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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 22. mai 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 22. mai 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 
 
 
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: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 28-2019 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 22. mai 2019: 
 

Sak 28-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 29-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 13. mars 2019 
Side 3 

Sak 30-2019 Status og planer for etablering av TSB-tilbud i Alta Side 13 
Sak 31-2019 Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 

2018, inkl miljørapport 
Side 15 

Sak 32-2019 Anskaffelse av system for dokumentstyring, avvik og 
risikovurdering – mandat til forprosjekt 

Side 57 

Sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – reisekostnader 
og frekvens fremover 

Side 67 

Sak 34-2019 Orienteringssaker Side 69 
 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 70 

 5. Nasjonal årsmelding 2018 fra Pasient- og 
brukerombudet 

Side 72 

 6. Utredning av organisering av pasientreiseområdet Side 101 
Sak 35-2019 Referatsaker Side 113 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget til 

Nordlandssykehuset HF 12. februar 2019 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til 

Nordlandssykehuset HF 19. februar 2019 
3. Referat fra møte i Brukerutvalget til 

Nordlandssykehuset HF 19. mars 2019 
4. Rapport fra Nasjonal nettverkskonferanse - 

Revmatologisk rehabilitering  
4.-5. april 2019 

5. Nyhetsbrev 01/2019 fra prosjekt Robuste og 
fremtidsrettede teknologiske løsninger for 
Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i 
helseregionene (AMK IKT) –  
3. april 2019 

6. Resolusjon fra HLF Troms til Helse Nord vedtatt på 
årsmøtet 10. mars 2019, mottatt 12. mars 2019 
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7. Resolusjon fra HLF Finnmark til Finnmarkssykehuset 
HF vedtatt på årsmøtet  
17. mars 2019, mottatt 3. april 2019 

8. Resolusjon fra HLF Finnmark til Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF og Regionalt 
brukerutvalg vedtatt på årsmøtet 17. mars 2019, 
mottatt 3. april 2019 

9. Brev av 9. april 2019 til HLF Finnmark fra Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende resolusjon fra 
HLF Finnmark 2019 – Nasjonalt hørselsregister for 
barn 

10. Brev av 9. april 2019 til HLF Hedmark fra Helse- og 
omsorgsdepartementet vedrørende resolusjon – 
Nasjonalt hørselsregister for barn 

11. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på 
årsmøtet 9. mars 2019, datert 11. april 2019 

12. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på 
årsmøtet den 9. mars 2019, mottatt 12. april 2019 

Sak 36-2019 Eventuelt Side 145 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, den 14. mai 2019 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   Tina Eitran, 75 51 29 00   Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 29-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 13. mars 2019 

 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 13. mars 2019 
 
Vedlagt oversendes protokoll fra det Regionale brukerutvalget 13. mars 2019 til 
godkjenning.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 13. mars 2019 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. mai 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.:     
2019/209 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 13.3.2019 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 13. mars 2019 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 22. mai 2019 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Barbro Holmstrand varamedlem - møtte for Gunn S. Hutchinson SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem FFO 
Olav Aulborg varamedlem - møtte for Marianne P. Brekke FFO 
Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Tina Mari Eitran administrasjonskonsulent Helse Nord RHF 
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF 
Raymond Dokmo rådgiver  Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør Helse Nord RHF 
Linn Gros rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Jann Hårek Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Randi Spørck seksjonsleder Helse Nord RHF 

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Hedvig Hegna medlem 

Ingen av varamedlemmene 
kunne møte. 

Pensjonistforbundet 
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RBU-sak 11-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

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

23. januar 2019  
Sak 13-2019 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 

brukerutvalget 12. februar 2019 - orientering 
Sak 14-2019 Budsjett 2019 - konsolidert 
Sak 15-2019 Pasientreiser i Helse Nord, klager til fylkesmenn i Nord-Norge - 

utvikling, status og tiltak 
Sak 16-2019 Organisering av pasientreiseområdet - utredning 
Sak 17-2019 Nasjonale brukerundersøkelser 2018 - pasienttransport 
Sak 18-2019 Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling mellom Helse 

Nord og kommunehelsetjenesten 
Sak 19-2019 Høring - revisjon av samarbeidsrutine ved 

luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 
Sak 20-2019 Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved 

akutt hjerneslag i Helse Nord - utredning 
Sak 21-2019 Veileder for deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse 

Nord - utkast 
Sak 22-2019 Årlig melding 2018   
Sak 23-2019 Årsrapport 2018 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
Sak 24-2019 Løsning for registrering av samhandlingsavvik - oppnevning av 

brukerrepresentant 
Sak 25-2019 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 26-2019 Referatsaker 
 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 
A. Legemiddelmangel i Norge - situasjonen i Helse Nord, 

orientering, jf. RBU-AU-sak 3-2019 
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Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under 
behandling av saken. 
  
 

RBU-sak 12-2019 Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 23. januar 2019 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 23. januar 2019 godkjennes.  
 

 
RBU-sak 13-2019 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det  
 Regionale brukerutvalget 12. februar 2019  
 - orientering 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, 
den 12. februar 2019 tas til orientering. 

 
 
RBU-sak 14-2019 Budsjett 2019 - konsolidert 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om Budsjett 2019 - 

konsolidert til orientering.  
 
2. RBU ber RHF-ledelsen om å vurdere deltakelse fra en brukerrepresentant i 

arbeidsgruppen som skal jobbe med felles regionale tiltak for å styrke økonomisk 
bærekraft. 

 
 

RBU-sak 15-2019 Pasientreiser i Helse Nord, klager til  
 fylkesmenn i Nord-Norge - utvikling,  
 status og tiltak 
 
Vedtak: 
 
1. 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. 
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2. RBU ber om at antall omgjorte saker synliggjøres i fremtidige rapporter. 
 
3. RBU ber videre om at håndtering av reiseoppgjør i første linjen styrkes med juridisk 

kompetanse for å sikre bedre informasjon til reisende og bedre kvalitet på 
vedtakene som fattes.   

 
 

RBU-sak 16-2019 Organisering av pasientreiseområdet  
- utredning 

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

pasientreiseområdet - utredning til orientering.  
 
2. RBU ber om at unødvendig ventetid for pasienter ved pasientreiser fjernes. 

Pasientens helse må gå foran økonomiske vurderinger ved rekvisisjon av 
pasienttransport. 

 
3. RBU ber om at brukerrepresentanten i prosjektstyret fortrinnsvis kommer fra Nord-

Norge, siden denne regionen har geografiske og trafikale utfordringer som er 
særskilt. 

 
4. RBU ber videre om å bli involvert i arbeidet med utredningen av organisering av 

pasientreiseområdet. 
 
 

RBU-sak 17-2019 Nasjonale brukerundersøkelser 2018  
 - pasienttransport 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar resultatene fra de nasjonale 

brukerundersøkelsene for pasienttransport 2018 til orientering. 
 
2. RBU oppfordrer helseforetakene om å bruke undersøkelsen aktivt for å forbedre 

kvaliteten på de tjenestene som leveres til pasientene. 
 
