på all lederopplæring og HMS kurs som gjennomføres. Videre 
forsøker HR HMS-seksjonen å være proaktiv, slik at rådgiverne kommer ut på 
ledermøter og personalmøter for å veilede om sykefraværsoppfølging og IA arbeid. 
HMS/IA rådgiverne henter ut oversikt på enkeltpersoner med høyt fravær og gir 
innspill til leder med forslag til møte og oppfølging av den enkelte. Det er også 
etablert et IA team som håndterer saker i forhold til avklaring og eventuell 
omplassering av helsemessige årsaker.  

Høsten 2018 startet UNN med en styrket innsats på sykefraværsområdet. I en rekke 
enheter med fravær over 10 % jobbes det med å kartlegge årsaken til fravær og sette 
inn tiltak. Tiltakene varierer alt etter årsak til fravær. Klinikkdedikerte rådgivere i 
Stabssenteret skal ta kontakt med enheter med over 10 % fravær og tilby hjelp.  

Samlet sett har foretaksgruppen fortsatt et stykke igjen for å nå milepælen 7,5%. Når 
det er sagt, er det viktig å si at foretakene legger betydelig innsats i analyse av årsaker 
og datagrunnlag, samt bistand til ledere.  Det tar tid å lykkes i dette arbeidet. Selv om 
foretakene, med unntak av Helgelandssykehuset, ikke har nådd målet, har man 
allikevel arbeidet godt med dette.  

 
Delta i regionalt nettverk for arbeid med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.  

Eier HR/AME 

Helse Nord RHF har etablert regionalt HMS nettverk. Samtlige foretak er representert 
med rådgivere innen HMS og hovedverneombud. Nettverket ledes av HR/org i Helse 
Nord og konsernverneombudet i Helse Nord RHF. 
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Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 
helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i 
tertialrapport 1. 

Eier HR/AME 

(se Årlig melding til HOD) 
 

 
Publisere digital lederhåndbok i Compendia. 

Eier HR/AME 

Helseforetakene har kommet noe ulikt i gang med dette arbeidet. 
Finnmarkssykehuset HF publiserte lederhåndbok i november 2018. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke publisert, men har fastsatt publisering 
innen 010619. 
 
Helse Nord IKT HF har ikke publisert, men har fastsatt publisering innen 310819. 
Nordlandssykehuset HF har ikke publisert, men har fastsatt publisering til 011119. 
Helgelandssykehuset HF har ikke publisert, men det er planlagt at lederhåndboka 
skal være ferdig innen april 2019. 
 
Sykehusapotek Nord HF har ikke hatt kapasitet til å publisere lederhåndboken. 

 
 

5.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
 
Krav for 2018 
 
Delta i utvikling av felles regionale kompetansestrategier, herunder også strategi for 
teknologistøttet læring.  

Eier HR/AME 

Foretaket deltar i utvikling av felles regionale kompetansestrategier når det 
forespørres slik deltakelse. I 2018 er det ikke bedt om en slik deltakelse. Det har vært 
en dialog mellom Helse Nord og Nordlandsykehuset på hvordan en kan organisere og 
finansiere det regionale arbeidet rundt e-læring/teknologistøttet læring. Dialogen 
førte ikke til noen løsninger i 2018, så da ble også arbeid med strategi for 
teknologistøttet læring utsatt i påvente av videre avklaringer. 
 
Det ble i 2018 startet en prosess for å overføre den regionale koordinatoren for e-
læring fra Nordlandssykehuset til Helse Nord RHF, slik at vedkommende kan jobbe 
med forslag til oppdatert regional strategi på dette området. Dette ble realisert i 
januar 2019. 
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Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom faktisk 
bemanning og utdanningskapasitet vs. plan. 

Eier HR/AME 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

Finnmarkssykehuset har i 2018 gjennomført en kartlegging av fremtidig 
kompetansebehov i klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Psykisk 
helsevern og rus. I forlengelsen av denne kartleggingen har foretaket som mål i 2019 
og rette fokuset spesifikt mot legespesialister, sykepleiere og spesialsykepleiere, 
herunder tiltak for rekruttering og stabilisering. Foretaket har oversikt over fremtidig 
behov for sykepleiere innen ABIKOJ samt bioingeniører. Når det gjelder ABIKOJ er 
fremtidig kompetansebehov relativt høyt og foretaket vil ikke ha kapasitet til å 
utdanne i tilstrekkelig grad. Det fordrer at foretaket samtidig som vi utdanner også 
evner å rekruttere. 
 
UNN arbeider med å implementere tiltak fra Kompetanserapporten som er vedlagt 
tertialrapport 1. 2018: Klinisk utdanningsavdeling i UNN gjennomførte i 2017-18 en 
bred kartlegging av behovet for kompetanse og personell frem mot 2030. Denne 
kartla dagens personalressurser opp mot det anslåtte behovet. I tillegg ble 
informanter i ulike fagfelt intervjuet. UNN vil i 2030 ha størst mangel på: sykepleiere, 
spesialsykepleiere (anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon-, akutt-, geriatri/demens-, 
psykisk helse-, øye-, kreft- og palliasjon), bioingeniører og bioingeniører med 
spesialkompetanse, radiografer med spesialkompetanse, psykologspesialister, 
legespesialister (onkologi, øyesykdommer, radiologi, hjertesykdommer, 
anestesiologi) og helsesekretærer med videreutdanninger. Resultater og tiltak 
beskrevet i rapporten brukes systematisk i arbeidet med å planlegge foretakets 
kompetanseutvikling og --planer samt kunnskap om hvilke formelle utdanningsløp 
som trengs i fremtiden.  

UNN er godt i gang med å implementere ny utdanningsmodell for leger i 
spesialisering, og med formål om også å sikre at vi utdanner de legespesialiteter som 
UNN og regionen har behov for. Det er også et sterkt ønske om å utdanne flere 
sykepleiere. Manglende finansiering av studieplasser er én hindring for å øke 
kapasiteten. En annen hindring er rigide krav til praksis i utdanningen. Særlig 
vanskelig er det å imøtekomme krav til lang sammenhengende praksisperiode på 
kirurgisk sengepost. Dette kravet vil endres når nye nasjonale retningslinjer for de 
rammeplanstyrte utdanningene trer i kraft fra 2020. For å være i forkant av prosesser 
knyttet til nye nasjonale retningslinjer for de helse- og sosialfaglige utdanningene 
(RETHOS-programmet) er det blant annet igangsatt arbeid for å øke kapasitet og 
sikre kvalitet for lege- og sykepleierutdanningen i samarbeid med Norges arktiske 
universitet, UiT Helsefak. Det er behov for å gjøre endringer i hvor og hvordan praksis 
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kan gjennomføres for alle de helse- og sosialfaglige utdanningene (pågående nasjonal 
prosess gjennom RETHOS-programmet). 

 

Nordlandssykehuset utvikler årlig handlingsplaner for kompetansehevende tiltak 
basert på behovskartlegging. Det er utviklet en strategisk rekrutteringsplan knyttet til 
bemannings-/kompetansebehov for 2016-2020. Foretakets overordnede strategiske 
utviklingsplan for 2018-35 synliggjør langsiktige satsinger og prioriteringer og retter 
tiltak mot bemanningsutfordringer og utdanningskapasitet.  
 
Foretakets mest kritiske bemannings-/kompetansebehov er spesielt rettet mot 
enkelte grupper legespesialister (eks. psykiatere, radiologer, hudspesialist, 
øyespesialist og andre indremedisinske fagområder), samt sykepleiere generelt og 
spesialsykepleiere spesielt. Konkurransen om helsepersonell fra ulike fagområder 
synes for øvrig å tilspisse seg.  
 
På bakgrunn av utfordringer ved rekruttering av disse gruppene, må en ta sikte å 
utdanne spesialister for å dekke eget behov for kompetanse. Utdanningskapasiteten 
er god for leger til LIS1 stillinger, dvs. det er svært mange søkere i forhold til antall 
stillinger. For flere spesialistområder er utdanningskapasiteten utfordrende, men 
arbeidet med implementering av ny ordning for legespesialistutdanning vil kunne gi 
mer målrettet utdanning av spesialister der foretaket har definert særlige behov. 
Foreløpig er det vanskelig å vurdere utdanningskapasiteten. Ordningen skal etter 
planene være på plass i mars 2019, og en vil da kunne vurdere eventuelle forhold ved 
denne.  
 
For sykepleiere er utdanningskapasiteten ved universitetene for lav. I henhold til det 
fremtidige behovet for denne faggruppen, må utdanningene økes og kvalitetssikres i 
større grad. Utfordringer ved vekst i utdanningskapasitet kan medføre økte vansker 
med tilgang på praksisplasser, kvalitet og type praksisarenaer som er i tråd med 
rammeplaner for utdanningene. For spesialsykepleiere er kapasiteten god, men 
interne finansieringsordninger i 2017-2018 var for begrenset til å utdanne i henhold 
til behovet i foretaket.  
 
Utdanningskapasitet knyttet til faktiske planer for behov har i 2018 vært redusert. 
Dette på grunn av økonomiske utfordringer som har medført utsettelse og avlysning 
av planlagte tiltak. Det er rettet spesielt mot interne utdanningsprogrammer, men 
også mot finansiering utdanningstiltak som videreutdanninger og etterutdanninger 
for den enkelte ansatte. 
 
Helgelandssykehusets bemanningsbehov for 2018 er i budsjettet uttrykt i 
gjennomsnittlige planlagte forbrukte årsverk per måned. For at plantallene skal være 
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mest mulig i tråd med rapporttallene er også langtidsfravær som er kjent allerede 
under høstens budsjettprosess inkludert i bemanningsplanen. Deretter brukes et 
forholdstall opp mot fastlønn for å stipulere forventet forbruk av variable årsverk. 
Gjennomsnittlig forbruk per måned i 2018 viser (graf sammenligner med tidligere år, 
tabell sammenligner med plantall for 2018): 
 

 
For hele 2018 har foretaket en gjennomsnittlig økning pr mnd på vel 13 årsverk pr 
måned sett opp mot 2017 
 

 
 
For 2018 ser vi et merforbruk i forhold til budsjett på ca 14 faste årsverk pr mnd og 
ca 9 variable årsverk, totalt 23 årsverk pr mnd. 
 
I tillegg til kurs og fagsamlinger utarbeider Helgelandssykehuset en årlig plan for 
videreutdanning. Tabellen under viser et øyeblikksbilde pr august 2018 for status 
pågående videreutdanning som er startet før 2018, utdanning som ble planlagt for 
2018 (foretakets årlige kompetanseplan), og status for gjennomføring av denne: 
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Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med oppfølging 
av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 

Eier HR/AME 

Viser til tertialrapport 2 
 
Bidra i å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord.  

Eier HR/AME 

Det er ikke utarbeidet felles kompetanseplan for ledere i foretaksgruppen, men 
foretakene har utarbeidet kompetanseplaner for sine ledere i noe varierende grad. 
Finnmarkssykehuset HF har etablert egne kompetanseplaner for alle sine ledere. 

 
Sikre drift av kompetansestyringssystemet etter endt prosjekt.  

Eier HR/AME 
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Foretakene har sikret videre drift av kompetansestyringssystemet etter at prosjektet 
avsluttes 1. mars 2019. Drift ved UNN er bare avklart frem til 1. juni og representerer 
en risiko.   

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

Eier HR/AME 

Regional rekrutteringsveileder er ferdig utviklet og publisert i foretakenes 
personalhåndbøker. 

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 

 
Finnmarkssykehuset 
Lede regional koordinering av prosjektet ledermobilisering.  

Eier HR/AME 

Finnmarkssykehuset har i 2018 ledet regional koordinering av 
ledermobiliseringsprogrammet inkludert planlegging og gjennomføring av nasjonal 
treningssamling i januar 2019. 

 
Nordlandssykehuset 
Lede interregionalt nettverk for digital læring fra og med 1. januar. 

Eier HR/AME 

Nordlandssykehuset har ledet interregionalt nettverk for teknologistøttet læring. I 
dette inngikk også planlegging og gjennomføring av interregional konferanse i Bodø 
for teknologistøttet læring. Konferansen i Bodø satte søkelyset på fremveksten av nye 
digitale verktøy til bruk i opplæring, utviklingsmetodikk, læringsteori samt LIS. Den 
synliggjorde også behovet for mer erfaringsdeling mellom regionene. 
  
Etablering av nasjonalt forfatterverktøy med tilhørende verktøy og praksis for 
kursutvikling og kursdeling er i prosess. Arbeidet har dannet en solid plattform for 
videre arbeid i 2019 med å få på plass varige og stabile løsninger for samarbeid om 
nasjonal kursutvikling og kursdeling. 
 
Nettverket har deltatt i arbeidsgruppe A6 e-læring i LIS-prosjektet. Arbeidet har 
resultert i en oversikt over eksisterende digitale læringsressurser for de ulike 
spesialitetene. Hensikten har vært å gi HF-ene en oversikt over e-læringskurs som 
kan være relevante i opplæringen av LIS, samt oversikt over hvem som eier, utvikler 
og vedlikeholder digitale læringsressurser. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Utvikle forvaltningen av kompetansestyringssystemet. 

UNN har til nå hatt fokus på å implementere kompetansestyringssystemet i foretaket 
og utarbeide sentrale kompetanseplaner. Arbeidet med å utvikle forvaltningen av 
kompetansestyringssystemet vil bli prioritert når prosjektet er i driftsfase. 
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5.3 Utdanning av legespesialister 
 
Delta i regionalt implementeringsprosjekt for del 2 og 3 i spesialistutdanning for leger i 
henhold til styringsdokumentet. 

KvaFor/SCH 

Alle foretakene deltar aktivt i implementeringsprosjekt del 2 og 3.  
 UNN leder implementeringsprosjektet, med 100% prosjektlederstilling,  med 

støtte fra bl. a. klinisk utdanningsavdeling  
 foretakene har tilsatt egne prosjektmedarbeidere 
 Legespesialister ved foretakene har deltatt aktivt i regionale utdanningsutvalg 

for de ulike spesialitetene og levert sine tilrådinger til HF-ene om oppnåelse av 
læringsmål alene eller i samarbeid med andre foretak. 

 
Forberede og iverksette søknadsprosess for godkjenning av helseforetaket som 
utdanningsvirksomhet innen aktuelle spesialiteter 

KvaFor/SCH 

Gjennom arbeidet implementeringsprosjektet og de regionale utdanningsutvalgene 
har foretakene deltatt aktivt i forberedelsene til søknadsprosessen for godkjenning av 
helseforetaket som utdanningsvirksomhet innen aktuelle spesialiteter  
Arbeidet er høyt prioritert i foretakene og det er satt av ressurser til dette arbeidet.  
Alle foretakene er i rute og vil levere sine søknader om godkjenning som 
utdanningsvirksomhet innen fristen 1. mars 2019 

 
Stille med to deltakere i regional kurskomite for veiledning og sørge for veilederkurs for 
leger i eget helseforetak 

KvaFor/SCH 

Foretakene deltar i ulik grad i kurskomite for veiledning. 
UNN jobber med alternativ modell for veilederutdanning – gjennom et kurstilbud i 
samarbeid med UiT. Finnmarkssykehuset er i dialog med UNN om dette samarbeid. 
Nordlandssykehuset tilbyr veilederkurs 2 ganger i året (25 plasser x2) 
Helgelandssykehuset har gitt 1 veilederkurs i 2018 i samarbeid med 
Nordlandssykehuset.  

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Lede det regionale implementeringsprosjektet for del 2 og 3 i spesialistutdanning for 
leger. 

KvaFor/SCH 

UNN har gjennom REGUT ledet arbeidet med implementeringen. Fagmiljøene i UNN 
har svært tidlig definert læringsaktiviteter for de ulike spesialitetene og felles 
kompetansemodul. Dette arbeidet er delt med andre foretak både i regionen og i 
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andre helseregioner. UNN har ledet eller bidratt i de regionale utdanningsutvalgene 
for å sikre at spesialistutdanningen kan gjennomføres i Nord-Norge. 

 
Initiere og lede arbeidet i regionen med å innfase den nye spesialiteten akutt- og 
mottaksmedisin. Dette omfatter å sørge for at det blir utarbeidet planer og 
læringsaktiviteter ved UNN og øvrige aktuelle foretak. 

KvaFor/SCH 

Arbeidet med å initiere og lede arbeidet innen akutt- og mottaksmedisin er lagt til 
Arbeid -og miljømedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk. Arbeidet er pågående og ikke 
ferdigstilt. Søknad om godkjenning som utdanningsvirksomhet er innsendt. 

 
 

5.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
Krav for 2018: 
 
Bidra til utvikling av regional kompetanseplan for opplæring i HMS.  

Eier HR/AME 
Helseforetakene har gjennom deltakelse og bidrag i det regionale HMS nettverket bidratt til å starte 
dette arbeidet. 

 
 
Bidra i arbeidet med strategi og kompetanseplan for vernetjenesten.  

Eier HR/AME 
Helseforetakene har gjennom deltakelse og bidrag i det regionale HMS nettverket bidratt til å starte 
dette arbeidet. 

 
 
Bidra til å utvikle og ta i bruk indikatorer for HMS i Helse Nords 
ledelsesinformasjonssystem.  

Eier HR/AME 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Delta i regionalt arbeid med utvikling, implementering, gjennomføring og oppfølging av 
ForBedring, som er den nye sammenslåtte HMS-, medarbeider- og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. 

Eier HR/AME 

Helse Nord har etablert et regionalt forvaltningsforum som koordinerer og samkjører  
ForBedring i regionen. Det er etablert lokale gjennomføringsgrupper i hvert foretak. I 
foretakene er det i tillegg gjennomføringsansvarlige i klinikkene og på lokasjonene. 
Undersøkelsen ble gjennomført i februar med påfølgende forbedringsarbeid etter et 
felles regionalt årshjul. Alle medarbeidere skal involveres i forbedringsarbeidet. Ved 
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alle enheter skal det utarbeides tiltak som inngår i enhetens handlingsplan. Alle 
handlingsplaner skal rapporteres til foretakets arbeidsmiljøutvalg. Andel 
handlingsplaner rapporteres til Helse Nord RHF. 
 
Det har vært gjennomført lokal, regional og interregional evaluering av 
undersøkelsen. 
 
Undersøkelsen hadde i 2018 en svarprosent på 76%. ca 70 % av enhetene som fikk 
rapport har laget handlingsplaner. Målet for 2018 er nådd. 

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

Eier HR/AME 

Helse Nord har etablert et nettverk som har hatt i oppgave å revidere de etiske 
retningslinjene til Helse Nord og gjennomgå, oppdatere og videreutvikle prosedyrer 
for varsling. Arbeidet med prosedyrer for varsling er påbegynt, men ikke fullført. 
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6 Innfri økonomiske mål i perioden 
6.1 Resultatkrav 

Krav for 2018: 
 
Ha tiltaksplaner som sikrer at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2018–
2021. Styrebehandlet status rapporteres til Helse Nord RHF innen 25. april.  

Eier Økonomi/EAH 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale 
prosjekt som: 

o Innføring av felles kliniske system, jf. tidligere styrebehandling, herunder 
forutsetningen om kompetansebygging og funksjonell forvaltning. 

o Virksomhetsoverdragelse av pasientreiser uten rekvisisjon. 
o Satsing på klinisk farmasi. 
o Innkjøp. 
o Innføring av nytt sak-/arkivsystem. 
o Innføring av kompetansemodulen i personalportalen. 

Eier/HiR 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 

6.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 

Krav for 2018: 
 
Starte arbeidet med husleiemodell, basert på anbefalinger fra pilotprosjekt i 
Helgelandssykehuset og nasjonal rapport.    

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Dette arbeidet har blitt koordinert gjennom eiendomsforum og det har vært viktig å 
forholde seg til pilotprosjektet på Helgeland samt nasjonal utredning. Foretakene har 
gjennom eiendomsforum blitt enige å etablere en regional arbeidsgruppe som 
koordinerer prosessen i 2019. 
 
FIN: 
FIN har startet et forberedende arbeid i samråd med Helse Nord. FIN vil iverksette 
tiltaket andre kvartal 2019 med mål om at dette skal være innført sammen med de 
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andre helseforetakene og plan for et felles arbeid på dette som skal utarbeides av 
Helse Nord RHF. 
 
UNN: 
Det jobbes med dette opp mot Helse Nord RHF ved Lars Alvar. Vi har også dette som 
tema i 2018 gjennom Eiendomsforum hvor flere sykehus er representert, også 
Helgelandssykehuset. 
 
NLSH: 
Arbeidet følges opp av alle HF i HN RHF gjennom Eiendomsforum. Det avventes 
resultat av nasjonal pilot. Gjennomføring krever tilslutning i direktørmøte for at 
implementering etter intensjon skal være mulig. 
 
HSYK: 
Helgelandssykehuset har innført internhusleie 

 
Følge opp en 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig 
standard, kvalitet og verdier over tid. Planen skal samordnes med fremtidige 
nybygg/ombygging. 

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Vedlikeholdsplanen har med jevne mellomrom vært diskutert i eiendomsforum. Det 
er enighet om at denne følges opp videre i 2019. 
 
FIN: 
Prosedyre for tilstandsregistrering, som underlag for vedlikeholdsplan er under 
utarbeidelse og gjennomføringsprogramvare er implementert i fdv systemet. Vi vil ha 
en fullverdig 4 –årig vedlikeholdsplan på bygning iht NS3451 klar løpet av 2019. På 
tekniske installasjoner innen utgangen av 2020. Planen samordnes med nybygg og 
prosesser rundt dette. 
 
UNN: 
UNN har en 4 -årig vedlikeholdsplan med Risikovurdering av tiltak for tiltak i 
nærmeste driftsår. Planen er drøftet og en del av budsjett/dialogavtale. Planen 
koordineres med nybygg og ombygging. 
 
NLSH: 
Pågående utbygging og øvrige prosjekter har belastet eget personell på en slik måte 
at det ikke har vært mulig å få denne på plass innen fristen. Etablering av rullerende 
vedlikeholdsplan er et fokusområde for 2019. 
 
HSYK: 
Helgelandssykehuset har utarbeidet en fireårig Vedlikeholdsplan» («Utskifting og 
Utviklingsplan») den planen følges i den grad vi har kapasitet 
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Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) med 
innkjøpssystemet ClockWork. Status for arbeidet skal inngå i tertialrapport to. 

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Det ble i 2018 etablert et prosjekt for å integrere vedlikeholdssystemet Medusa med 
innkjøpssystemet Clockwork. Oppstartmøte er gjennomført og målsettingen er å få på 
plass integrasjonen i løpet av 2019. Prosjektet berører alle foretakene. 
 
FIN: 
FIN deltar aktivt i det regionale arbeidet på dette. 
 
UNN: 
UNN deltar i regionalt/ nasjonalt prosjekt som pågår, og som er beregnet ferdigstilt 4. 
kvartal 2019. 
 
NLSH: 
Foretaket har vært representert i utvalg/arbeidsgrupper som har jobbet med dette. 
 
HSYK: 
Helgelandssykehuset deltar i prosjektet om integrasjon av Clockwork og Medusa. 
Prosjektet ledes av Lars Alvar Michelsen i Helse Nord som kan videre orientere om 
status og fremdrift. 

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

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Det ble høsten 2018 gjennomført en enkel pilot på systemrevisjon av Landsverneplan 
for region Nord. Arbeidet ble i hovedsak gjort med involvering fra RHF, UNN og NLSH. 
Videre er tiltaket diskutert i eiendomsforum. Det jobbes videre med dette i 2019 og 
da spesifikt mot fredet og vernet bygningsmasse på Åsgård. 
 
FIN: 
FIN har deltatt på de oppsatte møtene som gjelder landsverneplanen foruten om 
høstmøte. Vi har ikke vurdert noen endringer av vernestatus på de bygg som er 
vernet i foretaket. 
 
UNN: 
Deltar i arbeidet sammen med Helse Nord (Lars A. Michelsen).   
 
NLSH: 
Sykehusbygg HF, kulturminneavdelingen brukes aktivt i arbeidet med vernet av 
Rønvik. Det er ikke endret vernestatus på noen av våre bygg siste år. 
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Vernede bygninger er spesielt utsatt med hensyn til utsatt vedlikehold på grunn av 
dårlig økonomi, det er ikke nok midler til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold. Disse 
bygningene blir gjerne heller ikke prioritert i en vanskelig økonomisk situasjon. 
 
HSYK: 
Helgelandssykehuset deltar ikke. 

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

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Det ble tidlig i 2018 etablert en arbeidsgruppe med representanter fra alle foretakene 
for å se på våre FDV-systemet (forvaltning, drift og vedlikehold). Gruppen gjorde en 
evaluering av egne systemer samt en vurdering av systemet til Helse Bergen og 
Statsbygg. En foreløpig anbefaling ble fremlagt for eiendomsforum i desember 2018. 
Det ble besluttet et videre arbeid i 2019 hvor man også må se på løsning for BIM i 
driftsfase og se dette i sammenheng med FDV-systemene. 
 
FIN: 
Finnmarkssykehuset har deltatt i arbeidsgruppe som har sett på felles FDV-system. 
Gruppens anbefaling er sendt til eiendomsforum i RHF. 
 
UNN: 
UNN har, gjennom Eiendomsforum i Helse Nord, foretatt en evaluering av FDV 
systemene og fremlagt den for Eiendomsforum. Rapporteres Årlig melding (7.januar 
2019) 
 
NLSH: 
Evaluering er gjennomført, og denne viser at det er behov for å utfase Portico, hele 
eller deler, på grunn av registeroppbygging og databasestruktur. Den er spesielt svak 
på internkontroll, bygningssdelsregistre samt utstyrsregistre som i svært stor grad 
vanskeliggjør mottak av FDV-dokumentasjon. Videre retning for nytt verktøy 
utarbeides i nært samarbeid med HN RHF (Eieravdelingen og Eiendomsforum) slik at 
det skal være mulig med en regional bredding av løsningen. 
 
HSYK: 
Helgelandssykehuset har deltatt i eiendomsforum og besøk hos brukere av ulike 
system. Eiendomsforum besluttet følgende: Felles modellserver med 
integrasjonsplattform for «påkobling» av fagsystemer. Dette vil bety at man har 
større frihet til valg av spesialistsystemer (dvs eget system for renhold, DV, 
avtaleforvaltning, tegnings- og modellhåndtering, dokumentasjon, etc) 
 
HN IKT: 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 267 



 60 

Helse Nord IKT har ikke mottatt noen invitasjon til å delta i arbeidsgruppe for 
evaluering av FDVsystemene i 2018. 

 
Ha avtaler for arealdeling av universitetsarealer.  

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

UNN og FIN har gjort et arbeid på dette i 2018. 
 
FIN: 
Finnmarkssykehuset har avtale om universitetsarealer i Hammerfest, Alta og 
Kirkenes. 
 
UNN: 
Det har gjennom 2018 og 2019 lagt ned et stort stykke arbeid for å få på plass et 
avtaleutkast. Dette er nå til høring hos UIT for godkjenning. Det forventes at signert 
avtale er på plass iløpet av første halvdel av 2019. 
 
NLSH: 
Tidligere hadde vi avtale med Universitetet om utleie av hybler, denne avtalen er ikke 
fornyet. For øvrige arealer foreligger det ikke egne avtaler for dedikert bygg. (Biskop 
Kroghs gate) 
 
HSYK: 
Gjelder ikke Helgelandssykehuset. 

 

Inngå skriftlig avtale for utleie av lokale datarom til Helse Nord IKT. Leieavtalen skal 
beskrive eiers (helseforetakets) ansvar for datarommenes fysiske og tekniske tilstand 
iht. krav til lokale datarom i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. Avvik 
fra kravene skal lukkes innen 31. desember. 

Eier IKT/BN 
Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet 
ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 
 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
 

Finnmarkssykehuset 
Evaluere prosjekt Nye Kirkenes sykehus. 

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Evaluering gjennomføres i 2019. 
 
FIN: 
Prosjekt Nye Kirkenes sykehus skulle evalueres i 2018. På grunn av utsatt innflytting 
er evalueringsprosessen utsatt til 2019.  
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Helgelandssykehuset 
Utarbeide rapport fra arbeidet med intern husleiemodell innen 20. mai. Rapporten skal 
inneholde egne erfaringer og anbefaling for videre arbeid.  

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Rapporten ble levert i henhold til tidsfridt 
 
HSYK: 
Helgelandssykehuset har innført intern husleiemodell. 

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

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Evaluering gjennomføres i 2019 
 
UNN: 
Ikke påbegynt 

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

Eier Eiendom/LAM (TAH) 

Evaluering gjennomføres i 2019 
 
UNN: 
Ikke påbegynt  

6.3 Anskaffelsesområdet 

Foretaksgruppen skal styrebehandle «Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021» i 
løpet av våren 2018. Målet er å redusere innkjøpskostnader med minimum 50 millioner 
kroner i 2018.  
 
Krav for 2018: 
 
Samordning 

o Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
o Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte investeringsanskaffelser i 

2018 
o Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal 

deretter rulleres kvartalsvis. 
Eier Innkjøp/RuS 
Samtlige foretak har oversendt anskaffelsesbehov for 2019 til Sykehusinnkjøp. Forskjellige interne rutiner 
særlig knyttet til investeringsanskaffelser har medført at fristen 1.7 ikke er overholdt hvilket igjen har 
medført at en helhetlig plan for 2019 har blitt noe forsinket, og ikke vært klar pr 31.12.2018. Planene er 
med utgangspunkt i kjente behov, og vil således ikke være fullt ut dekkende for faktisk behov (full 
avtaledekning). 
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Prosess med utarbeidelse ligger i realisering av innkjøpsstrategien og vil bli levert som en del av 
prosessene med å få på plass anskaffelsesplan for 2020. 

 
Systembruk 

o Innen 1.juli oversende plan for full implementering av innkjøpssystem 
innen 31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav for utgangen av 2018 
følger nedenfor.  

 Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full utrulling 
og for å håndtere foretakets andel av felles forvaltning av system 
og innhold. 

o Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i Clockwork, 
andre fagsystem og utenom system. 

o Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 
 

Eier Innkjøp/RuS 

Samtlige foretak har levert plan for å sikre full implementering av innkjøpssystemet. 
De tertialvise rapportene viser at man mangler kontroll på omsetning som ikke går 
via innkjøpssystemet, kontroll på øvrig omsetning vil kreve et betydelig og manuelt 
gjennomgang av økonomidata primært.  