 

RBU-sak 18-2019 Helsetjenester for eldre - Plan for samhandling 
mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten 

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

eldre - Plan for samhandling mellom Helse Nord og kommunehelsetjenesten til 
orientering. 
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2. RBU har følgende innspill til samhandlingsplanen Helsetjenester for eldre: 
a. Oppdatering til kapittel 3.2. ad. Urbefolkningen – særlige hensyn 

(utviklingssenteret for sykehjemstjenester, etiske refleksjonskort m. m.) 
b. Forslag til tilleggskapittel 3.4 ad. Nasjonale minoriteter – særlige hensyn (i tillegg 

til innvandrerbefolkningen) 
c. Behandling og pasientomsorg i kommunehelsetjenesten må vies betydelig 

oppmerksomhet for å bedre tilbudet til pasienter etter at de er ferdig behandlet i 
spesialisthelsetjenesten.  

d. Tilrettelegging for alle pasienter med kognitive utfordringer og/eller sansetap (f. 
eks. pasientreiser, apotektjenester m. m.). 

e. Muligheten for melding av avvik og oppfølging av disse må systematiseres, både 
for kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

f. Mulighet for samvalg og den enkeltes pasientens mulighet til å påvirke egne 
behandlingsvalg.  

 
 

RBU-sak 19-2019 Høring - revisjon av samarbeidsrutine ved  
 luftambulansetransport av pasienter med  
 psykiatrisk diagnose 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Høring - revisjon av 

samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 
til orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til utkast til samarbeidsrutine ved luftambulansetransport 

av pasienter med psykiatrisk diagnose: 
a. Ivaretakelsen av ledsagerrettigheter for pårørende eller nærstående bør omtales 

i rutinen. 
b. Behandlende lege/helsepersonell som er kjent for pasienten bør vurderes som 

ledsager på flyturen, i tillegg til godkjente helseledsagere. 

 
 
RBU-sak 20-2019 Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk 

trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord 
- utredning 

 
Vedtak: 
 
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. 
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RBU-sak 21-2019 Veileder for deling av somatiske 
spesialisthelsetjenester i Helse Nord - utkast 

 
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 med de innspill som kom 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. Pasientsikkerhet og kvalitet må være overordnet kriterium, når funksjonsdeling 

vurderes. 
b. Nasjonale kvalitetsindikatorer som utgangspunkt for vurdering av 

funksjonsdeling.  
c. Pasienter med sammensatte kroniske lidelser må få oppfølging ett sted, selv om 

behandlingen for de enkelte sykdommene er lagt til forskjellige steder.  
d. Etter sentralisert behandling bør pasienten kunne følges opp desentralt. 
e. Egenskaper ved alle pasientgrupper må vurderes (herunder urbefolkningen i 

Norge, nasjonale minoriteter og innvandrerbefolkningen).  
f. Kronikers behov for behandling må tas særlig hensyn til ved funksjonsdeling. 

 
 

RBU-sak 22-2019 Årlig melding 2018 
 
Vedtak: 
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2018 og utkast 
til Årlig melding 2018, vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering.  
 
 

RBU-sak 23-2019 Årsrapport 2018 - Regionalt brukerutvalg i  
 Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2018 - Regionalt 
brukerutvalg i Helse Nord RHF med de endringer som kom frem under behandling av 
saken. 
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RBU-sak 24-2019 Løsning for registrering av avvik/ 
samhandlingsavvik - oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Arne Vassbotn som 
brukerrepresentant til arbeidet med løsning for registrering av avvik/ 
samhandlingsavvik med oppstart 19. mars 2019. 
 
 

RBU-sak 25-2019 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
- Styremøte i Helse Nord RHF 7. og 27. februar 2019 - kort informasjon 
- Lokalisering av ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland, første møte - 

informasjon 
- Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget/ programkomité Regional 

brukerkonferanse 2019 - informasjon om endringer i opplegget som er planlagt 
(medikamentfritt behandlingstilbud og pasientreiser) 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Asbjørn Larsen 

 Møte regional implementeringsgruppe pakkeforløp psykisk helse og rus 
30. januar 2019 

 TSB-konferanse 2019 - møte i arbeidsgruppen 1. og 8. februar 2019 
 Fyrhuset Tromsø - Regional TSB-konferanse 13. -14. februar 2019: Første 

konferanse av sitt slag, begge dagene ledet av brukerrepresentant 
 Dialogmøte Årlig melding 2018 28. februar 2019 
 Møte i RBU-AU - programkomitemøte brukerkonferansen 2019 7. mars 2019 

- RBU-medlem Elsa Marie Isaksen 
 Styringsgruppen for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske 

befolkning, møte 6. - 7. mars 2019 i Karasjok: Informasjon 
- RBU-medlem Gunnhild Berglen  

 Finnmarkssykehuset HF - møte om helse og rus: 14. mars 2019 i Karasjok 
- RBU-medlem Elisabeth Sundqvist 

 Legeforeningens møtt om kloke valg - kampanje: Informasjon 
 Nasjonal samhandlingskonferanse juni 2019: Informasjon  

- RBU-medlem Leif Birger Mækinen 
 Samling med LHL: Informasjon om temaer som ble diskutert. 

- RBU-medlem Arne Vassbotn 
 Workshop i Helsedirektoratet ad. Nasjonal helse- og sykehusplan: Informasjon 

om temaer som ble belyst.  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Rekruttering ny adm. direktør i Helse Nord RHF - informasjon om status og 

planlagt prosess 
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- Valg av ny styreleder Universitetssykehuset Nord-Norge HF - informasjon om 
status og planlagt prosess 

- Foretaksmøtets oppdrag om utredning av sammenslåing Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF - informasjon 

- Somatiske tjenester fra private sykehus - ny anskaffelse, informasjon 
- Rehabilitering/habilitering - anskaffelse, informasjon om planlagt fremdrift 
- Oppfølging av regjeringserklæringen (Jeløya-plattformen) ad. utviklingen av 

tjenestetilbudet i Alta  - informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte styremøter 
 
Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 

RBU-sak 26-2019 Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
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 Gardermoenmøte 10. mai 2019 fra Nasjonalt kompetansetjeneste for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 
 
Vedtak: 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber RBU-medlem Gunnhild Berglen om å 

delta på Gardermoenmøte til Nasjonalt kompetansetjeneste for 
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 10. mai 2019. 

 
 

RBU-sak 27-2019 Eventuelt 
 
A. Legemiddelmangel i Norge - situasjonen i Helse Nord, orientering, jf. RBU-AU-sak 3-

2019 
 
RBU-medlem Else Marie Isaksen viste til RBU-AU-sak 3-2019 og ba om å få en 
orientering om hvordan Helse Nord håndterer legemiddelmangelen. 
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen fra RHF-ledelsen om 
legemiddelmangelen til orientering.  
 
 
Bodø, den 13. mars 2019 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 13MAR2019 - kl. 13.50 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 22. mai 2019    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Jon Tomas Finnsson, 994 28 377  Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 30–2019 Status og planer for etablering av TSB-tilbud i 

Alta  

 
Formål 
Formålet med behandling av saken i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF er å 
gi en kort orientering om status for etablering av TSB-døgntilbud i Alta. Bakgrunn for 
saken er en henvendelse fra RBU-medlem Asbjørn Larsen, datert 16. april.  
 
E-post fra RBU-medlem A. Larsen 16.4.2019: 
"Under det årlige møte som DPS- Vest arrangerer for bruker og pårørende organisasjoner 
i Finnmark, kunne klinikksjef for klinikk psykisk helse og rus Inger Lise Balandin informere 
organisasjonene om at den nye rus posten ved klinikk Alta ikke kunne åpne når sykehuset 
var ferdig til høsten pga pengemangel". 
Ønsker en orientering om statusen og videre planene for Alta Nærsykehus og rus klinikken 
der, samt hva Finnmarks sykehuset, og Helse Nord vil gjøre for å bedre situasjonen. 
Ikke bare utsetter man oppstarten av døgntilbud i TSB i Alta, man vil og fortsatt stå uten 
avrusing tilbud i fylket noe som gjør at rus pasienter fra Finnmark fortsatt må reise til 
Tromsø og UNN for avrusing 
Man kunne og spørre seg om kvaliteten på akuttilbudet til denne gruppen i Finnmark, men 
det blir en annen sak så lar den ligge nå. 
 
Informasjon 
Finnmarkssykehuset HF ved Klinikksjef Balandin bekrefter 9. mai 2019 at etablering av 
behandlingsplasser innen TSB går etter planen. Det kan bli noen små forsinkelser på 
grunn av ferdigstilling av nytt bygg, men behandlingstilbudet som i dag drives i 
Karasjok vil holdes åpent helt til det nye tilbudet er klart for åpning i Alta. En evt. 
forsinkelse i Alta medfører ingen reduksjon pasienttilbudet i Finnmarkssykehuset HF. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i tillegg ønsket å etablere to nye avrusingsplasser i Alta. 
Dette er et tilbud som ikke finnes i Finnmarkssykehuset HF per i dag. Det er 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Sigma Nord som tilbyr avrusning i regionen. 
Klinikksjef Balandin sier at det i dag jobbes med å sikre finansiering av det nye tilbudet. 
De har finansiering for 2019, men må sikre varig finansiering av tilbudet før det kan 
etableres. Finnmarkssykehuset HF jobber med å få dette inn i egen økonomisk 
langtidsplan og de har sendt innspill om finansiering til Helse Nord RHF. Helse Nord 
RHF vil styrebehandle økonomisk langtidsplan i juni 2019, og tar med seg innspillet i 
styrebehandlingen.  
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Konklusjon 
Dagens TSB-tilbud vil bli videreført i Alta så snart de nye byggene er klare for 
innflytting. Finnmarkssykehuset HF jobber med å sikre finansiering av et nytt 
avrusningstilbud i Alta. Dette avklares i gjennom ordinære budsjettprosesser. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Status og planer 
for etablering av TSB-tilbud i Alta til orientering. 
 
 
 
Bodø, 14. mai 2019 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2019    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2019/1038   Lars A. Mickelsen, 902 21 400  Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 31-2019 Spesialisthelsetjenestens rapport for 

samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport 

 
Bakgrunn  
Vi viser til stortingsmelding 27 (2013-2014)1, der blant annet følgende er tydeliggjort 
med hensyn til virksomhetenes samfunnsansvar: Et mangfoldig og verdiskapende 
eierskap beskriver at regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel arbeider 
systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende på sine områder. De spesifikke 
forventningene er knyttet til fire tematiske kjerneområder: klima og miljø, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 
 
I protokoll fra foretaksmøte 2017 fikk de fire regionale helseforetakene likelydende 
oppdrag: «Finne et hensiktsmessig felles format for dokumentasjon og rapportering av 
spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar».  
 
Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskaper forventes å påta seg for 
mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, det vil si hensyn ut over 
det som er pålagt ved lov. 
 
Miljørapport 2017 (foreløpig) var vedlegg 3 til Helse Nord RHFs styresak 50-2018 Årlig 
melding 2017. Dette var første gang det ble utarbeidet slik rapport. Etter dette har 
arbeidet kommet inn i mer robuste strukturer.  
 
Miljørapporten erstattes fra og med 2018 med «Spesialisthelsetjenestens rapport for 
samfunnsansvar». Dette er første gang det fremstilles et felles klimaregnskap for 
helseforetakene i landet. 
 
Interregionalt samarbeid 
Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom de fire regionale helseforetakene, 
Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, vernetjenesten og tillitsvalgte – heretter 
«Samarbeidsutvalget». Samarbeidsutvalget arbeider etter en ansvarsmatrise med 
rullerende fordeling av oppgaver mellom de fire helseregionene. Helse Sør-Øst RHF og 
Helse Midt-Norge RHF har hatt ansvaret for å utarbeide Spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 2018. 
 
  

                                                        
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-27-20132014/id763968/ 
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Rapportens omfang 
Rapporten tar for seg 4 hovedområder: 
 

 Klima og miljø 
 Menneskerettigheter   
 Arbeidstakerrettigheter 
 Antikorrupsjon 

 
I tillegg er det et avsnitt med rapportering fra alle felleseide selskap. 
 
Klima og miljø 
Klimaregnskapet hentes ut fra felles rapporteringssystem som forvaltes av 
Sykehusbygg HF. I 2018 ble det gjort en endring av rapporteringsområdene, noe som vil 
bedre tall og godt sammenligningsgrunnlag fremover. På grunn av endringen vil ikke 
alle data være direkte sammenlignbare med tidligere år. 
 
For Helse Nord RHF vil utviklingen for de ulike måleparameterne knyttet til 
miljømålene bli gjennomgått i forbindelse med ledelsens gjennomgang av 
miljøstyringssystemet, men det er verdt å nevne at CO2-utslippet ble redusert med 4,8 
% fra 2017 til 2018, noe som er positivt i forhold til målsettingen på 3 %. 
 
I tillegg er det for foretaksgruppen, Helse Nord, en samlet økning i bruk av Skype på ca 
35 % fra 2017 til 2018. 
 
Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter 
Alle helseregionene har pågående tiltak med blant annet medlemskap i Initiativ for 
etisk handel og samarbeidsavtaler for å hindre arbeidslivskriminalitet. 
 
Antikorrupsjon 
De fire helseregionene har felles formål om forhindre korrupsjon og misligheter i 
helseforetak. Implementeringen av antikorrupsjonsprogram i regionene er noe ulik, og i 
Helse Nord er det pr i dag ikke etablert eller planlagt et felles antikorrupsjonsprogram 
for foretaksgruppen. 
 

Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er fornøyd med det interregionale samarbeidet om samfunnsansvar. For 
første gang kan det legges frem en samlet rapport om klima og miljø, menneske-
rettigheter og arbeidstakerrettigheter samt antikorrupsjon.  
 