 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer og 
tjenester av definert scope gjennom Clockwork: 
 
Finnmarkssykehuset 

1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

 
Helgelandssykehuset 

1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

 

Helse Nord IKT 

1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

 
Nordlandssykehuset 
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1. Varekjøp 80 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

 
Sykehusapotek Nord 

1. Varekjøp 50 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

1. Varekjøp 80 % av scope 
2. Tjenestekjøp 30 % av scope 

Eier Innkjøp/RuS 

Samtlige foretak viser en veldig positiv utvikling i forhold til tidligere år, selv o ikke 
alle når omsetningsmålene for 2018. Forsinkelse i utviklingen av funksjonalitet 
knyttet til tjenestekjøp forklarer en stor del av gapet mellom mål og fasit knyttet til 
tjenestekjøp. Mye av denne forsinkelsen skyldes manglende kapasitet i 
foretaksgruppen til å drive utvikling. 

 
Samhandling internt 

o Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosjekt. Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige 
aktiviteter i foretaket slik at en unngår samtidighet med andre strategiske 
prosjekt. 

o Innen 31.desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp 

 Planen må synliggjøre behov for ressurser samt grad av 
fellesregional forvaltning. 

Eier Innkjøp/RuS 

Det er kun unntaksvis at alle foretakene er representert i anskaffelsesprosjekt som 
gjennomføres, og noe tilfeldig hvilken kapasitet og kompetanse regionen stiller med. 
Dette er et stort risikomoment som forsøkes løst gjennom realisering av 
anskaffelsesstrategien. 
 
Plan for forvaltning av leveransene må sees i sammen med prosjektgjennomføringen 
samt i samhandling med Sykehusinnkjøp. Det vil bli etablert en regional tilnærming 
men det må avklares med Sykehusinnkjøp hvordan funksjonsfordelingen faktisk skal 
være. 

 
Samhandling eksternt 
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o Innen 1.juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 
o Innen 31.desember etablere permanent samarbeidsavtale med 

Sykehusinnkjøp. 
o Innen 1.juli etablere et strategisk samhandlingsarena med 

Sykehusinnkjøp. 
Eier Innkjøp/RuS 

Det er kun for HN ikt at det foreligger en revidert samarbeidsavtale pr 1.7.2018. Dette 
skyldes manglende oppfølging fra Sykehusinnkjøp, og manglende kapasitet fra HN 
RHF til drive prosessen. Permanente avtaler vil etableres som en del av prosessen 
med å etablere en permanent organisasjonsstruktur i Sykehusinnkjøp, en jobb som 
trolig starter i løpet av 2019. 

 
Samfunnsansvar 

o Innen 31.desember etablere/revidere strategi for samfunnsansvar som 
ivaretar fokus på  

 Miljø 
 Sosial ansvar 
 Innovasjon 
 Leverandørutvikling 

Eier Innkjøp/RuS 

Dette vil gjøres i foretaksgruppen i fellesskap som en del av prosjekt «innkjøp 2021» 
men er av kapasitetsmessige grunner skjøvet på til 31.12.2019. 
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Møtedato: 13. mars 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2019/209   Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 23–2019 Årsrapport 2018 - Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF 

 

Innledning/bakgrunn 

Vedlagt oversendes Årsrapport 2018 for det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF. 
Rapporten legges frem til godkjenning i Regionalt brukerutvalg, før den oversendes til 
styret i Helse Nord RHF. 
 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2018 - Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF (ev. med de endringer som kom frem under behandling 
av saken). 
 
 
Bodø, 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Årsrapport 2018 Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
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1. Formål 
 

Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 

22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 

RBU er  

- et samarbeidsforum mellom det regionale helseforetaket og brukerorganisasjonene  

- rådgivende organ slik at brukerkompetansen blir benyttet som et grunnlag for 

tjenesteutforming og gjennomføring 

- forum for systematisk tilbakemelding fra brukere om erfaringer med tjenestene 

2. Sammensetting 
Styret i Helse Nord RHF oppnevnte RBU 2016 – 2018 i styresak 31-2016  og for 

perioden 2018 – 2020 i styresak 56-2018 

 

RBU følger styrets valgperiode.  

 
RBU har i 2018 hatt følgende sammensetning fram til og med 30. april 
 

 6 fra FFO     
 3 fra fylkeseldrerådene 
 1 fra SAFO  
 1 fra Rusfeltet 

 
Fra og med 1. mai 2018 fikk RBU en endret sammensetting i tråd med Felles 
retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, vedtatt i styresak 15-2017,   
 

 6 fra FFO     
 2 fra Pensjonistforbundet 
 1 fra Kreftforeningen 
 1 fra SAFO  
 1 fra TSB 

 

2.1 Medlemmer i RBU i 2018 

2.1.1 Faste medlemmer til og med 30. april 2018 

Leder: 

Arne Ketil Hafstad, Finnsnes   FFO Troms (LHL) 
 
Nestleder: 

Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO (NFU) 
Medlemmer: 
Bjørn Helge Hansen, Sandnessjøen   FFO Nordland (LHL) 
Marit Sirijord, Hattfjelldal    FFO Nordland (NRF) 
Randi Nilsen, Harstad     FFO Troms (NRF) 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 276 



4 
 

Else Marie Isaksen, Karasjok    FFO Finnmark (HLH) 

Jørgen Dahl, Vadsø     FFO Finnmark (LHL) 
 

Asbjørn Larsen,  Tromsø     RIO 

Kari Sletten, Bodø     Fylkeseldrerådet Nordland  
Inge Hyld, Tromsø     Fylkeseldrerådet, Troms 
Olaf. B. Johnsen, Varangerbotn   Fylkeseldrerådet Finnmark  

2.1.2 Faste medlemmer fra og med 1. mai 2018 

Leder: 
Knut Hartviksen, Gullesfjord   FFO Nordland (Diabetesforbundet) 
 
Nestleder: 
Gunn Strand Hutchinson, Bodø   SAFO (NFU) 
Medlemmer: 
Gunhild Berglen, Svanvik    FFO Finnmark (Autismeforeningen) 
Else Marie Isaksen, Karasjok    FFO Finnmark (HLF) 
Leif Birger Mækinen, Alta    FFO Finnmark (LHL) 
Ole-Marius Minde Johnsen, Tromsjord  FFO Troms (Mental Helse) 
 

Asbjørn Larsen,  Tromsø     TSB/RIO 
 
Elisabeth Sundkvist, Tromsø   Kreftforeningen 
 
Hedvig Hegna, Harstad    Pensjonistforbundet Troms 
Asbjørn Vassbotn, Sortland    Pensjonistforbundet Nordland 
 

2.1.3 Varamedlemmer til og med 30. april 2018 

Alf Ingulv Bjørn, Talvik    FFO Finnmark (HLF) 

Knut Hartviksen, Gullesfjord   FFO Nordland(Diabetesforbundet) 

Gunhild Berglen, Svanvik    FFO Finnmark (Autismeforeningen) 

Rigmor Sæternes, Tromsø    FFO Troms (MS-forbudet) 

Nina Danielsen, Sør- Varanger   FFO Troms (NAAF) 

Marianne Pantdalsli Brekke, Fauske  FFO Nordland (NRF) 

 

Liv Ellinor Hammer, Tana    SAFO (NHF) 

 

Vidar Hårvik, Tromsø     M.A.R.B.O.R.G. 

 

Karsten Kristoffersen, Myre   Fylkeseldrerådet Nordland 

Francis(Saskia) Mennen, Tromsø   Fylkeseldrerådet Troms 

Gunvor Einvik, Honningsvåg   Fylkeseldrerådet Finnmark 
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2.1.4 Varamedlemmer fra og med 1. mai 2018 

 

Olav Aulborg,Bodø    FFO Nordland (HLF) 

Nina Danielsen, Kirkenes  FFO Finnmark (NAAF) 

Arne Eriksen, Krokelvdal  FFO Finnmark (Blindeforbundet) 

Elen Valborg Vuolab, Karasjok FFO Finnmark (NAAF) 

Harry Lind, Hennes   FFO Nordland (HLF) 

Eva Marie Johansen, Lakselv FFO Finnmark (Diabetesforbundet) 

Barbro Holmstad, Ankenes  SAFO 

Wibecke Årst, Tromsø  MARBORG 

Brage Larsen Sollund, Tromsø Kreftforeningen 

Isak Thoms Triumf, Kautokeino Pensjonistforbundet Finnmark 

Aina Hansen, Lakselv  Pensjonistforbundet Finnmark 

2.1.5 Fra administrasjonen 

Karin Paulke, stabsdirektør 

Randi Brendberg, fagsjef 

Hanne Husom Haukland, rådgiver  

Brite Jacobsen, rådgiver 

 

2.2 Medlemmer i arbeidsutvalget RBU  
Det er oppnevnt arbeidsutvalg for RBU som består av 3 medlemmer:  

Sammensetting til og med 30. april 2018:  

Leder Arne Ketil Hafstad, nestleder Gunn Strand Hutchinson og medlem av RBU Asbjørn 

Larsen 

Sammensetting fra og med 1. april 2018 

Leder Knut Hartviksen, nestleder Gunn Strand Hutchinson og medlem av RBU Asbjørn 

Larsen 

2.3 Styrerepresentasjon 
Leder av RBU er observatør med tale og forslagsrett i Helse Nord RHF sitt styre.  

Leder og nestleder i RBU og ledere i BU blir invitert til å delta på styreseminarene i 

Helse Nord RHF 

3. Plan for arbeidet 
RBU har i perioden arbeidet etter gjeldene mandat: 

 

1. Samarbeid og rådgivning 
- Bidra aktivt med brukerkompetanse i planarbeid og drift i Helse Nord  
- Koordinere og behandle høringer i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 

brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og 
gjennomføring 

- Foreslå representanter til regionale råd og utvalg 
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- Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 
kvalitetsarbeidet 

- Være forum for tilbakemeldinger fra organisasjonene, pasienter og pårørende 
 

2. Kontakt med lokale brukerutvalg 
- Følge opp saker som har regional betydning 
- Bidra til koordinering av representasjon i råd og utvalg 
- Rådgivning og veiledning ved behov 

 

3. Fungere som bindeledd mellom Helse Nord og andre organisasjoner, forbund, 
råd og utvalg som har relasjoner og interesser i forhold til 
spesialisthelsetjenesten 
 

4. Bidra til helsepolitisk organisasjonsutvikling og samhandling i og mellom 
brukerorganisasjoner 

 

5. Være rådgivende for Helse Nord RHF ved fordeling av tilskudd til 
brukerorganisasjonene 

 
 

4. Saksbehandlingen  
 

Det er avholdt 7 RBU møter og det ble behandlet 98 saker (mot 76 i 2017) 

Administrerende direktør v/stabsdirektør deltar i møtene. I tillegg møter fagavdelingen 

med fagsjef og rådgivere/saksbehandlere møter å belyse saker som er til behandling og 

orientere om forskjellige temaer. 

 

Det er avholdt 2 formelle møter i arbeidsutvalget og en rekke arbeidsmøter.  

  

4.1 Faste saker i RBU 

 Årlig melding 
 Oppdragsdokument  
 Budsjett  
 Høringer/saker med innspill til styrebehandling 

 Tilskudd til brukerorganisasjonene 
 

4.2 Andre viktige saker i 2018 
 

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

Tuberkulosekontrollprogram 2016- 2020 - oppfølging 

 RBU-sak 23-2018 Felles interregionalt, digitalt opplæringsprogram for 

brukerrepresentanter på systemnivå – informasjon 
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 RBU-sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 RBU-sak 26-2018 Årsrapport 2017 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 RBU-sak 40-2018 Sykehusenes rutiner og praksis for å sikre gode tjenester til 

pasienter som er innlagt på sykehus, og som har problemer med å forstå eller 

problemer med å uttrykke seg 

 RBU-sak 44-2018 Nasjonal helse- og sykehusplan - brukermedvirkning psykisk 

helsevern, oppnevning av brukerrepresentant 

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

2026  

 RBU-sak 52-2018 Universitetssykehuset Nord-Norge Nye Narvik sykehus - 

supplerende tilleggsdokument til KSK-rapporten og styringsdokument for 

forprosjektet  

 RBU-sak 53-2018 Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat 

for arbeidet 

 RBU-sak 55-2018 Pasienter med utviklingshemming - døgntilbud ved 

Nordlandssykehuset, orientering om etablering, drift og erfaringer  

 RBU-sak 66-2018 Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB), utkast 

 RBU-sak 68-2018 Helsetjenester for eldre - plan for samhandling mellom Helse 

Nord og kommunehelsetjenesten, utkast 

 RBU-sak 77-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen - rammer og føringer RBU-sak  

 RBU-sak 89-2018 Regional utviklingsplan 2035 – utkast 

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

første utkast 

 RBU-sak 94-2018  Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-

Troms/Nordre Nordland), utredning og anbefaling av ny lokalisering - 

prosjektgruppe, oppnevning av brukerrepresentant 

 

4.3 Egenevaluering RBU 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gjennomførte i OKT2018 en questback-
undersøkelse i forbindelse med RBUs egenevaluering 2018. 
 
Regionalt brukerutvalg gikk gjennom evalueringen i møte 23. januar 2019, og kom 
med innspill til opplæring og informasjon til nytt RBU: 
 

 Viktig å vektlegge hva som er RBU sine oppgaver, betydningen av styrende 
dokumenter, helhets- og regionansvar, oppfølging av medlemmer i råd og utvalg 
og kommunikasjon med brukerorganisasjoner.  

 RBU registrerer at en stor majoritet av medlemmene er fornøyd med kvalitet på 
saksdokumenter, protokoll, fornøyd med hvilke saker som fremlegges, 
avgjørelser som tas, samarbeid med administrasjonen, antall møter og varighet.  
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 Videre registreres at en stor majoritet av medlemmene i RBU er fornøyd med 
klima i utvalget både når det gjelder integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit 
overfor hverandre. Majoriteten er også fornøyd med ledelsen i RBU og 
møteledelse.  

 På spørsmål om de konklusjoner og vedtak som fattes er i samsvar med det du 
mener er riktig, svarer majoriteten positivt. 

 I egenevalueringen ble det spurt om tilrettelegging av møter, og i både AU møter 
og RBU møter er tilrettelegging for hørselshemmede i fysiske- og telefonmøter 
drøftet. Det er forbedrings potensiale i tilrettelegging, og RBU foreslår at 
tilrettelegging for hørselshemmede tas med i opplæringen ved oppstart nytt 
RBU. RBU har i inneværende periode følt at administrasjonen har til rettelagt 
godt for hørselshemmede ved fysiske møter og telefonmøter. Tolker blir innleid, 
og flere mikrofoner vil bli tilgjengelig. Det bør også legges til rette for at 
dokumenter kan leses opp, da dette er en tilrettelegging som fjerner både 
funksjons- og byråkratibarrierer.  
 

 Tilrettelegging handler ikke om å bruke tid på å lage løsninger for brukeren. 
Tilrettelegging handler om å lage et rom, en arena, et sted der vi kan forstå 
hverandre, og møte hverandre med respekt. Ut av tilrettelegging oppstår nye 
gjensidige muligheter til å lære, forske og finne ut av nye problemstillinger 
sammen. 

 
 Regionalt brukerutvalg ber om utfyllende informasjon i forbindelse med 

oppnevning til fagråd og utvalg. 
 