Gjennom felles rapportering vil vi i fremtiden bedre kunne lære av hverandre. Formatet 
på rapporteringen legger godt til rette for å se utvikling over tid. Som en del av 
ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet, vil utvikling på de ulike parameterne 
for Helse Nord, bli gjennomgått. 
 
Rapporten ble lagt frem for adm. direktører i de regionale helseforetakene 18. mars 
2019. Den ble godkjent uten endringer. 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Spesialisthelsetjenestens 
rapport for samfunnsansvar 2018, inkl. miljørapport til orientering.  
 
 
 
Bodø, den 14. mai 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018 
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Spesialisthelsetjenestens rapport for
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Om rapporten 
I	2017	fikk	de	fire	regionale	helseforetakene	følgende	styringskrav:	

Stortingsmelding 27 (2013-2014): Et mangfoldig og verdiskapende 
eierskap beskriver at regjeringen forventer at selskaper med statelig 
eierandel arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende 
på sine områder. De spesifikke forventningene er knyttet til fire tema-
tiske kjerneområder: klima og miljø, menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon. 

«Finne et hensiktsmessig felles format for dokumentasjon og rapportering 
av spesialisthelsetjenestens arbeid med samfunnsansvar».  
(Foretaksprotokoll 2017) 

Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskaper forventes  
å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av  
virksomheten, dvs. hensyn ut over det som er pålagt ved lov.

Samarbeidsutvalget	består	av	representanter	fra	de	fire	regionale	 
helseforetakene, Sykehusbygg HF, Sykehusinnkjøp HF, vernetjenesten  
og	tillitsvalgte.	Leder	av	samarbeidsutvalget	er	Svein	Tore	Valsø,	 
direktør personal, kompetanse og utvikling i Helse Sør-Øst RHF. 

Samarbeidsutvalget	arbeider	etter	en	ansvarsmatrise	med	 
rullende	foredling	av	oppgaver	mellom	de	fire	helseregionene.	 
Helse	Sør-Øst	og	Helse	Midt-Norge	har	hatt	ansvaret	for	å	utarbeide	
Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018.
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LEDER

3

Samfunnsansvar i spesialisthelsetjenesten  

De 4 regionene presenterer en felles rapport om spesialisthelsetjenesten arbeid med samfunnsansvar. Rapporten 
omfatter	alle	helseforetak	i	landet	og	de	felleseide	selskapene.	Innholdet	i	årets	rapport	omhandler	klima	og	miljø,	
menneskerettigheter	og	arbeidstakerrettigheter,	samt	antikorrupsjon.
 
Helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og  
Helse	Vest	har	i	flere	år	arbeidet	godt	med	å	redusere	virksomhetenes	
belastning på klima og miljø. I 2018 er alle helseforetak i landet  
miljøsertifisert	i	henhold	til	NS-EN	ISO	14001.	Det	innebærer	at	en	
samlet	spesialisthelsetjeneste	arbeider	systematisk	med	å	forbedre	
egen	miljøprestasjon.	Det	er	første	gang	det	fremstilles	et	felles	
klimaregnskap for helseforetakene i landet. Klimaregnskapet bidrar 
til	å	sette	søkelyset	på	å	redusere	forbruk	av	ressurser.	Det	er	positivt	
både	for	miljøet	og	økonomien	til	helseforetakene.

Forbruksvarer	som	benyttes	i	våre	sykehus	produseres	ofte	i	andre	
deler	av	verden.	Det	er	viktig	å	følge	opp	menneskerettigheter	og	
arbeidstakerrettigheter	hos	våre	leverandører.	Behandling	av	norske	
pasienter	skal	ikke	bidra	til	uhelse	for	ansatte	som	produserer	varer	 
til	våre	sykehus.	I	rapporten	omtaler	vi	blant	annet	hvordan	 
Sykehusinnkjøp HF følger opp produksjon av kirurgiske instrumenter 
i Pakistan.  

Korrupsjon	har	flere	omkostninger	for	samfunnet	og	kan	føre	til	at	
ressurser	blir	anvendt	på	andre	måter	enn	det	som	er	tiltenkt.	Det	er	
risiko	for	at	økonomiske	verdier	går	til	å	berike	urettmessig	eller	til	
gunst	for	parter	som	ikke	har	rett	til	det,	og	for	helseforetakene	kan	
løsninger	bli	mer	kostbare	enn	nødvendig.	Dette	kan	igjen	gå	ut	over	
helseforetakenes	kapasitet	og/eller	evne	til	å	sikre	god	kvalitet	på	
tjenestene	til	pasientene.	Helse	Vest,	Helse	Midt-Norge,	Helse	Nord	
og Helse Sør-Øst arbeider med å forhindre korrupsjon og misligheter 
i	sykehus.	Det	er	viktig	at	de	regionale	helseforetakene	er	pådrivere	
for å motvirke korrupsjon overfor helseforetakene, leverandører og 
samarbeidspartnere.

Til	slutt	i	rapporten	svarer	de	felleseide	selskapene	på	fire	spørsmål	
om	sitt	arbeid	med	samfunnsansvar.	De	felleseide	selskapene	er	 
ulike	i	størrelse	og	virkeområde,	og	noen	er	relativt	nyetablerte.	 
Felles	for	selskapene	er	at	de	eies	av	de	fire	regionale	helseforetakene.	 
Det	er	viktig	at	det	arbeides	med	samfunnsansvar	i	alle	deler	av	 
spesialisthelsetjenesten.

Stig	Slørdahl	
Administrerende direktør  
Helse Midt-Norge RHF

Lars H. Vorland  
Administrerende direktør  
Helse Nord RHF

Cathrine	M.	Lofthus 
Administrerende direktør  
Helse Sør-Øst RHF

Herlof Nilssen 
Administrerende direktør  
Helse Vest RHF
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KLIMA OG MILJØ

Forbruk Faktor Utslipp tonn CO2
Obligatorisk registrering
Gasser

Lystgass (Kg) 52 506,55 289 15 174,4
Energibehov bygg  
Aggregat

Diesel (liter) 193 366 268 518,2
Elbehov

Elkjel (kwh) 219 012 233,4 0,28 61 323,4
El-kjel med oppr.gar. (kWh) 2 347 537,19 0,0164 38,5
Fast kraft  (kWh) 638 538 004 0,28 178 790,6
Fast kraft med oppr.gar.  (kWh) 55 389 076,01 0,0164 908,4

Termisk energibehov (oppvarming)
Biobrensel  (kwt) 10 298 884 0 -
Diesel/fyringsolje  (liter) 1 433 758 2,67 3 828,14
Fjernkjøling  (kwt) 31 909 903 0,13 4 148,28
Fjernvarme  (kwt) 393 513 095 0,13 51 156,69
Naturgass  (m3) 4 024 408 2,34 9 417,12

Transport - ansatte 
Eide, leide eller leasede biler

Bensin (liter) 312 781,1 2,34 731,9
Diesel (liter) 1 466 182,63 2,68 3 929,37
Km el-bil (km) 24 436 0 -
Uspesifisert drivstoff (liter) 73 388,24 2,51 184,2

Flyreiser
Flyreise innenlands (km) 54 855 018,54 0,17 9 325,35
Flyreise utenlands (km) 46 490 028,2 0,1 4 649

Tjenestekjøring egen bil
Bil (km) 20 316 694,01 0,17 3 453,84
Km el-bil (km) 1 708 101,98 0 -

Frivillig registrering
Transport pasienter
Ambulansetransport

Båt (liter) 818 058,01 2,68 2 192,4
Fly (liter) 0,01 2,54 -
Helikopter (liter) 317 131,01 2,54 805,51
Diesel (liter) 3 778 240,03 2,68 10 125,68

 Andre transportmidler
Drosje (km) 58 019 086,01 0,17 9 863,26
Egen bil (km) 187 918 304,56 0,17 31 946,12

Flyreiser
Flyreise innenlands (km) 81 423 122 0,17 13 841,94
Flyreise utenlands (km) 353 265 0,1 35,33

Kuldemedier
R134A (Kg), R404A (Kg), R407C (Kg), R410 (Kg), R507 (Kg) 1650,76 - 3102,27

Sum CO2 utslipp frivillig registrering  71 912,52
Sum CO2 utslipp obligatorisk registrering 347 577,44
Sum tonn CO2 utslipp 419 489,96

4

Klimaregnskap 2018
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Klimaregnskap CO2

For	første	gang	fremstilles	det	et	felles	klimaregnskap	CO2 for helseforetakene i Helse Nord, Helse Midt-Norge,  
Helse Sør-Øst og Helse Vest. 

Klimaregnskapet	bygger	på	en	mal	utviklet	av	Direktoratet	for	IKT	og	forvaltning	(Difi)	og	er	videreutviklet	og	tilrettelagt	for	spesialisthelsetjenesten.	
Helse	Sør-Øst	har	siden	2013	fremstilt	regionalt	klimaregnskap	CO2, og de siste årene rapportert i egenutviklet webportal. Denne webportalen  
er	utvidet	til	å	omfatte	alle	helseforetak	i	Norge.

Klimaendringer	kan	få	store	globale	følger	og	mange	av	initiativene	for	å	begrense	utslipp	av	klimagasser	er	avhengige	av	at	utslipp	og	reduksjoner	
blir	kvantifisert,	overvåket	og	rapportert	på	en	enhetlig	måte.	I	klimaregnskapet	er	det	kun	utslipp	knyttet	til	direkte	drift	og	transport	som	er	tatt	
med.		Det	er	obligatorisk	å	rapportere	energiforbruk,	forbruk	av	lystgass	og	transport	av	ansatte	i	tjenestereise.	Ansattes	reise	til	og	fra	jobb	er	
ikke inkludert i klimaregnskapet. Det er frivillig å rapportere transport av pasienter, da det er noe ulikt hvordan pasientreiser registreres i sykehusene.  
Det	er	et	mål	å	forbedre	rapporteringsrutiner	for	pasientreiser	for	2019,	slik	at	det	kan	inngå	som	en	obligatorisk	del	av	rapporteringen	i	klimaregnskapet.	

Sunnaas	sykehus	HF	og	Helse	Bergen	HF	har	tidligere	år	utarbeidet	Forbruksbasert klimafotavtrykk. Forbruksbasert klimafotavtrykk baseres i stor 
grad	på	økonomidata	og	favner	om	all	aktivitet	oppstrøms	i	leverandørkjeden,	i	tillegg	til	utslipp	knyttet	til	daglig	drift	av	sykehusene	og	nedstrøms	 
aktiviteter	som	avfallshåndtering.	Forbruksbasert klimafotavtrykk	viser	et	mer	presist	bilde	av	det	totale	utslippet	fra	sykehuset.	Utfordringen	er	
at det er en større og mer avansert prosess å hente ut all data.

Figurene over illustrere forskjellen i CO2-utslipp i Forbruksbasert klimafotavtrykk (HSØ 2014) og klimaregnskapet for spesialisthelsetjenesten. 
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6

CO2-utslipp per region 
Det	er	flere	faktorer	som	er	avgjørende	for	CO2-utslipp	i	sykehus.	Standarden	på	bygningsmassen,	aktivitetsnivået	og	
type	virksomhet.	Geografisk	beliggenhet	gir	variasjon	i	klima	som	påvirker	energiforbruket.	Geografi	og	sykehustetthet	
påvirker	avstand	på	reisevei	for	ansatte	og	pasienter.	Det	er	derfor	relevant	å	se	på	utvikling	i	lokalt	CO2-utslipp for 
sykehusene.
Det	er	første	gang	det	fremstilles	klimaregnskap	for	de	fire	helseregionene	og	2018	blir	et	nullpunkt.	I	neste	års	 
rapport vil CO2-utslippet	i	2018	bli	sett	opp	mot	utslipp	for	2019.

Totalt CO2-utslipp (tonn) Prosentvis CO2-utslipp pr. region

Prosentvis Co2-utslipp per region
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CO2-utslipp tonn 2018
Som	tabellen	viser	har	Oslo	universitetssykehus	HF	(OUS	HF)	høyest	CO2-utslipp 
pr.	ansatt	sammenlignet	med	de	andre	helseforetakene	i	Helse	Sør-Øst.	OUS	HF	
har	en	bygningsmasse	som	i	snitt	er	eldre	enn	landsgjennomsnittet	for	sykehus.	
Dette	gir	utfordringer	mht.	energiforbruk.	OUS	HF	er	et	spesialistsykehus	med	
utstrakt forskningsvirksomhet som krever mye bruk av medisinsk teknisk utstyr 
med	tilhørende	energiforbruk.	Ved	OUS	HF	benyttes	lystgass	ved	operasjoner	
(anestesi	og	drivgass).	I	2018	ble	det	oppdaget	to	lystgasslekkasjer	og	vi	forventer	
derfor et lavere forbruk i 2019. 

Sykehuset Telemark HF har gammel bygningsmasse og spredte lokasjoner.  
Energiforbruk	og	biltransport	mellom	lokasjonene	og	til	sentrallager	forklarer	 
et	relativt	høyt	utslipp	av	CO2	per	ansatt.	

Årsaken	til	at	Sørlandet	Sykehus	HF	har	et	lavere	utslipp	per	ansatt	en	de	øvrige	
sykehusene,	kan	forklares	med	at	de	kjøper	opprinnelsessertifikater	for	strøm.	
Dette	gir	en	lavere	faktor	i	beregning	av	CO2-utslipp. 

Helse Sør-Øst

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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CO2-utslipp tonn 2018
For	Helse	Nord	utgjør	pasienttransport	34	%	av	CO2-utslippet,  
noe som kan forklares med store avstander. Alle foretakene har  
en	geografi	som	for	pasienter	og	ansatte	betyr	lang	vei	til	sykehus,	 
noe	som	fører	til	at	transportutfordringene	er	betydelig	større	i	nord	 
enn for de øvrige regioner.