4.4 Brukerkonferansen 2018 
Konferansen var planlagt gjennomført 11. og 12. oktober 2018 

På grunn av lav deltakelse, ble konferansen avlyst.  
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4.5 Samhandling med brukerutvalgene i HF 
Møte med leder og nestleder i HF BU og RBU den 8. november, gjennomført for 9. år 
på rad. 
 

 Saksliste gjengis her:  
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4.6 Samarbeid med RBU i de andre regionene 

 
To ganger i året møtes ledere, nestledere og sekretærer i de regionale 

brukerutvalgene for å diskutere saker som er felles for alle regionene.  

I 2018 var møtene lagt til henholdsvis Gardermoen 4. mai og Værnes 28. og 29. 

september. 

Av sakene på møtene nevnes:  

 Hva er viktig for RHFene/brukerutvalgene? 

 Ny helse- og sykehusplan 

 Regional utviklingsplan 
 Dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre   

 Reservasjonsrett vs samtykke – personvernloven 

 Manglende kvalitetsregistre innen psykisk helse og rus – Brukerutvalgene vil ta 

med dette videre i arbeidet. 

 Utfordringer som gjelder utlokalisering av pasienter 

 Brukerutvalg ved felleseide helseforetak 

 Sykehusinnkjøp, Sykehusbygg, Luftambulansetjenesten, Nødnett - 

brukermedvirkning 

 Pasientreiser 

 Helseplattformen og En innbygger – en journal 

 Innspill til OD 2018 

 

4.6.1 Møte med HOD 

Helse- og omsorgsdepartement inviterer hvert år RBU til å komme med innspill til 
neste års oppdragsdokument til de regionale helseforetakene. Møtet ble avholdt 
25.10.2018. Med seg i møtet hadde de fire RBU-lederne med seg felles innspill.  
 
RBU erfarer at HOD tar innspillene fra brukerutvalgene med seg i utformingen  

av OD. 
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4.7 Oversikt over brukerrepresentasjon i råd, utvalg, komiteer og 

arbeidsgrupper: 

 

4.7.1 Regionalt nivå:  

 

Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Brukerpanelet Pasientreiser ANS 
Juni 2017 – juni 2019 

Bjørn Helge Hansen (medlem) 

Marit Sirijord  (varamedlem) 

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens 

og bekkenbunnsykdommer 

Anita Hansen, NOFUS 

 

Samarbeidsorganet med de to universitetene i 
regionen (USAM)  

Knut Hartviksen (observatør) 
Jørgen Dahl vararepresentant 

Helse Nords forskningsmidler - tildelingsutvalg 

2017-2018 

Gunnhild Berglen  

Regional utviklingsplan for avtalespesialister i 

Helse Nord 2018-2025 Styringsgruppe 

Asbjørn Larsen 

Vurderingskomite for innovasjonsmidler Gunn Strand Hutchinson 

Prosjekt Legemiddselsamstemming, 

referansegruppe 

Bjørn Helge Hansen 

Regional anskaffelse innen psykisk helsevern Gunn Strand Hutchinson og Gunhild Berglen 

Avansert behandling av pasienter med 

hjerneslag (mekanis trombektomi) – 

prosjektgruppe 

Arne Ketil Hafstad 

Utviklingsplan 2035 – styringsgruppe Else Marie Isaksen 

Regional fagplan for TSB – 

styringsgruppe/prosjektstyret 

Asbjørn Larsen 

Regional fagplan for TSB – 

arbeisgr/prosjektgruppe 

Vidar Hårvik 

Nasjonal veileder for brukermedvirkning i 

helseforskning - arbeidsgruppe 

Marianne Pantdalsli Brekke 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert 

trombocyttimmunologi 

Barbro Jøtulhaug 
bar-che@online.no 

Kvalitetsteam private 

rehabiliteringsinstitusjoner 

Gunn S. Hutchinson  

Strategisk videreutvikling av 

spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen - styringsgruppe 

 

Else Marie Isaksen  

 

Prosjektstyret for Etablering av PCI-tilbud ved 

Nordlandssykehuset Bodø  

Arne Ketil Hafstad 

Nasjonal helse- og sykehusplan - 

brukermedvirkning psykisk helsevern, 

Ole Marius Johnsen 

Pakkeforløp psykisk helse og rus -  regional 

arbeidsgruppe 

Asbjørn Larsen 
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Såkornsmidler til kvalitetsprosjekter i 

helseforetakene i Helse Nord -  

Elisabeth Sundkvist 

Pasientnær helsetjenesteforskning - regionalt 

forskningsprosjektet Likeverdige helsetjenester 

– uansett hvor du bor? 

Kate Margareth Adolfsen-Trabelsi 

(Stokmarknes  

 

Samarbeidsorgan for utdanning (SAMUT) Knut Georg Hartviksen - observatør Arne 

Vassbotn  - vararepresentant 

Samarbeidsorganet for forskning og innovasjon 

2018-2020: 

Gunhild Berglen  - observatør 

Else Marie Isaksen - vararepresentant 

Rregional referansegruppe for bedre info på 

nett om rehabiliteringstilbud og 

henvisningsrutiner. 

Gunn Strand Hutchinson 

Prosjektgruppen som skal utrede og anbefale ny 

lokalisering av ambulansehelikopterbasen i 

Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre 

Nordland). 

 

Knut Georg Hartviksen 

FAGRÅD  

Regionalt fagråd for hjerneslag i Helse Nord  Alex Nordbakken  

 

Regionalt fagråd radiologi i Helse Nord RHF.  Marianne P. Brekke  

Regionalt fagråd for ortopedi i Helse Nord RHF Saskia Mennen 
 
 

Regionalt fagråd for gynekologi og fødselshjelp  Randi Nilsen,  

Regionalt fagråd psykisk helse for voksne i Helse 

Nord  

Åse Almås Johansen, RBU 

Regionalt fagråd tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) i Helse Nord. 

Asbjørn Larsen, RIO 

Regionalt fagråd for diabetes Nina Skille,  Norges Diabetesforbund  
Vararepresentant: Knut Hartviksen 

 
Regionalt fagråd for geriatri Sovende fagråd 

Regionalt fagråd for rehabilitering Asbjørn Larsen 

Regionalt fagråd for intensivmedisin 
(ingen aktivitet) 

Bjørn Helge Hansen, RBU, LHL Nordland 

 

Regionalt fagråd nyremedisin Per Nordnes, Rognan, Landsforeningen for 

nyrepasienter og transplanterte  

Regionalt fagråd lungemedisin, Bjørn Bjørnstad 

Regionalt fagråd revmatologi 
 

Randi Nilsen 

Regionalt fagråd for øyefaget Ernly Eriksen 

Regionalt fagråd for hudsykdommer Else Marie Isaksen  
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Utvalg/råd/referansegruppe Representant 

Regionalt fagråd for infeksjonsmedisin, 

smittevern og mikrobiologi 

Jørgen Dahl 

Regionalt fagråd akuttmedisin Bjørn Helge Hansen  

Regionalt fagråd psykisk helsevern barn og 

unge 

Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for habilitering Gunn Strand Hutchinson 

Regionalt fagråd for kreft Mildrid Pedersen  

Regianalt fagråd for hjertesykdommer Arne Ketil Hafstad 

Regionalt fagråd for laboratoriemedisin Sovende fagråd 

Regionalt fagråd for infeksjon, smittevern og 

mikrobiologi 

Arne Vassbotn 
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4.7.2 Interregionalt nivå 

 

Oppdrag Navn Status RBU 

Nasjonal IKT HF / 
Observatørplass  Sebastian Blancaflor Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, observatør i 
styret  Øystein Kydland Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, observatør i 
styret  Mona Sundnes Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, observatør i 
styret , vara Berit Rødseth Pågår Helse Midt-Norge 

Pasientreiser HF, observatør i 
styret , vara Ingen Pågår Helse Sør-Øst 

Pasientreiser HF, brukerpanelet 
Bjørn Helge Hansen 
Vara: Marit Sirijord   Pågår Helse Nord 

Pasientreiser HF, brukerpanelet Grete Müller Pågår Helse Vest 

LIS 
(Legemiddelinnkjøpssamarbeidet) 
spesialistgruppe for Alfa-TNF 
hemmere Njål Idsø  Pågår Helse Vest 

Beslutningsforum  Arne Lyngstad Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgruppe for BarnsBeste  Sebastian Blancaflor Pågår Helse Sør-Øst 

Relevanskomite for RHF-enes 
felles forskningsmidler  Maria Bjerke Pågår Helse Sør-Øst  

Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse Astri Daniloff Pågår Helse Nord 

Nasjonal arbeidsgruppe for 
utredning av lik behandlingslinje 
for moderat til alvorlige ervervede 
hodeskader Gunn Strand Hutchinson Pågår Helse Nord 

Gastronet styringsgruppe Mildrid Pedersen Pågår Helse Nord 

Referansegruppen i prosjekt DIS-
2015 Jostein Bildøy Pågår Helse Vest 

Nasjonal arbeidsgruppe felles 
retningslinjer 
Forskningsprosjekter Bjørn Helge Hansen Pågår Helse Nord 

Nasjonal arbeidsgruppe felles 
retningslinjer 
Forskningsprosjekter Maria Bjerke Pågår Helse Sør-Øst 

Aarbeidsgruppe vedr. program for 
klinisk behandlingsforskning Ingunn W. Jolma Pågår Helse Vest 

Arbeidsgruppe vedr. program for 
klinisk behandlingsforskning Snorre Ness Pågår Helse Midt-Norge 

Referansegruppe - ny 
legespesialisering Kari Meby Pågår Helse Sør-Øst 

Styringsgruppe for nasjonalt 
samordnet spesialistutdanning for 
leger Mildrid Pedersen  Pågår Helse Nord   
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Oppdrag Navn Status RBU 

I trygge hender 24-7: deltakelse i 
ekspertgruppe for 
pasientsikkerhets-programmet Astri Myhrvang Pågår Helse Sør-Øst  

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum 
for indikatorutvikling og 
metodeutveksling mellom 
regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Knut Magne Ellingsen Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeid knyttet til Nasjonalt forum 
for indikatorutvikling og 
metodeutveksling mellom 
regionale helseforetak og 
Helsedirektoratet Grete Müller Pågår Helse Vest 

Styringsgruppe for Utredning av 
nasjonalt sykehusapotekforetak Arne Lyngstad  Pågår Helse Midt-Norge 

Prosjektgruppe for utredning av 
nasjonalt sykehusapotekforetak Arild Slettebakken  Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe for nasjonal 
forsknings- og innovasjonsrapport 
2016 Anne Lisbeth Syvertsen Pågår Helse Sør-Øst 

Barns Beste - Nasjonale nettverk 
for koordinatorer av barn som 
pårørende arbeid i 
spesialisthelsetjenesten Arne Ketil Hafstad Pågår Helse Nord 

Nasjonal programkomite for 
langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning.  Ingunn W. Jolma  Pågår Helse Vest 

Nasjonal programkomite for 
langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning.  Snorre Ness Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonal programkomite for 
langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning - vara Maria Bjerke Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal programkomite for 
langsiktig program for klinisk 
behandlingsforskning - vara Gunn Strand Hutchinson Pågår Helse Nord 

Raskere tilbake - interregionalt 
arbeid  Kari Meby Pågår Helse Sør-Øst 

Raskere tilbake - interregionalt 
arbeid  Steinar Waksvik Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgruppe persontilpasset 
medisin Erna Hogrenning Pågår Helse Sør-Øst 

Styringsgruppe persontilpasset 
medisin Arne Lyngstad  Pågår Helse Midt-Norge 

Styringsgruppe 
pasientsikkerhetsprogrammet  Knut Magne Ellingsen Pågår Helse Sør-Øst 

Overgang til faglig likeverdige 
legemidler Mona Sundnes Pågår Helse Midt-Norge 
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Oppdrag Navn Status RBU 

Interregional oppnevning - 
styringsgsruppen for Nasjonalt 
senter for e-helseforskning Egil Rye-Hytten Pågår Helse Sør-Øst 

Prosjektet - "PROMS-Felles 
teknisk løsning for 
pasientrapporterte data - Fase 4 - 
Papirutsendelse" Egil Rye-Hytten Pågår Helse Sør-Øst 

Deltakelse i arbeid - nasjonal 
brukermedvirkningsveileder i 
helseforskning Rune Kløvtveit Pågår Helse Sør-Øst  

Deltakelse i arbeid - nasjonal 
brukermedvirkningsveileder i 
helseforskning Marianne P. Brekke Pågår Helse Nord 

Luftambulansetjenesten - 
Oppnevning av 
brukerrepresentanter til 
forbedrings- og 
effektiviseringsprosjekt Rune Kløvtveit Pågår Helse Sør-Øst 

Luftambulansetjenesten - 
Oppnevning av 
brukerrepresentanter til 
forbedrings- og 
effektiviseringsprosjekt Lene Nilsen Pågår Helse Vest  

Nasjonalt nettverk for å utvikle 
kompetanse og bistå med læring 
og erfaringsoverføring for klinisk 
fagrevisjon  Eilin Reinaas Pågår Helse Midt-Norge 

Nasjonal Kompetansetjeneste for 
inkontinens og 
bekkenbunnsykdom (KIBs) 
faglige referansegruppe og det 
nasjonale forskningsnettverket Anita Hansen Pågår Helse Nord 

Intensive habiliteringsprogram for 
barn og unge med hjerneskade Grete Müller Pågår Helse Vest  

Intensive habiliteringsprogram for 
barn og unge med hjerneskade Øystein Kydland Pågår Helse Sør-Øst 

Nasjonal behandlingstjeneste for 
avansert trombocyttimmunologi Barbro Jøtulhaug Pågår Helse Nord 

informasjonsskriv vedrørende 
FreeStyle Libre systemet for 
egenmåling av blodsukker Gunnar Ekeland Pågår Helse Vest 

Nasjonal samarbeidsgruppe for 
helseforskning i 
spesialisthelsetjenesten (NSG) Arne Lyngstad  Pågår Helse Midt-Norge 

Interregional styringsgruppe 
crcscreening Heidi Brorson Pågår Helse Sør-Øst 
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Oppdrag Navn Status RBU 

Interregional styringsgruppe 
crcscreening Knut Hartviksen Pågår Helse Nord 

LIS-spesialistgrupper HIV Kim Fangen Pågår Helse Sør-Øst 

Arbeidsgruppe for utredning av ny 
styringsmodell for det regionale 
samarbeidet om medisinske 
kvalitetsregistre NN Pågår Helse Vest 

Arbeidsgruppe ulike sjeldne 
sykdommer - 
finansieringsansvaret for 
legemidler mot sjeldne 
sykdommer  Arne Lyngstad Pågår Helse Midt-Norge 

Arbeidsgruppe anskaffelse på 
blodkoagulasjonsfaktorer  NN Pågår Helse Sør-Øst 
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5. Avslutning  
Du har snart lest gjennom min første årsmelding, etter at jeg tiltrådte som 

RBU leder 1. mai 2018. Læringskurven har vært bratt, men svært interessant. 

 

RBU består av 11 medlemmer og 11 varamedlemmer, jevnt fordelt over 

Region Nord. De månedlige styremøtene i RBU er intensive, da det som regel 

er mange saker som skal behandles. Hver sak blir kommentert og diskutert, 

og det som spesielt har imponert meg er sakligheten i diskusjonene, og 

hvilken respekt hvert enkelt medlem viser og blir vist. 