Energi	er	største	kilde	til	CO2-utslipp, noe som samsvarer med  
de	øvrige	regionene.	Det	er	stort	fokus	på	dette	området	og	det	 
er	gjennomført	tiltak	som	for	eksempel	etablering	av	varmepumper	 
ved	flere	sykehus	for	å	få	ned	energiforbruket.

Helse Nord

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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CO2 utslipp tonn 2018
Helse	Vest	har	gjennomført	flere	Enøk-tiltak	med	fokus	på	overgang	 
til	mer	miljøvennlige	løsninger.	Foretakene	i	regionen	har	et	godt	 
samarbeid med Enova i alle store investeringsprosjekt for å sikre at  
energiløsninger blir best mulig. Olje blir ikke brukt som hovedenergikilde  
i	bygg.	Det	er	fokus	på	å	redusere	reiseaktiviteten	i	alle	prosjekt,	ved	å	 
bruke	Lync	og	videomøter	hyppigere	enn	fysiske	møter.	Det	at	Helse	Bergen	HF,	
som er et universitetssykehus, har høyere CO2-utslipp	pr.	ansatt	kan	ha	 
sammenheng	med	at	foretaket	har	en	del	areal	som	blir	brukt	av	UiB	til	 
undervisning og forskning. Miljøarbeidet har mye fokus både lokalt i  
foretakene og samlet i regionen. 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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CO2-utslipp tonn 2018
Ovenstående	figur	viser	at	oppvarming	og	kjøling	av	bygg	er	det	som	gir	vesentlig	
størst CO2-utslipp.	NB!	Ikke	alle	foretak	har	registret	forbruk	av	klimagasser	og	all	
transport av pasienter, så andel energibehov er nok noe lavere enn det fremkommer 
for	2018.	Likevel	er	dette	det	som	gir	klart	høyest	utslipp.

St.	Olavs	hospital	kjøper	noe	elektrisk	kraft	med	opprinnelsesgaranti,	og	dette	
gir lavere CO2-faktor	enn	vanlig	elektrisk	kraft.	St.	Olavs	hospital	har	også	flere	
nye	bygg	med	lavt	energibehov	-	blant	annet	er	Kunnskapssenteret	bygget	etter	
passivhus-standarden.	St.	Olavs	hospital	bruker	også	en	stor	andel	fjernvarme	 
og	fjernkjøling	til	sine	bygg.

Helse	Nord-Trøndelag	har	i	2018	utredet	en	rekke	Enøk-tiltak	for	å	se	på	muligheten	 
for	å	redusere	el-forbruket.	Allerede	i	2019	vil	noen	av	tiltakene	gjennomføres,	
blant annet vil det bli investert i en større varmepumpe på Sykehuset Levanger 
for	å	ta	grunnlast.	Det	settes	også	av	midler	til	fremtidige	investeringer	basert	på	
de	tiltak	som	ble	utredet	i	2018	i	årene	fremover.

Helse	Møre	og	Romsdal	har	utredet	oppgradering	av	fasaden	til	Ålesund	sykehus.	
Energiberegningen	viser	en	teoretisk	energibesparelse	på	omtrent	410	000	kWh/år.	 
Videre	arbeides	det	med	salg	av	gamle	bygg	–	dette	vil	gi	redusert	oppvarmingsbehov.	
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CO2-utslipp	per	ansatt	fordelt	per	helseforetak,	viser	et	 
ganske likt utslipp mellom sykehusforetakene i Midt-Norge, 
mens Sykehusapotekene i Midt-Norge og Hemit ligger lavere.  
Dette	kan	forklares	med	forskjell	i	drift	og	at	disse	foretakene	 
ikke eier egne lokaler.  

Helse Midt-Norge

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Energiforbruk i spesialisthelsetjenesten  
74 prosent av CO2-utslippet	fra	spesialisthelsetjenestens	klimaregnskap	for	2018	er	knyttet	til	energiforbruk.	 
Energiproduksjon	har	konsekvenser	for	natur	og	miljø.	Et	viktig	tiltak	for	miljøet	er	å	spare	energi	og bruke gode 
energiløsninger som hindrer vekst i bruken av energi.

Energisparetiltak 
Helse	Nord	har	gjennomført	et	ENØK-prosjekt	med	støtte	fra	Enova.	
Helseforetakene	søkte	om	midler	til	konkrete	ENØK-tiltak,	og	fikk	 
innvilget	støtte	på	ca.	15	prosent	av	faktiske	kostnader	fra	Enova. 
I	tillegg	støttet	Helse	Nord	RHF	med	tilsvarende	beløp.	Finnmarkssykehuset	 
HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF  
og	Helgelandssykehuset	HF	hadde	alle	tiltak	som	fikk	støtte	i	2018.	 
Sunnaas	sykehus	HF	søkte	om	midler	fra	Helse	Sør-Østs	insentivordning	
for	å	fremme	bærekraftige	miljø-	og	energiprosjekter,	og	ble	tildelt	8	
millioner	kroner	i	2018.	Midlene	skal	benyttes	til	blant	annet	utbedring	
av	varme-	og	ventilasjonsanlegg,	isolere	varmesentraler,	utskiftning	av	
belysning	til	LED,	bytte	av	vinduer	og	utskiftning	av	ventilasjonsanlegg.	

Noen	helseforetak	kjøper	opprinnelsessertifikater	for	strøm.	 
Opprinnelsesgarantier	er	en	merkeordning	for	elektrisitet	for	 
å	vise	strømkunden	at	en	mengde	kraft	er	produsert	fra	en	 
spesifisert	energikilde.	Ordningen	ble	innført	med	EUs	første	 
fornybardirektiv	i	2001	for	å	gi	forbrukere	et	valg	mellom	fornybar	 
kraft	og	ikke-fornybar	kraft.	Kraftprodusenter	som	selger	 
opprinnelsesgarantier	får	samtidig	en	ekstra	inntekt	fra	sin	 
fornybare	kraftproduksjon.	Det	er	kraftleverandørene	som	kjøper	 
opprinnelsesgarantier	fra	kraftprodusenter.	Kraftleverandørene	 
kan	da	tilby	kundene	en	garanti	for	at	det	produseres	like	mye	 
fornybar	kraft	som	den	kraftmengden	kunden	bruker.	

Utfasing av oljefyring i helseforetakene
Fra	1.	januar	2020	blir	det	forbudt	å	bruke	mineralolje	til	 
oppvarming av bygninger. For sykehusbygninger med  
døgnkontinuerlig	pasientbehandling	skal	utfasing	av	oljefyr	 
skje	innen	1.1.2025.	Formålet	med	forskriften	er	å	redusere	 
utslipp	av	klimagasser	fra	oppvarming	av	bygninger,	samtidig	 
som	hensynet	til	forsyningssikkerheten	ivaretas.	Helseforetakene	 
har	fått	i	styringskrav	å	planlegge	for	utfasing	av	oljefyr,	slik	at	 
forbudet	etterleves.	I	2018	hadde	helseforetakene	i	landet	et	totalt	
forbruk	av	fyringsolje	på	1	433	758	liter	som	tilsvarer	et	utslipp	på	 
3 828 tonn CO2

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
22MAI2019 - saksdokumenter

side28



KLIMA OG MILJØ

Illustrasjon er hentet 
fra Felleskatalogen

12

Legemiddelavfall

Sykehusapotekene i Midt-Norge samarbeider med sykehusene i regionen for å hindre at legemidler havner i naturen. 
Dette	gjøres	i	første	rekke	ved	å	redusere	mengden	legemiddelavfall	og	dernest	ved	å	sikre	at	legemiddelavfall	 
håndteres	på	en	måte	som	hindrer	utslipp	til	ytre	miljø.