 

Vi som sitter i RBU representerer mange forskjellige organisasjoner, har 

veldig forskjellig kompetanse og erfaring, noe som er viktig for Helse Nord. 

Når vi setter oss ned som likeverdige parter og lærer av hverandre, så øker 

alle sin kompetanse. På denne måten får vi et bedre grunnlag til å ta de 

avgjørelsene som står foran oss. 

Dette er helt i tråd med Helse Nords strategi: Forbedring gjennom samarbeid. 

 

De fleste av oss har full jobb ved siden av vervet i RBU, og noen få er aktive 

pensjonister. Selvsagt er vi ekstra oppmerksom og har mye kunnskap, hvis 

det kommer en sak som omhandler den organisasjonen som vi representerer, 

men alle er klar over at vi skal gi alle saker den samme grundige behandling, 

og se helheten i det vi gjør.  

 

Det er sjelden uenighet ved avstemming, og det tror jeg kommer av at 

medlemmene kommer godt forberedt til møtene, og at sakene er godt opplyst 

av administrasjonen. 

 

Etterspørselen etter brukerrepresentanter øker, og RBU blir stadig bedt om å 

oppnevne brukerrepresentanter i fagråd, referansegrupper, prosjektgrupper 

og ulike utvalg, lokalt, regionalt og sentralt.  

 

Som RBU leder blir jeg ofte invitert til forskjellige konferanser, forum og til 

forskjellige organisasjoner, for å presentere RBU, og det arbeidet vi utfører. 

 

        I høst var adm. direktør Lars Vorland og undertegnede invitert til  

Regional nettverkskonferanse revmatologi 29-30OKT2018 – hvor dialog 

mellom adm. dir. og leder av RBU, synliggjøre at Helse Nord vektlegger 

samarbeid med brukerne i utvikling av tjenestene i regionen. Ved at vi begge 

er på «podiet» samtidig blir dette visuelt synlig, og gjennom dialog blir begge 

våre stemmer hørt. 

 

Som leder av RBU RHF, har jeg plass i styret til Helse Nord RHF som 

observatør, og har tale og forslagsrett. Fra første dag i styremøte har jeg blitt 
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behandlet på samme måte som de faste styremedlemmene. Orienteringssaker 

og referatsaker får jeg anledning til å kommentere, og blir ofte spurt om RBU 

sine innspill når disse står på sakskartet.  

 

Hele styret i Helse Nord RHF er genuint opptatt av at brukerstemmen blir 

hørt i helseforetakene, og at dette er svært viktig for pasientsikkerheten. 

 

I RBU`s egenevaluering (2018) ble medlemmene bedt om å liste opp tre 

områder som bør prioriteres i en startperiode. Flere områder ble trukket 

frem, men et klart flertall ønsket å prioritere følgende: 

•  Helhetsansvaret og den regionale tenkningen. 

•  Oppfølging av brukerrepresentanter i råd og utvalg. 

•  Kommunikasjon med brukerorganisasjonene. 

Oppgavene våre er mange og komplekse og det å prioritere kan være 

vanskelig, men likefullt nødvendig. Vi tror dette er et godt utgangspunkt og 

anbefaler ekstra fokus på disse områdene i året som kommer. RBU`s historie 

er kort, og ting tar tid. Gjennom tålmodig og planmessig arbeid vil vi fortsette 

den positive utviklingen som forgjengerne våre har skapt. 

 

 

Knut Georg Hartviksen      

leder RBU  
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 24-2019 Løsning for registrering av avvik/ 

samhandlingsavvik – oppnevning av 

brukerrepresentant 

 
Innledning/bakgrunn 
Helseforetakene i Helse Nord er i oppdragsdokumentet for 2019 gitt i oppdrag å 
registrere samhandlingsavvik meldt fra kommunene og fra helseforetakene.  
 
Saken ble drøftet i møte med samhandlingslederne 17. januar 2019. Det ble enighet om å 
starte opp arbeidet med en arbeidsgruppe, gjerne under ledelse av KVAFOR som har 
forvaltningsansvar for Docmap.  
 
Utredningen bør vurdere alternative løsninger, inkludert mellomløsning dersom langsiktig 
løsning ligger for langt fram i tid. 
 
Problemstilling 
Starte opp arbeidet med å vurdere behov og mulige alternativer og løsninger for 
registrering av avvik / samhandlingsavvik. 
 
Konklusjon 
Regionalt brukerutvalg inviteres til oppnevne representant som kan delta i arbeidet. 
Første møte er foreslått til 19. mars 2019 (kl 09.00-11.30) via Skype.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til 
arbeidet med løsning for registrering av avvik/ samhandlingsavvik med oppstart 19. 
mars 2019. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
Samhandlingsløsning - Innspill i etterkant av møte den 17. januar 2019 
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Samhandlingsavvik 
 
Saken ble drøftet i møte med samhandlingslederne sist torsdag (17.01.19). Det ble 
enighet om å starte opp arbeidet med en arbeidsgruppe, gjerne under ledelse av 
KVAFOR som har forvaltningsansvar for Docmap.  
 
Utredningen bør vurdere alternative løsninger, inkludert mellomløsning dersom 
langsiktig løsning ligger for langt fram i tid.  
 
Medlemmer av arbeidsgruppen:  

 Helse Nord RHF:  
o Jann-Hårek Lillevoll og Raymond Dokmo 

 Helgelandssykehuset:  
o Knut Roar Johnsen, Samhandlingssjef 

 UNN HF:  
o Marit Bergh, rådgiver 

 Finnmarkssykehuset:  
o Vivi Brenden Bech, samhandlingsrådgiver 

 Nordlandssykehuset:  
o May Anita Norøy Fygle, rådgiver Senter for klinisk støtte og 

dokumentasjon 
 Forvaltningsforum for Docmap:  

o Sigurd Finne (HSYK) og Line Lura (UNN) 
 Kommune: 

o Mona Pedersen (Lenvik kommune) 
 Regionalt brukerutvalg: 

o X 
 
Gruppen konstituerer seg selv når alle medlemmene er klarert. Samhandlingslederne 
kommer med innspill til mandat og frist for leveranse.  
 
Innspill: 

 For oss er det viktig at eksterne meldere av avvik har mulighet til å melde 
gjennom samme portal, uavhengig av geografisk plassering, altså en web-basert 
løsning.  

 Avvikskategorier bør være selvforklarende, og ikke for mange slik at det blir 
uoversiktlig (brudd på samarbeidsavtaler, pasientbehandlingsavvik, ris og ros 
osv).  

 Ideelt sett bør pasientens identitet kunne oppgis slik at vi lett kan spore 
hendelsen internt. 

 Løsning må ivareta kravet til postarkivering (integrasjon med Elements). Det må 
være en god integrasjon med Docmap, slik at all avvikshåndtering kan ivaretas i 
ett kjent system. 

 Systemet må være like tilgjengelig for kommuner, fastleger og 
spesialisthelsetjenesten.  

 Funksjonalitet/brukergrensesnittet er det aller vesentligste. Det er her vi har fått 
kritikk og som igjen har ført til at avviksmeldinger ikke blir nyttet. 
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 Systemet må være regionalt og brukervennlig for alle aktører innenfor 
helsetjenesten  

 Saksbehandlingen må forenkles i det nye systemet 
 Det må være mulig å hente tall/statistikk til bruk i forbedringsarbeid  
 Valgfritt om man ønsker tilbakemelding på avvik 
 Systemet bør fortrinnsvis være mulig å integrere med andre eksisterende 

systemer 
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209    diverse     Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 25-2019 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 6. mars 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 25-2019/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 27MAR2019 i 

Bodø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv. 
Regjeringserklæringen - forslag om sammenslåing av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF/Finnmarkssykehuset HF, informasjon  

LV/KP 

Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre 
Nordland) - lokalisering, oppfølging av styresak 127-2013 

GT 

Veileder for deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord  GT 
Budsjett 2019 – konsolidert  HiR 
Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, tertialrapportering HiR 
Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2018 – herunder 
disponering av resultat 

HiR 

Konsernbestemmelser for investering, revisjon HiR 
Myndighets- og ansvarsforhold på IKT-området i helseforetaksgruppen HiR 
Veileder tidligfaseplanlegging IKT-prosjekter, felles styresak HiR 
Virksomhetsrapport nr. 2-2019 HiR 
Årlig melding 2018 SCH 
Miljørapport 2018 HiR 
Internrevisjonsrapport 01/19, Helse Nord RHFs forvaltning av 
helseforskningsmidler 

TS 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv. 
Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT 

  
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 fredag 15MAR2019. 

 
  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 297 



 

2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 24APR2019 i 
Narvik:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og 
kommunehelsetjenesten 

GT/RD 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 
operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-25 og 45-2016/3, oppfølging av 
revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19 

GT 

Elektronisk medikasjon/kurve - gevinstrealiseringsplan HiR 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - arealplan Breivika, plan for 
gjennomføringen - oppfølging av styresak 84-2018 

HiR 

Virksomhetsrapport nr. 3-2019 HiR 
Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2018, oppfølging av 
styresak 61-2017 

SCH 

Kvalitetsarbeid i HF-ene - insentiver, oppfølging av regionalt styreseminar 24-
25OKT2018 

SCH 

  
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Det foreligger foreløpig ingen styresaker til orientering.  

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 12APR2019. 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 298 



 

 

 

Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   diverse     Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 26-2019 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 23. januar 2019 
2. Referat fra fagråd for revmatologi 10. januar 2019 
3. Referat fra fagråd for TSB i Helse Nord 17. januar 2019 
4. Referat fra arbeidsgruppe implementering pakkeforløp – Psykisk helse rus  

30. januar 2019 
5. Referat fra prosjektgruppemøte Rehabilitering i Nord-Norge 4. februar 2019 
6. Brev av 13. februar 2019 til Regionalt brukerutvalg fra Landsforeningen for 

Nyrepasienter og Transplanterte vedrørende pasienttransport fra Saltdal til NLSH 
7. Innkalling til Gardermoenmøtet 10. mai 2019 fra Nasjonalt kompetansetjeneste for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 6. mars 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 
 

Saksnr.:       Referent/tlf.:   Sted/dato:  
    Tove Elisabeth Svee  Harstad 14.6.18   

Møtereferat 

Fagråd for fødselshjelp og kvinnesykdommer 
 

Møtetype: Fagrådsmøte nr. 1/2019 
Møtedato: 23.01.219 kl. 10.00 – 12.00 
Møtested: Skype 
Neste møte: 3.5.2019 10.00 – 12.00  

 
Medlemmer 

Bjørn Holdø, Åse Torunn Revholt Pettersen, Nils Thomas Songstad, Randi 
Nilsen, Monica Benberg Antonsen, Ragnhild Sunniva Birkeland, Inger Lill 
Kvandal, Sølvi Hestnes, Tove Elisabeth Svee, Siri Strand Pedersen fra ca. kl. 
11.00 

 

 
Forfall 

Bente M. Hjelseth 
 
Innkalling/saksliste: 
 

Sak  
1-2019 Referat sist møte. 

Alta. 2 jordmødre tilstede under utdrivelsesfasen.  
Fagrådet anbefaler at det er to jordmødre tilstede i utdrivelsesfasen av 
fødsel. Jordmødrene i Alta praktiserer ikke dette og har sendt brev om at 
dette vurderes på nytt. Fagrådet holder fast på vedtaket og Bjørn har svart 
til Finnmarksykehuset. Siri har tatt over det faglige ansvaret for fødestua 
etter Ingrid Petrikke og gir tilbakemelding til jordmødrene i Alta.  
 
Partus – Tove har snakket med Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord. Han 
sier at det er en prosess på gang for forbedring, og at Bjørn Nilsen er den 
som kjenner til saken. Tove sender en mail til Bjørn Nilsen og ber om 
informasjon om hvor saken står, og inviterer han til neste møte.  

2-2019 Seleksjonskriterier:  
Bjørn har laget følgende utkast til endringer:  
 
Seleksjon av gravide der det er påvist resistente bakterier 

Referanse i DocMap  

 PR16822 MRSA – ESBL – VRE screening av pasienter . retningslinjer 

NLSH HF 
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 RL0123 Isolering        

 

Fødende der det er påvist bærertilstand med multiresistente gule 

stafylokokker (MRSA), multiresistente gramnegative stavbakterier (ESBL) 

eller vankomycinresistente enterokokker (VRE) bør selekteres ut fra 

obstetriske kriterier, og kan føde på fødestue og fødeavdelinger. Vanlige 

rutiner for forebygging av kontaktsmitte må følges.      

 
Seleksjon av fødested for gravide med diabetes 
Referanser: 
Norsk Gynekologisk Forening: Veileder i fødselshjelp 2014, kapitlene 

 Kapittel 8 A Pregestasjonell diabetes (type 1 og type 2)  

  

 Kapittel 8 B Svangerskapsdiabetes –  

Hos gravide med medikamentelt behandlet (med insulin eller Metformin) 

diabetes mellitus (pregestasjonell type 1 eller 2 eller svangerskapsdiabetes) 

anbefales vurdering for induksjon fra uke 38. De fødende anbefales selektert til 

fødsel ved sykehus med barneavdeling (Bodø, Tromsø, Hammerfest) pga. 

flerdoblet risiko for hypoglykemi hos det nyfødte barnet.  

Kostregulert diabetes som har vært dårlig regulert under svangerskapet 

(HbA1c > 6) anbefales også selektert til sykehus med barneavdeling. 

Ved velregulert kostregulert diabetes (HbA1c < 6) kan fødselen foregå på 

fødeavdeling ved sykehus uten barneavdeling. 

Kontroller hos gynekolog bør foregå ved kvinnens lokalsykehus, og henvises til 

høyere nivå etter individuell vurdering. Det er en fordel hvis siste kontroll før 

fødsel/induksjon (ca. uke 36) foregår ved det sykehuset kvinne skal føde, men 

dette må vurderes opp mot evt. tilleggsrisikofaktorer, avvikende funn under 

svangerskapet, lang reisevei m.m. 

I etterkant av vedtak i siste møte, er det uenighet i Helse Finnmark 
angående om de som behandles med Metformin skal selekteres.  
Fagrådet diskuteres saken og holder fast ved vedtaket fra sist møte. Bjørn 
endrer referanse området for HbA1c jf. ny veileder.  
 
Seleksjon av gravide med virushepatitt (B og C) 
Referanser 
Norsk Gynekologisk Forenings Veileder i fødselshjelp 2014 
Kapittel 12 Virale infeksjoner hos gravide 
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 Virus hepatitt B  

 Virus hepatitt C  

 Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen  

Fødende med hepatitt B eller C kan føde ved fødeavdeling uten barneavdeling, 

og den fødende håndteres som smitteførende, se avsnittet 

«Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen». Valg av forløsningsmåte i 

henhold til vanlige obstetriske retningslinjer, og under fødselen bør man 

unngå skalpelektrode og føtal blodprøvetaking. Ved behov for operativ vaginal 

forløsning foretrekkes tang fremfor vakuum. Se for øvrig avsnittene 

«Virushepatitt B» og «Virushepatitt C». 

Vedtak:  
Endringene i seleksjonskriterier godkjennes med en endring i 
referanseområde for HbA1c.  
Bjørn sender de nye seleksjonskriteriene til Randi Spørck og Geir Tollåli. De 
må vedtas i fagsjefmøtet før implementering.  