Gjennom	i	størst	mulig	grad	å	tilpasse	mengde	legemiddel	som	 
leveres	til	sykehusene	til	faktisk	forskrivning	til	den	enkelte	pasient,	 
vil	mengden	legemiddel	"til	overs"	etter	avsluttet	behandling	 
reduseres.	Dette	vil	potensielt	også	kunne	medføre	mindre	 
legemiddelavfall.	Bruk	av	endosepakkede	legemidler	er	et	svært	 
viktig	prinsipp	for	å	nå	dette	målet.	Innføring	av	det	elektroniske	
lager-	og	logistikksystemet	Delta	for	legemiddelleveranse	fra	 
sykehusapotek	til	avdelingene	i	sykehus	har	også	bidratt	til	 
betydelig forbedring på området. Med Delta kan sengepostene  
se lagersaldo for legemidlene ved alle sykehusets lagre og behovet 
for	beredskapslagre	ute	på	avdelingene	reduseres.	Dette	bidrar	 
til	at	færre	legemidler	går	ut	på	dato	og	reduserer	mengde	 
legemiddelavfall.

Sykehusapotekene	i	Midt-Norge	har	definert	legemidler	som	 
risikoavfall.	Iht.	Apotekforskriften	er	det	etablert	rutiner	og	 
avtaler med godkjente avfallsaktører som sikrer at destruksjon  
av	legemidler	skjer	forsvarlig	ved	forbrenning.	Rutinene	er	nedfelt	 
i	prosedyre	som	bl.a.	detaljerer	krav	til	innpakning	og	merking	av	 
slikt	avfall	som	skal	til	forbrenning.	Disse	rutinene	hindrer	bl.a.	 
utslipp	av	legemidler	til	vann.

For å hindre at legemiddelavfall fra hjemmeboende pasienter  
kastes	i	husholdningsavfall	eller	toalettet	(og	dermed	ender	opp	 
i	vannresipienter)	er	informasjon	og	opplysningsarbeid	viktig.	 
Sykehusapotekene informerer derfor sine kunder om at  
legemidler	som	ikke	brukes,	kan	leveres	kostnadsfritt	til	 
sykehusapoteket for destruksjon. Denne aktiviteten	blir	 
kontinuerlig	målt	ved	sykehusapotekene.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Et redusert vannforbruk kan gi både økonomiske gevinster for 
helseforetakene og miljøgevinster for samfunnet. Vannforbruk 
har en høy kostnad når vann skal varmes opp og avløpsvann skal  
renses.	Mye	av	energibruken	i	helseforetakene	er	knyttet	til	
vann.	Et	eksempel	er	at	det	i	snitt	forbrukes	100	liter	vann	når	 
en person dusjer. 

Totalt vannforbruk 2018 (kubikkmeter)
Helse Nord 475 254
Helse Midt-Norge 369 450
Helse Vest 785 000
Helse Sør-Øst        2 120 374

13

Analyse av avløpsvann ved Akershus universitetssykehus HF 

Da	Akershus	universitetssykehus	HF	(Ahus)	bygget	nytt	sykehus	som	ble	åpnet	i	2008,	ga	Lørenskog	kommune	 
påslippstillatelse	med	krav	om	prøvetaking	og	analysering	på	avløpsvannet.	I	følge	prøveprogrammet	skal	én	 
ukeblandprøve	i	året	analyseres	på	flere	legemiddelrester,	deriblant	2	antibiotika-typer.	Få	sykehus	i	Norge	har	 
krav	om	analyse	og	overvåkning	av	sine	legemiddelutslipp	til	kommunalt	nett,	og	det	foreligger	heller	ingen	 
grenseverdier	for	dette	fra	myndighetene.	Det	er	altså	begrenset	kunnskap	om	typiske	utslippsnivå	av 
legemidler fra norske sykehus. 

Fra	og	med	2016	har	Ahus	på	eget	initiativ	tatt	prøver	på	 
legemiddelrester kvartalsvis i samarbeid med klinikkene,  
for	å	få	erfaring	med	variasjoner	med	årstiden.	Erfaringsmessig	 
øker	antibiotikabruken	mot	vinterperioden	og	influensatid.	 
Resultater på legemidler gir nå et bedre bilde på om  
enkeltelementer	varierer	i	løpet	av	året.	En	vil	etterhvert	 
opparbeide	seg	tilstrekkelig	grunnlag	for	statistiske	beregninger	 
i	ettertid.	De	to	antibiotika-typene	som	er	med	i	analysepakken	 
er ikke av den bredspektrede typen, så en økning av disse andre 
typene kan forventes.

Regjeringen	har	satt	mål	om	å	redusere	forbruket	av	bredspektrede	
antibiotika	med	30	%	fra	2012-nivå	innen	2020.	For	Ahus	er	målet	
implementert i det lokale arbeidet med ytre miljø ved sykehuset. 

Avløpsvann	representerer	hovedkilden	til	legemidler	som	havner	 
i	naturen.	Tradisjonelt	har	sykehusene	blitt	ansett	som	en	viktig	 
potensiell	punktkilde	til	påslipp	av	legemidler	til	avløpsvann.	 
Studier	har	imidlertid	vist	at	for	mange	slike	forbindelser	utgjør	 
sykehusene kun en liten prosentdel av den totale belastningen  
som	renseanleggene	mottar.	Mesteparten	av	legemidlene	som	 
havner i avløpet stammer altså fra vanlige husholdninger.  
Unntakene er legemidler som brukes spesielt på sykehusene.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Redusert matsvinn ved Sørlandet sykehus HF

I	2018	har	Sykehuset	Sørlandet	HF	sammen	med	Kristiansand	kommune	deltatt	i	prosjektet	Redusert matsvinn.  
Prosjektet	fikk	midler	fra	Miljødirektoratets	støtteordning	«Klimasats».	

For	at	kjøkkenet	ved	sykehuset	kunne	vurdere	effekt	av	arbeidet,	
måtte	nåsituasjonen	kartlegges	gjennom	veiing	av	matsvinn	fra	noen	
utvalgte enheter. Denne veiingen foregikk over en uke i januar 2018, 
hvor kjøkkenet veide alt matavfall fra egen produksjon, og retur fra 
avdelingene.	Etter	en	vurdering	ble	det	beregnet	at	ca.	60	%	av	 
avfallet	var	matsvinn,	mens	ca.	40	%	var	avfall	vi	må	regne	med	som	
f.eks.	kaffegrut,	skrell,	skalker	og	annet.	Første	måling	viste	at	ved	 
utvalgte enheter ble det kastet ca. 700 kg matavfall, og 420 kg av 
dette	ble	altså	vurdert	som	reelt	matsvinn.	Neste	måling	etter	tre	 
måneder	viste	en	liten	reduksjon	på	ca.	3	%.	En	beskjeden	reduksjon,	
men	samtidig	en	god	start	på	et	viktig	arbeid.	Neste	måling	er	 
planlagt våren 2019 for å se på videre potensial for reduksjon. 