3-2019  Eventuelt: 
Flyreiser for gravide fra Stokmarknes og Andenes til Bodø og Tromsø. Friske 
gravide som er selektert til å føde ved Kvinneklinikk.  
 
Det ble inngått en avtale med Widerøe i 2012? Ligger på Widerøe sine 
hjemmesider.  
Stokmarknes og Andenes til Bodø og Kirkenes – Tromsø mangler i avtalen.  
Tove sender en mail til Helse Nord og etterspør hvem som kan følge det opp.  
 
 

  Saker til neste møte:  
 

1. Melderutiner etter komplikasjoner / uheldige hendelser. Det er ulik 
praksis hva som meldes innad i Helse Nord. Nye rutiner er kommet 
1.1.2019. UNN har utarbeidet retningslinjer som har vært praktisert 
over flere år, se PR17247. Alle setter seg inn i UNN sin prosedyre og 
diskuterer de i sitt miljø før neste møte.  
 

2. Masterutdanning for jordmødre starter opp i Tromsø til høsten.  
Hvordan skolere jordmødre for å veilede de nye studentene? Bør 
Helse Nord stimulere til videreutdanning for jordmødre slik at flere 
har master?  Ragnhild lager et notat og saken settes opp i neste møte. 

 
 

 
Referent  
Tove Elisabeth Svee  
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Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

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

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

 

 

Referat fagråd revmatologi 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
 

Referent/dir.tlf.: 
Siw Skår, 951 29 401  

Sted/Dato: 
Bodø, 10.1.2019 

 
 

Møtetype: Fagrådsmøte, revmatologi 
Møtedato: 10. januar 2019 
Møtested: Helse Nord RHF, Sjøgata 10, Bodø, møterom Oversikten, 4.etasje 

Deltakere via skype/ VK/telefon: se oppkoblingsinfo i møteinnkallingen 
Neste møte: 12.9. 2019 

 
Pga. dårlig vær og forsinket Tromsø-fly ble møtestart forskjøvet, og noen deltakere 
kunne ikke reise. 
 

Tilstede: 
Gøran Karlsson, revmatolog, Nordlandssykehuset. Leder av fagrådet. 
Randi Nilsen, brukerrepresentant (skype) 
Bente Fridtjofsen, sosionom, Nordlandssykehuset 
Lars Øie, fysioterapeut, Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad  
Synøve Kalstad, revmatolog, UNN 
Ellen Nordahl, barnelege, UNN (skype) 
Berit Harham Solheim, ergoterapeut, UNN 
Inger Johanne Jarnæs, sykepleier, Nordlandssykehuset 
Heli Sandgren, revmatolog, Finnmarkssykehuset (skype) 
Monica Lian, sekretær, UNN  
Siw Skår, rådgiver, Helse Nord RHF. Sekretær i fagrådet. 
Fravær: 
Inger Myrnes Hansen, revmatolog, Helgelandssykehuset (skulle delta via skype, men 
kunne ikke logge på) 
Hege Skjæran, fastlege, Vågan kommune (skulle delta, men ble forhindret i siste liten) 
Kjell-Arne Helgebostad, fastlege, Røst kommune (vara) Ikke innkalt 

 
Sak 1-2019  
Godkjenning av 
innkalling og saksliste. 
Godkjenning av 
referat fra forrige 
møte. 

Godkjent 
 
 
Godkjent 

Sak 2-2019  
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Årsrapport 2018 Utkastet ble gjennomgått, med forslag om å skrive mer om 
regional brukerkonferanse, samt legge til et punkt om evaluering 
av handlingsplanen.  
Revidert utkast er vedlagt referatet. Ytterligere kommentarer må 
sendes Göran eller Siw innen 25. januar 2019.  

Sak 3-2019  
Behandlingstekster på 
nettsidene til 
helseforetakene.  

Ingrid Bredesen Hangaas, webansvarlig i Helse Nord RHF, 
orienterte om arbeidet med behandlingstekster; nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Se vedlagte presentasjon. 
 
Fagrådet mener det er viktig at utredning, behandling og 
oppfølging er presentert på nettsidene. Suksessfaktor er at det er 
noen som «holder» i arbeidet og sørger for at tekster blir sendt til 
godkjenning, purrer når det tar for lang tid osv.  
 
Ingrids oppsummering av Slik kan du bidra til at vi får ut enda flere 
behandlingsbeskrivelser på sykehusenes nettsider:  

 Opprett en egen kontaktperson på klinikken/avdelingen 
som holder tett dialog med webredaktøren (se kontaktinfo 
under) 

 Svar på e-post når du bli bedt om å godkjenne en tekst – 
husk at du kan legge på lokal info. Kontaktinfo, praktisk 
info, kurs og aktuelle kliniske studier vil dukke opp på 
siden automatisk – dette trenger du ikke tenke på. 

 Se oversikt over alle behandlingsbeskrivelser som er 
produsert nasjonalt: 
https://fellesinnhold.hn.nhn.no/behandlinger - er det noen 
av disse som vi bør ha på vår nettside? 

 Savner du en aktuell behandlingsbeskrivelse i 
fellesinnholdet? Ta kontakt med webredaktøren som 
sjekker om den er under produksjon. Dersom den ikke er 
det, vil du få tilbud om å produsere den.  
 
 

HF Webredaktør (for behandlingsbeskrivelser) E-post 

Finnmarkssykehuset Andrea Kovanen Sæten  Andrea.Kovanen.Saeten@finnmarkssykehuset.no  

UNN Jan Fredrik Frantzen Jan.Fredrik.Frantzen@unn.no  

Nordlandssykehuset Irene Robertsen Selnes  Irene.Robertsen.Selnes@nordlandssykehuset.no  

Helgelandssykehuset Kristin Høydal 
Helen K. Åsli  

Kristin.Hoydahl@helgelandssykehuset.no  
 
Helen.Katrin.Asli@Helgelandssykehuset.no  
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Sak 4-2019  
Informasjon om 
prosjekt i 
Nordlandssykehuset 
ang. 
ungdomspoliklinikk 

Oppfølging av sak 15-2017 og sak 8-2018 
Bente og Inger-Johanne orienterte om status i prosjektet, jf. 
vedlegg.  
Prosjektet varer til juni 2019, men det er utsikter til 
implementering i ordinær drift fra juli. 

Sak 5-2019  
Tilgang til 
rehabiliterings-
tjenester for pasienter 
med revmatisk 
sykdom.  

Vedlagte presentasjon ble brukt som innledning til diskusjon -> 
har vi riktig tilbud, er det noe vi mangler, hva skal 
spesialisthelsetjenesten tilby og hva skal foregå lokalt i 
kommunene. 
Oppsummert: 
Fra sykehusene henvises hovedsakelig pasienter med 
inflammatorisk sykdom. Siste året har det vært flere avslag enn 
tidligere – også for pasienter som åpenbart kunne ha stor nytte av 
rehabiliteringsopphold. I Finnmark er det ikke tilbud til denne 
gruppen. 
Kommunale tilbud varierer; Randi orienterte om arbeidet som 
gjøres med å kartlegge tilbudene i kommunene – rapport ferdig i 
mars. 
Pasienter med ikke- inflammatoriske sykdommer og 
smertetilstander henvises hovedsakelig fra fastlegene. Noen følges 
også opp ved FMR. Dette er en stor og sammensatt gruppe. Ved 
reduksjon i tilbudene ved rehabinstitusjonene vil denne gruppen 
bli utsatt for kutt. 
Tilbudet til barn og unge er tilsynelatende dekkende. 

Sak 6-2019  
Følge opp tema fra 
overlegesamlingen om 
pasienter med 
«passert planlagt tid». 
(kilde: Helse Nord LIS) 

Revma er ett av fagområdene med flest pasienter som venter på 
oppfølging ut over hva som er registrert i Dips som tentativ tid for 
dette. 
Vedlagte presentasjon (side: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28) ble brukt som innledning til diskusjon om: 

 hva registreringene forteller 
 hvilke konsekvenser dette har for pasientene 
 hva årsakene kan være 
 hva kan gjøres med denne utfordringen 

Pasientene som utgjør gruppen «passert planlagt tid» viser hvor 
mange pasienter som er i et forløp innen det aktuelle fagområdet, 
og som på et gitt tidspunkt allerede skulle hatt time på sykehuset. 
Totalt er det 3104 passerte planlagte kontakter innen revma i 
Helse Nord pr. 9/1-19. Det utgjør 28 % av alle kontakter 
(planlagte +passert planlagte). Alle har fått tentativ dato/måned, 
dvs. de er ikke satt opp på en fast dato på oppmøtelisten. De aller 
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fleste har fått tentativ tid i 2018 og 2019, men UNN og HSYK har 
noen fra 2015/-16 og -17. 
Tentativ tid bør ideelt sett være satt ut fra en medisinsk vurdering 
av når pasienten har behov for neste konsultasjon. Dette kan være 
individuelt begrunnet eller ut fra et «standard» pasientforløp. 
Dersom pasienten skal følges opp hos fastlegen, eller selv har fått 
ansvaret for å ta kontakt ved endring av tilstand settes det ikke 
opp ny tentativ kontakt.  
 
Noen har gjort gjennomgang av pasientene som har passert 
planlagt tid, for å sikre at det er medisinsk forsvarlig at de venter, 
samt avslutte de som av ulike grunner ikke trenger ny kontakt. 
Pasient- og evt. fastlege tilskrives da.  
 
Årsaker til mange med passert planlagt tid kan være flere, f.eks. at 
fagfeltet har for mange pasienter i forhold til kapasitet, pasienter 
settes opp til ny kontakt for hyppig, eller uten at det er behov. 
 
Mulige tiltak er å øke kapasiteten i poliklinikken (flere leger, flere 
pasienter pr. lege, oppgavedeling - sykepleiere/fysioterapeuter), 
forlenge intervaller mellom kontakter, avslutte pasienter som kan 
følges av fastlege eller som ikke trenger oppfølging. Innen revma 
er det laget flere rutiner for poliklinisk oppfølging av pasienter; 
disse bør følges dersom det ikke er individuelle grunner til annet.    
 
Data fra passert planlagt tid i Helse Nord LIS brukes i variabel 
grad. Verktøyet er bra og gir oppdatert informasjon om status for 
egen avdeling. Fagrådet anbefaler at det brukes, og at avdelingen 
følger opp med konkrete tiltak. 
 

Sak 7-2019  
Evaluering av 
utdannings-
programmene 

Kort orientering om at utdanningsprogrammene evalueres. 
Effekten; i form av rekruttering og stabilisering av spesialister, er 
ikke lik for alle fagfeltene som har utdanningsprogram. Innhold i 
programmene er også ulikt. De fleste mener nettverket/ 
samarbeidet i regionene er den viktigste gevinsten. 
Foreløpig er det bestemt at reiser til utlandet i regi av 
utdanningsprogrammene opphører fra og med 2019. For øvrig går 
aktivitetene inntil videre som før. 

Sak 8-2019  
Gjennomgang og 
evaluering av Regional 
brukerkonferanse 
2018 

Positive tilbakemeldinger, både på program og arrangement. 
Noen etterlyser flere pauser. Dette er vanskelig å imøtekomme, da 
programmet samtidig skal ha innhold som blir tellende for 
helsepersonell i utdanningssammenheng.  

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 306 



 5 

Planleggingen av konferansen var bra; nyttig med idedugnad i 
fagrådet. Den lokale komiteen i Tromsø fungerte bra. 
I løpet av året må vi avklare om det skal arrangeres regional 
brukerkonferanse i 2020. 

Eventuelt Ingen saker 
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Årsrapport for 2018 
 
 
 

Fagråd for revmatologi 
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1. Innledning og bakgrunn 
 

Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015–2019 Fra biologisk terapi til helhetlig 

behandling er retningsgivende for fagfeltet. Planen ble styrebehandlet 26.2.2015 med 

følgende vedtak: 

 

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015-2019 
som retningsgivende for den videre utviklingen av tjenestetilbudet til denne 
pasientgruppen.  

2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i 
årene fremover.  

3. Styret ber adm. direktør om å gi samarbeidet med kommunehelsetjenesten høy 
prioritet for å sikre at denne pasientgruppen får den nødvendige oppfølgingen i 
kommunene etter behandling i spesialisthelsetjenesten.  

4. Styret ber adm. direktør vurdere et prosjekt som utreder rehabilitering/opptrening i 
varmere strøk for de pasienter, der dette kan gi en helsemessig gevinst.  

2. Mandat 
Det er utarbeidet et felles mandat for fagrådene i Helse Nord, som hvert år kan 

suppleres med tilleggsmandat gitt av fagdirektøren (vedlegg 1). Fagråd for revmatologi 

har i perioden hatt følgende tilleggsmandat: 

 
Fagrådet gis i oppdrag å følge opp Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2014–
2019 når denne er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.  

3. Sammensetning 
Medlemmer av fagrådet er oppnevnt av Helse Nord RHF, etter forslag til representanter 

fra foretakene, regionalt brukerutvalg (RBU) og Kommunenes sentralforbund (KS). 

Leder er oppnevnt av Helse Nord RHF, og sekretariatsfunksjonen er ivaretatt av 

rådgiver i fagavdelingen. Dagens fagråd er oppnevnt for perioden 1.3.2018–28.2.2020, 

og har følgende medlemmer: 

 
Funksjon Tittel Navn Sted Merknad 
Leder Revmatolog Gøran Karlsson Nordlandssykehuset Bodø  
Medlem Sekretær Monica Lian UNN Tromsø Regional 

koordinator 

Medlem Bruker Randi Nilsen   

Medlem Revmatolog Inger Myrnes Hansen Helgelandssykehuset Mo i Rana  
Medlem Revmatolog Heli Sandgren Finnmarkssykehuset Kirkenes  
Medlem Revmatolog Synøve Kalstad UNN Tromsø  
Medlem Ergoterapeut Berit Solheim UNN Tromsø  
Medlem Barnelege Ellen Nordal UNN Tromsø  

Medlem Fysioterapeut Lars Øie Rehabiliteringssenteret Nord-
Norges Kurbad 

 

Medlem Allmennlege Hege Skjæran Vågan kommune  

Vara Allmennlege Kjell-Arne Helgebostad Røst kommune Vara for Hege 
Skjæran  

Medlem Sykepleier Inger Johanne Jarnæs Nordlandssykehuset Bodø  
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Medlem Sosionom Bente Fridtjofsen Nordlandssykehuset Bodø  
Sekretær Rådgiver Siw Skår Helse Nord RHF  

Tabell 1 Medlemmer i Fagråd for revmatologi, 2018 

Sammensetningen er god både når det gjelder representasjon fra foretakene, 

tverrfaglighet og brukermedvirkning.  Det er god deltakelse i fagrådsmøtene og stort 

engasjement.  

4. Aktivitet 
Det er avviklet to møter i perioden; 4/1 og 26/4, i Bodø med delvis deltakelse via skype. 

Det er behandlet åtte saker slik oversikten i tabell 2 viser.  

 
2018 

Sak 1-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Sak 2-2018 Regional brukerkonferanse 2018 

Sak 3-2018 Informasjon om pasientforløp på internettsiden. 
Sak 4-2018 Årsrapport for 2017, fagråd i revmatologi. 

Sak 5-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Godkjenning av referat fra forrige møte. 

Sak 6-2018 Brukerkonferanse 2018 

Sak 7-2018 Informasjon om Regional plan for avtalespesialister 

Sak 8-2018 Informasjon om prosjekt i Nordlandssykehuset ang ungdomspoliklinikk 
Oppfølging av sak 15-2017 

Tabell 2 Oversikt over saker behandlet i Fagråd for revmatologi i 2018 

De fleste saker som er behandlet er meldt til fagrådet fra medlemmene eller direkte fra 

fagmiljøet. Hovedaktiviteten dette året har vært å forberede og arrangere Regional 

brukerkonferanse, som i år ble avviklet i Tromsø 29.– 30. oktober. Oppfølging av 

tiltakene i fagplanen har ikke hatt like mye oppmerksomhet, og bør prioriteres i 2019. 

Fagrådet er en arena for samarbeid og en pådriver for iverksetting. Fagrådet tilstreber 

god ivaretakelse av brukerperspektivet, og oppfordrer brukerrepresentanten til aktiv 

deltakelse, og til å holde kontakt med brukerorganisasjonene.  

5. Økonomi 
Gjennom kronikersatsingen er midler til drift av fagrådet fordelt til UNN. Midlene har så 

langt vært tilstrekkelig. 

6. Planer for 2019 
Det er planlagt to til tre møter i 2019; det første arrangeres 10. januar i Bodø. Saker som 

skal følges opp i 2019 er: 

 

 Tiltak i handlingsplanen 
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 Utvikle informasjon om utredning, behandling og oppfølging på helseforetakenes 

nettsider 

 

 

 

 

Gøran Karlsson 

leder 

 

 

Vedlegg:  Mandat for fagråd for revmatologi i Helse Nord 
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Referat fra møte med fagrådet for TSB i Helse Nord 17.01.19 
Til stede: Helse Nord ved rådgiver Frank Nohr og seksjonsleder fagavdelingen Jon Tomas 

Finnsson, UNN ved avd. leder rusavdelingen Ruben Sletteng og enhetsleder Marte Bjerkenes 

Løvold, Helgelandssykehuset ved overlege Per Laurits Pedersen, Nordlandssykehuset ved 

overlege Torunn Alveng og psykolog Kenth Moland Solem, regionalt brukerutvalg og RiO 

Asbjørn Larsen, RVTS Nord ved Marianne Sandbu Ryeng og KoRus-Nord ved 

seniorrådgiverne Turi Enoksen, Elisabeth Nordmo og Siv Edorsen Maude.  

Ikke møtt: Psyk. Sykepleier May Kirsten Nergård, Finnmarkssykehuset, Arild Holdø, Sigma 

Nord (ikke fått innkalling). 

Sak: informasjon fra RVTS Nord og KoRus Nord om prosjektet «Kompetanseutvikling 

Rus & vold», aktuell status og drøfting av aktuelle problemstillinger.  

Presentasjon av RVTS og KoRus ikke nødvendig, da disse er kjent fra tidligere.  

Elisabeth Nordmo redegjorde for oppdraget og prosjektet (se vedlegg Informasjon om 

«Kompetanseutvikling rus & vold»). Arbeidet koordineres fra KoRus-Midt, og Helse Midt 

representerer spesialisthelsetjenesten inn i prosjektet. KoRus-Nord og RVTS Nord skal bidra 

med utvikling av to moduler nasjonalt, samt med implementering og kompetanseheving 

regionalt. I første omgang er målgruppen primært spesialisthelsetjenesten, men vi tenker det 

vil være naturlig å se på muligheten for samtidige løp i regionen.  

 

Drøfting 

Det tematiseres at en del av døgnbehandlingen for TSB tilbys av private aktører med ulik 

kontaktflate opp mot den offentlige spesialisthelsetjenesten, og med en betydelig geografisk 

spredning (HELFO-institusjoner). Representant for avtaleinstitusjonene var ikke til stede på 

møtet i dag.  

Det fremkommer at personell på alle døgnenhetene ved UNN skal ha vært introdusert for 

«Forebygging og mestring av aggresjon» (FMA), men uklart hvor dette arbeidet står i dag. 

Avdeling for sikkerhetspsykiatri ved UNN har vært involvert i dette arbeidet. Imidlertid synes 

FMA å omhandle forebygging og mestring av aggresjon inne på en avdeling, mens aktuelle 

prosjekt mer tar sikte på hvordan man kan avdekke vold, og arbeide langsiktig og terapeutisk 

med den enkelte pasient. Innfallsvinkelen er derfor noe annerledes i dette prosjektet og har 

mer fokus på egenregulering og egenkontroll, mer enn at pasienten reguleres av 

miljøpersonale.  

Ved poliklinikkene arbeides det med en større andel av pasientpopulasjonen enn ved 

døgnavdelinger. Poliklinikkene vil også kunne arbeide mer langsiktig. Det synes uklart om 
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praksis der pr. nå er samtidig behandling og i så fall hvor utstrakt dette er. Det fremkommer at 

tidvis behandles vold med sinnemestringstilbud i fengsel, mens rusbehandling foregår ved 

poliklinikk. Det angis fra et av helseforetakene, at tilsyn har avdekket mangel på gode 

prosedyrer for voldsrisikovurdering.   

 

Det synes dermed å bli en felles konklusjon at de som særlig vil kunne nyttiggjøre seg slik 

kompetanse er behandlere ved ruspoliklinikk og i DPSene. Det fremkommer også at det å 

kunne arbeide med et samtidig fokus på både rus og vold fra samme behandler trolig vil være 

nyttig og hensiktsmessig.  

Det drøftes også hvordan man kan se for seg et mer sammenhengende opplegg med 

kontinuitet i behandlingslinjene. F.eks. at arbeidet med voldsproblematikk starter under en 

døgninnleggelse og fortsetter ved overgang til poliklinisk behandling. Det påpekes at 

kompetansehenvsingtiltakene i seg selv ikke endrer praksis, slik at det vil det være viktig at 

det tenkes omkring disse problemstillingene og at enheter/instanser har noen målsettinger i 

forhold til samarbeid og samhandling.  

I forhold til differensiering så er programmet tenkt for hele spesialisthelsetjenesten, men det 

er ikke fullt ut avklart hvordan hele prosjektpakken vil se ut. Dermed er det mulig at det 

kommer en modul for miljøpersonale og andre moduler mer rettet mot behandlere ved 

poliklinikk. Ulike moduler vil være mer og mindre relevante. 

Målgruppen for en grunnmodul vil kanskje være tilpasset en hel enhet, mens de valgfrie 

modulene vil muligvis være mer spisset. Vi vil i størst mulig grad forsøke å tilby modulene 

lokalt, men noen av de mer spesialiserte modulene vil kanskje ha få deltakere fra hver enkelt 

enhet (og det må da påregnes reise). 

 

Videre plan  

Regional arbeidsgruppe for prosjektet har representanter fra RVTS og KoRus, og der må det 

en brukerrepresentant inn. Den nasjonale arbeidsgruppa har brukerrepresentanter representert.  

Den regionale arbeidsgruppa har ansvar for å utvikle to av modulene i prosjektet, samt får 

ansvar for å tilby de ulike modulene regionalt på sikt.  

Den regionale arbeidsgruppen ønsker en regional referansegruppe som kan knyttes til arbeidet 

i utviklingsfasen, og hvor ulike problemstillinger kan drøftes. Fagrådet stiller seg til 

disposisjon for slike drøftinger, og ønsker også å holdes oppdatert vedrørende prosjektet. 

Fagrådet vil også bidra til å gjøre informasjonen kjent bredt i helseforetakene i HN.  

Videre forslås det i møtet at man etter hvert nedsetter et regionalt implementeringsteam. Dette 

vil bidra til å sikre dialog slik at forankringen blir god og at tilbudet treffer de ulike enhetene 

og deres behov. Teamet bør, i tillegg til den regionale arbeidsgruppa, bestå av både ledere og 

ansatte (behandlere) i helseforetakene. Fagrådet spiller inn at det er ønskelig 

implementeringsteamet består av representanter fra alle HF og de private aktørene.  

I forhold til implementeringsfasen bør det kanskje utarbeides en regional 

implementeringsplan, og at det der angis ulike kontaktpersoner slik at vi kan nå alle og har 

kontakt på riktig nivå.  
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Slik vi oppfatter det ble prosjektet oppfattet som nyttig og interessant fra fagrådets side. Det 

var enighet om at slik kompetanseheving vurderes å være særlig relevant for poliklinikkene i 

psykisk helsevern. Disse har i dag ansvar for rusbehandlingen som foregår poliklinisk, og vil 

derfor møte mange flere pasienter totalt sett. Poliklinikkene/rusteamene er organisert innenfor 

for psykisk helse og således ikke representert på dagens møte. Det drøftes også om dette vil 

være aktuelt for BUP, kanskje særlig mot de eldste pasientene.  

 

Tidsperspektivet er å klargjøre modulene i løpet av 2019 og rulle det ut 2020. Det er et stort 

forankringsarbeid som må foregå. Fra Helse Nord påpekes viktigheten av tidlig forankring 

både i Helse Nord, men også viktig med tidlig forankring i hvert HF. Milepælsplanene blir 

forskjøvet og det er kanskje bra at dette arbeidet tar tid. Dette muliggjør en bedre forankring i 

HFene.  

 

 Regional arbeidsgruppe tar initiativ til tilsvarende møte med fagråd for psykisk 

helsevern for voksne i Helse Nord.  

 Kopi av referat fra dagens møte, samt et eget skriv som beskriver prosjektet, 

oversendes klinikkene ved de ulike HFene i Helse Nord som informasjon.  

 Regional arbeidsgruppe holder fagrådet oppdatert ved å oversende aktuelle 

nyhetsbrev vedrørende prosjektet.  

 

 

 

Referent: Siv Edorsen Maude, KoRus-Nord 

 

Vedlegg: Informasjon om Prosjekt Kompetanseutvikling Rus&Vold 
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         Narvik, 29.01.2019 

Informasjon om prosjekt «Kompetanseutvikling rus & vold» 

KoRus (Kompetansesenter Rus) og RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging) fikk i 2017 oppdrag om å utvikle og implementere 

kunnskapsmoduler1 på området rus og vold.  Oppdraget er forankret i Opptrappingsplanen for 

rusfeltet 2016-2020 og Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021. Det er avsatt egne 

midler i statsbudsjettet til dette arbeidet.  

Prosjektet skal bidra til å styrke kompetansen for ansatte i tjenestene knyttet til rus og vold. 

Dette innebærer identifisering, utredning, diagnostisering og integrert behandling2. KoRus 

Midt skal sammen med RVTS Midt koordinere og lede prosjektet i samarbeid med andre 

relevante instanser. Prosjektet er nasjonalt og har hele Norge som nedslagsfelt. Oppdraget 

omfatter utvikling og implementering av kunnskapsmoduler på området rus og vold, med 

særlig fokus på integrert og samtidig behandling av rus- og voldsproblematikk. Fokus på vold 

gjelder både voldsutøvelse og -utsatthet, og må inneha et traumeperspektiv. 

Livsløpsperspektiv skal ivaretas, og brukerperspektiv vektlegges i alle ledd.  

Målgruppe for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt 

primærhelsetjenesten. Kompetanseutvikling rus og vold skal sees i sammenheng med arbeidet 

på fagområdene vold, overgrep og traume i Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Alle KoRus 

og RVTS skal bidra i arbeidet med å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området 

rus og vold.  

Som en del av forberedelsene er det utarbeidet en kunnskapsoppsummering, men her 

fremkommer at vold og samtidig behandling av vold og rus er lite forsket på i Norden. Av den 

forskning som er gjort på tiltak/programmer, er mye av dette konkret knyttet til partnervold. 

Imidlertid synes både MI og kognitiv terapi å være sentrale elementer i slik behandling.  

Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse i spesialisthelsetjenesten om dagens praksis 

knyttet til rus og vold, samt hvilket tilbud som gis i dag. Undersøkelsen hadde en lav 

svarprosent og det er derfor usikkert om resultatene herfra gir pålitelige svar.  

Der prosjektet står pr januar 2019, har det blitt bestemt at det skal utarbeides en 

«grunnmodul» med antatt undervisning over 1 – 2 dager, og som vil ta for seg mer generell og 

                                                           
1 Kunnskapsmoduler betyr i praksis her kompetansehevingstilbud  
2 Integrert behandling her vil si at man fokuserer på begge problemområder ved samme behandlingskontakt, 
og at man konkret arbeider med hvordan rus og vold virker inn på hverandre 
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grunnleggende kunnskap om samtidig rus og vold. Denne modulen kan trolig arrangeres som 

en konferanse eller et seminar lokalt i helseforetakene.  

Videre er det planlagt å utarbeide ulike moduler som kan velges ut etter behov i de ulike 

helseforetakene. Disse bygger videre på grunnmodulen. Foreslåtte tema for disse modulene er 

blant annet Motiverende Intervju integrert for rus og vold, integrert behandling av rus og 

voldsutøvelse, traumeforståelse og -behandling knyttet til samtidig rus og vold, kartlegging av 

rus og vold som selvregulering, og bruk av risikoverktøy. Tema og antall moduler er ikke 

endelig avklart.  

De enkelte modulene vil kunne se ulike ut med tanke på undervisningsform og omfang, 

avhengig av tema og målsetting. Aktuelle undervisningsformer er for eksempel tradisjonell 

undervisning, gruppeøvelser og e-læring.  

Både grunnmodulen og de øvrige modulene vil være valgfrie, men grunnmodulen vil være 

nødvendig for å få tilbud om de øvrige modulene. Kunnskapsmodulene vil ikke kunne utgjøre 

en grundigere og mer spesialisert utdanning innenfor et gitt område, her tenkes det at man i 

må gjøre bruk av eksisterende tilbud, som fordypningskurs i MI eller utdanninger i f.eks. 

kognitiv terapi. Målet med prosjektet og modulene er å heve kompetansen der det er 

nødvendig og gi et grunnlag for mer spesialiserte kurs og utdanninger. Tilbudet vil derfor 

være gratis og deltakelse frivillig for de ulike enheter innen helseforetakene. 

 

For region nord:  

For Nord-Norge vil det være KoRus-Nord og RVTS Nord som i samarbeid gjennomfører 

kompetansehevingen. Det tas sikte på at modulene rulles ut i 2020. Vi ser det likevel som 

hensiktsmessig å allerede nå opprette dialog med Helse Nord og de ulike fagmiljøene, både 

med tanke på faglig tilpasning innenfor de rammene som er satt og problemstillinger knyttet 

til implementering og ledelsesforankring. Dette er et nasjonalt prosjekt gitt av 

Helsedirektoratet og dermed ikke noe som Helse Nord eller de ulike foretakene har bedt om. 

Vi tenker derfor det er viktig at prosjektet gjøres kjent i de ulike avdelinger/enheter, og at det 

etter hvert knyttes kontaktpersoner i de ulike HF til prosjektet slik at implementeringen er 

forberedt av «mottakerne». Det er mulig at det vil etableres egne ressursgrupper både med 

tanke på faginnhold og implementering.  

Vi har spilt inn viktigheten av at dette tilbudet gjøres fleksibelt, både i forhold til valg og 

tilpasning, samt at kompetansehevingstiltakene gjennomføres lokalt. Modulene vil kunne 

tilpasses de ulike avdelinger og enheter, og vi vil kunne tilby hjelp til å gjennomføre GAP-

undersøkelser i forkant slik at lederne er kjent med behovene i egen avdeling/enhet.  

De valgfrie modulene vil bli en del av kompetansesentrenes ordinære tilbud på sikt.  

I møte med Helse Nords fagråd TSB den 17.01.19 ble prosjektet presentert og noen 

problemstillinger drøftet. Det ble konkludert med at videre samarbeid er nødvendig, men også 

at prosjektet må gjøres kjent på området for psykisk helsevern for voksne, da slik kunnskap 

trolig er vel så viktig for poliklinikkene og andre instanser i psykisk helsevern. 
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Arbeidsgruppen vil derfor ta initiativ til et møte med fagrådet for psykisk helsevern for 

voksne.  

Relevante lenker: https://rvtsmidt.no/kompetanseheving/prosjekter/kompetanseutvikling-rus-

og-vold/ og lenke til kunnskapsoppsummeringen: 

https://rvtsmidt.no/kompetanseheving/prosjekter/kompetanseutvikling-rus-og-vold/#del_12  

Den regionale arbeidsgruppa ser fram til videre samarbeid med de ulike helseforetakene og 

Helse-Nord i dette viktige arbeidet, og oppfordrer til å ta kontakt ved eventuelle spørsmål.  

 

 

Mvh  

Elisabeth Nordmo, KoRus Nord 

Koordinator for regional arbeidsgruppe, Kompetanseutvikling Rus&Vold 

e-post: elisabeth.nordmo@korusnord.no 
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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:  
2015/544    Linn Gros, 90568227   Bodø, 30.1.2019 

 

Møtereferat 

 
Møtetype: Skype 
Møtedato: 30. januar 
Møtested: Skype/Utsikten  
Neste møte: 25. februar 2019 -Skype 

 
Til stede 

Navn  
Robert Kechter 
Marte Vassli Gullesen 
Børge Mathiassen – avd. leder BUPA 
Harald Lind –kvalitetsavd.  
Tordis Sørensen Høifødt – klinikksjef  
Tarald Sæstad – prosjektleder  
Sidsel Forberskog – rådgiver  
Ruben Sletteng – avd. leder UNN  
Asbjørn Larsen – RBU  
Ulrika Larsson – KTV  
Roy-Arne Sivertsen-Bjørklund 
Hildegunn Schanke – enhetsleder  
Frøydis Nilsen 
Frank I Nohr – rådgiver 
Jon Tomas Finnsson – seksjonsleder   
Linn Gros – rådgiver  
 

Finnmarkssykehuset 
Helgelandssykehuset 
UNN 
UNN 
UNN 
Nordlandssykehuset 
Helgelandssykehuset 
UNN 
RBU 
RBU 
FRESK 
Finnmarkssykehuset 
Finnmarkssykehuset 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF 
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Sak  
1/19 Status fra RHF om implementeringstiltak jamfør regional plan 

 
Koding og rapportering i Dips 
Testing i av versjon 4.0, 6. februar. Tilgangsstyring ser ut til å være ordnet i.   
Interne rutiner og opplæring må gjøres internt i hvert av HF-ene. 
Behandlere får tilgang til kodeflisa i Dips, dvs. samme tilgang som i dag. 
Koordinatorene gis utvidet tilgang. 
 
Finnmarkssykehuset planlegger med gradvis innføring over fire uker med 
opplæring for at innføringen ikke skal forstyrre driften.  
Ressurskrevende ved både opplæringsbehov og mer registrering. 
 
Feedbackverktøy/måling av effekt av behandling 
Helse Nord RHF arbeider med regional anskaffelse av Checkware. Saken 
drøftes med fagsjefene 7. februar. Ønsker primært åpen bruk for både 
somatikk, psykisk helsevern og TSB. Anskaffelsen skal innlemme dagens 
avtaler. Må vurderes hvilke instrumenter som skal brukes. 
UNN kartlegger i PHR for voksne og TSB. Resultatet deles med de øvrige. 
   
Felles maler i DIPS 
Regional arbeidsgruppe har sett på ulike deler av forløpet og gitt forslag til 
nye maler i Dips. Disse sammenstilles til et notat som skal forankres i HF-ene. 
 
Saksgang: Når endringer er godkjent i Systemforvaltningsforum EPJ må malene 
utarbeides/endres i DIPS Kursbasen av Forvaltningssenter og testes. Deretter 
bestilles disse til HN IKT som kopierer disse over i DIPS Produksjon. 
Det er avhengig av hvor mye jobb det blir og hvor mye tid man tilgjengelig til å 
uføre denne oppgaven. 

2/19 Status fra HF-ene om implementeringsarbeidet og innføring av 
pakkeforløpene 
 
Helgelandssykehuset har lyst ut 4,5 stillinger som forløpskoordinatorer. 
Fagmiljøet har forberedt driften til pakkeforløpene.  
 
Nordlandssykehuset har forberedt innføring i hele klinikken og arbeider nå 
med implementering av forløp på tvers av klinikker og foretak. Har 
forløpskoordinatorer, men ikke EPJ-verktøyet til å koordinere 
pasientforløpene. Spesialistmangel både leger og psykologer. Lange 
ventetider og fristbrudd ut over hva Helfo kan levere tilbud til. 
 
UNN har på plass flere forløpskoordinatorer i både PHR og BUK. 
Samarbeidsavtalene skal opp i OSO. Implementeringen fører til flere faglige 
diskusjoner. Bekymring for spesialistinvolvering. BUPA har lagt opp til at alle 
pasienter skal møte spesialist. Spesialistmangel alle andre lokasjoner enn 
Tromsø. Ikke avklart forløpskoordineringen.   
 
Finnmarkssykehuset 
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Har forløpskoordinator på plass ved et DPS, og i prosess for de øvrige to. Få 
spesialister ift alle pasienter skal møte spesialist. Stor variasjon i kommunene.  

3/19 Opplæring –koding i Dips 
 
Helse Vest har utviklet opplæringspakke for koding i versjon 4.0. Helse Nord 
vil får tilgang til dette. 

4/19 Sammenheng mellom driftsutfordringer og implementering av pakkeforløp.  
Det beskrives kompetansemangel, spesialistmangel, overforbruk av 
innleievikarer og fristbrudd. Kan vi gjøre noe i fellesskap for å snu 
situasjonen? 
 
Trang økonomi gjør utfordringen med bemanningen ytterligere utfordrende. 
Spesialistmangel i alle helseforetakene. Må beskrives og kvantifiseres. 
Behov for stabiliseringstiltak for å beholde nøkkelpersonell. Økte krav til 
dokumentasjon og registrering tar tid fra pasientbehandling og skaper behov 
for hjelpepersonell. 
 

5/19 Eventuelt 
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Referat fra møte i prosjektgruppa Rehabilitering i Nord-Norge 

04.02.19 kl 9-15 

 

Deltakere: May Iren Bendiksen, Randi Nilsen, Tove Løvli, Asbjørn Larsen (til lunsj), Solveig Mørk, 

Mette Hætta, Sverre Rasch, Britt Reinertsen (skype til lunsj), Tone Johnsen (skype fra kl 10) Kari 

Beate Engseth (fra kl 10), Christoph Schäfer (til lunsj?) og Anne Winther 

 

1) Referat fra 7. desember godkjent.  

 

2) Kort gjennomgang av aktiviteter siden sist – se powerpoint fil: «040219_Prosjektgruppemøte 

7_Tromsø» 

 

3) Solveig presenterte arbeidet i ART Tromsø – ved powerpoint-fil: «Om ART» 

 

4) «Kommunegruppa» la fram hvordan de hadde jobbet og sitt utkast til kap.5.1 (utsendt i 

forkant). Tilbakemeldingene gikk på at utkastet inneholdt både utfordringer og tiltak. Det var 

også innvendinger mot måten teksten var delt inn med overskrifter.  «Spesialistgruppa» 

hadde organisert arbeidet med kap.5.2 på en annen måte og hadde kondensert innspillene i 

forhold til de temaene som ble diskutert på bordene. Det ble en god diskusjon og vi ble enige 

om å strukturere arbeidet i henhold til hovedmål og de tre delmålene på følgende måte: 

Kapittel 5: Status innen rehabiliteringsfeltet med fokus på utfordringer de to nivåene står overfor. 

(Foreløbig tittel) 

Kap.5.1 Kommunehelsetjenesten 

Kap 5.1.1 Utfordringer knyttet til ansvar- og oppgavefordeling (Hovedmål) 

Kap 5.1.2 Synliggjøre tilbud og framtidig behov for institusjonsbasert rehabilitering (døgn- dagplasser 

og ambulerende virksomhet) (i kommunehelsetjenesten) (delmål 1) 

Kap 5.1.3 Brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov (i kommunehelsetjenesten) (delmål 2) 

Kap. 5.1.4 Områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging sett fra et 

kommuneperspektiv (delmål 3) 

Kap 5.2 Spesialisthelsetjenesten 

Kap 5.2.1 Utfordringer knyttet til ansvar- og oppgavefordeling (Hovedmål) 

Kap 5.2.2 Synliggjøre tilbud og framtidig behov for institusjonsbasert rehabilitering (døgn- dagplasser 

og ambulerende virksomhet) (i kommunehelsetjenesten) (delmål 1) 

Kap 5.2.3 Brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov (i spesialisthelsetjenesten) (delmål 2) 

Kap. 5.2.4 Områder med behov for samhandling og kompetanseoppbygging sett fra et 

spesialisthelsetjenesteperspektiv (delmål 3) 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
13MAR2019 - saksdokumenter

side 322 



 

Informasjon fra bord 1 og 2 vil være nyttig for å svare ut hovedmålet (5.1.1 og 5.2.1). Til Kap 5.1.2 og 

kap 5.2.2 må vi bruke data fra andre kilder enn dialogmøtene (må komme tilbake til dette). Kap 5.1.3 

og 5.2.3 er basert på info fra bord 5. Og delmål 3 vil dekkes av informasjon fra bord 3 og 4, samt 1 og 

2. 

 

5) Videre arbeid:  

Sverre og May Iren restrukturerer utkastet fra kommunegruppa. Solveig og Anne skriver 

utkast fra spesialistgruppa. Anne lager også utkast vdr. kap 1-4. 

Frist for utsending 15.februar 

Alle leser gjennom word-dokumentet og skriver inn sine innspill, bruk «spor endringer» og 

send til hele prosjektgruppa. Frist 22. februar 

Randi gjennomgår forslag til tiltak som er kommet opp, sender til Sverre/May Iren, 

Solveig/Anne. Frist 3.mars 

Sverre og May Iren innarbeider kommentarer vdr utfordringer (kap 5.1.x) fra resten av 

prosjektgruppa, samt forslag og til tiltak/anbefalinger (kap 6.1,7.1, 8.1 og 9.1).  Solveig og 

Anne gjør tilsvarende (kap 5.2.x og forslag og til tiltak kap 6.2,7.2, 8.2 og 9.2). Frist for 

utsending til alle 12. mars 

Prosjektgruppa jobber hver for seg med dette råutkastet i uke 11. 

Prosjektgruppemøte 18. mars 9-15 – diskusjon av anbefalinger/tiltak i råutkastet. Mindre 

justeringer vdr utfordringer. 

 

Ref. Anne Winther, 11.02.19 
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Fra: Maylen Fredheim Jensen (maylen.jensen@outlook.com)
Sendt: 14.02.2019 11:23:33
Til: Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: 

Emne: Pasienttransport fra Saltdal til NLSH
Vedlegg: Pasienttransport.pdf
Til Helse Nord
Kopi til Regionalt brukerutvalg
Kopi til Tina Mari Eitran
Kopi til Nyremedisinsk fagråd ved Per Nordnes
 

Bodø, 13. februar 2019
 

Viser til reportasje i Avisa Nordland, datert 3.februar 2019, der det kommer fram at pasienttransporten i Saltdal, kan
komme til å bli utført ved hjelp av fellestransport i buss.
Landsforeningen for Nyresyke og Transplanterte, avd. Nordland, mottar disse opplysningene med stor bekymring og
sterk uro i forhold til vår pasientgruppe.
 
De aller fleste av ovennevnte pasienter, er under medisinsk behandling ved Nordlandssykehuset HF, i form av dialyse
(rensing av blod) på grunn av nyresvikt, og er i utgangspunktet betydelig svekket i sin helsetilstand. Fellestransport
kan få alvorlige konsekvenser og i ytterste fall medføre død, da vår pasientgruppe har dårlig immunforsvar og har høy
risiko for smitte fra andre syke pasienter.
 
Dialyse er en prosess som vanligvis tar 4-5 timer å gjennomføre, og som når ferdig, gir pasienten slapphet, ofte
kvalme, tretthet og generelt dårlig almenntilstand. Svært mange, om ikke alle av disse pasientene, tar denne reisen og
behandlingen tre ganger pr. uke.
Slik situasjonen er i dag, står en drosje og venter. Når pasienten er ferdigbehandlet og klar, starter hjemturen, ofte en
tur på 10-12 mil.
Skal pasientene transporteres med buss, vil denne turen nødvendigvis ta vesentlig lengre tid, og ikke være tilpasset
behandlingstiden for vår pasientgruppe. Dette vil med stor sannsynlighet føre til dårligere livskvalitet for den enkelte.
 
Det sier seg selv at dersom pasienttransporten fra Saltdal skal utføres som fellestransport med buss, vil dette utgjøre
en så stor ekstra belastning for vår pasientgruppe, at Nordland Fylkeslag av Landsforeningen for Nyresyke og
Transplanterte, ikke kan akseptere en slik uforsvarlig ordning.  

Vi vil derfor be om at vårt fylkeslag uavkortet holdes orientert om utviklingen i denne saken, og imøteser et snarlig
svar på vår henvendelse.
 
 
Med vennlig hilsen
 

 
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Nordland fylkeslag
 
Maylen Fredheim Jensen
Fylkesleder
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NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Møteinnkalling 
 
 
 
 
Det innkalles herved til Gardermoenmøtet 2019, i regi av NevSom. 
 
 
  Tid:   Fredag 10. mai ca kl 9:30 – 15:30  
  Sted:   Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 
  Tema:   Barrierer for likeverdige tjenester 

 
NevSom har i flere år arrangert Gardermoenmøtet med formål å samle brukerorganisasjoner, 
helseforetak, kompetansemiljøer og myndigheter til informasjonsutveksling og drøfting av viktige 
utfordringer innen våre fagområder. Det legges opp til en kombinasjon av foredrag og diskusjon. 
Blant foredragsholderne i år er Kari Paulsrud, leder av Autismeutvalget, og Pål Surén, forsker ved 
Folkehelseinstituttet. Detaljert program ettersendes.  
 
Hver enhet/organisasjon inviteres til å stille med to deltagere. Møtedeltakelse er gratis og det 
serveres lunsj.  
 
Påmelding gjøres via e-post til Bjørg Ramse, bramse@ous-hf.no innen fredag 12. april. 
Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til undertegnede.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Martin Aker 
Seksjonsleder 
NevSom – Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
 
Tlf.: 23 01 60 47 Mob.: 971 08 169 E-post: martin.aker@ous-hf.no 
www.nevsom.no 
 

Barneklinikken 
Avd. for sjeldne diagnoser 

NevSom 

Oslo universitetssykehus HF 
Ullevål sykehus 

Postboks 4956 Nydalen 
0424 Oslo 

 
Sentralbord: 02770 
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Møtedato: 13. mars 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 6.3.2019 

 

RBU-sak 27-2019 Eventuelt 
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