Hva er gjort av tiltak?
Kjøkkenet	hadde	en	oppfatning	av	at	flere	avdelinger	bestiller	litt	 
ekstra	«just	in	case».	Det	ble	lansert	en	ide	om	1-porsjonspakker	slik	
at	avdelingene	kan	ha	tilgjengelig	mat,	og	dermed	kan	supplere	den	 
ordinære	matbestillingen.	Tidspunkt	for	middag	er	justert	til	senere	
på	ettermiddagen	ved	sykehuset	i	Arendal	og	ved	noen	sengeposter	
ved	sykehuset	i	Kristiansand.	Innen	høsten	2019	vil	dette	innføres	i	
flere	avdelinger.	Tiltaket	vil	potensielt	bidra	til	redusert	matsvinn,	da	
det	er	enklere	å	korrigere	mat	i	forhold	til	inn-	og	utskrivninger	av	 
pasienter. Kjøkkenet har også kartlagt hva slags mat det kastes mye  
av	og	justert	menyen	etter	dette.	I	August	2018	ble	appen	«To	good	 
to	go»	lansert	i	kantinene,	samt	at	vi	i	Arendal	tilbyr	gårsdagens	 
middag	i	porsjoner	til	en	redusert	pris	til	ansatte.	

Redusert matsvinn, bedre økonomi og mer tid til  
pasientbehandling
I	februar	2018	ble	det	lansert	en	idekonkurranse	for	ansatte	hvor	 
vi	ba	om	tips	for	å	redusere	matsvinn.	Det	var	stort	engasjement	 
og	avdeling	for	Føde/barsel	i	Kristiansand	kunne	vise	til	spesielt	 
gode resultater. Avdelingen har oppnådd redusert matsvinn ved å 
redusere	matbestillingsansvaret	fra	25	–	til	seks	personer.	Tiltaket	 
har	gitt	en	besparelse	på	ca.	750	00	kroner	i	året.	Bestillingsansvaret	
ble	flyttet	fra	sykepleiere	til	sekretærer	som	også	frigjorde	ressurser	
til	pasientbehandling.	

Sørlandet	sykehus	HF	kommer	til	å	fortsette	arbeidet	med	reduksjon	
av	matsvinn	da	vi	vurderer	dette	som	en	god	synergi	mellom	helse,	
miljø	og	økonomi.	Dette	er	også	et	godt	eksempel	på	hvordan	vi	
knytter	miljøarbeidet	inn	i	det	kliniske	arbeidet	i	foretaket.	Vi	ønsker	
å	ta	samfunnsansvaret	vårt	på	alvor,	og	begrense	unødvendig	kasting	
av	mat,	og	har	satt	oss	mål	om	10	%	reduksjon	av	matsvinn.

Total avfallsmengde 2018 (tonn):
Helse Nord 3393,33
Helse Midt-Norge  4881,66
Helse Vest  6145,36
Helse Sør-Øst                 17949,18

Matavfall/våtorganisk (tonn):
Helse Nord  297,09
Helse Midt-Norge  136,98
Helse Vest  599,59
Helse Sør-Øst  916,56
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Miljørådgiver  
Cathrine Teiseth Nerby
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Hvordan redusere forbruksmateriell i sykehus? 
Miljøleder ved Sykehuset Innlandet HF, Cathrine Teiseth Nerby, ønsker bedre kontroll over 
forbruksmateriale	i	sykehuset.	Vi	må	være	i	forkant,	redusere	unødvendig	forbruk	av	ressurser	
og forbruksmateriell før det generer avfall, mener hun. 

Et av Sykehuset Innlandets HF miljømål for 2018-2020 er å redusere  
forbruk	av	ressurser	-	forbruksmateriell.	Med	fem	delmål:	

1. Redusere forbruksmateriell 
2. Redusere legemiddel og medisinsk forbruksvarer
3.	 Totalforbruket	av	bredspektret	antibiotika	skal	reduseres	med	30	%	innen	2020	 
 sammenliknet med 2012.
4.	 Redusere	forbruk	av	kopipapir	med	10	%	i	forhold	til	2017	tall.
5.	 Redusere	forbruk	av	ressurser:	-	redusere	unødig	vannforbruk, - redusere unødig  
 bruk av energi, - redusere unødig forbruk av naturresurser-matsvinn.

Tidligere år har Sykehuset Innlandet HFs miljømål dreid seg om å redusere forbruk av vann, energi, transport og avfall. 
Dette	er	kjente	miljøaspekter	som	det	er	viktig	å	ha	kontroll	på.	Da	sykehuset	skulle	utarbeide	nye	mål	for	perioden	2018-2020	 
var	det	viktig	å	knytte	målene	opp	mot	nye	krav	i	NS-EN	ISO	14001:2015	standarden.	Et	område	i	revidert	standard	er	
livsløpsvurdering.	Det	ble	naturlig	å	endre	miljømålene	til	å	omhandle	reduksjon	av	forbruksmateriell	og	ressurser.	Dette	 
var	i	tråd	med	tilbakemeldinger	fra	ansatte	som	ønsket	å	knytte	miljømålene	tettere	til	pasientbehandlingen.	For	Sykehuset	
Innlandet	har	det	vært	viktig	å	ha	miljømål	som	alle	avdelinger	og	ansatte	kan	bidra	i	forbedringsarbeidet.

Definisjon av livsløp i NS-EN ISO 14001:2015 

Livsløp – stadier i et produksjonssystem (eller tjenestesystem)	som	følger	 
etter	hverandre	og	er	sammenkjedet,	fra	anskaffelse	av	råmateriale	eller	 
framskaffelse	av	naturressurser	til	den	endelige	avhending.	
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Lager med forbruksvarer ved Sykehuset Innlandet HF.
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Sykehuset	Innlandet	HFs	forbedringstiltak	 
for	å	redusere	forbruksmateriell:	

•	 Bestille	riktig	mengde	forbruksvarer	–	 
 unngå kassasjon på	grunn	av	utgått	dato.

•	 Bytte	forbruksvare	med	andre	avdelinger	internt	 
	 i	sykehuset,	når	noe	nærmer	seg	utløpsdato.

•	 Effektiv	lagerstyring	–	redusere	antall	artikler	og	 
 utstyrsvalg for å redusere svinn. 

• Informasjon og holdningsskapende arbeid.

•	 Forbruksmateriale	ved	smittebehandling	–	redusere	 
	 ubrukt	forbruksvarer	som	går	til	smitteavfall.

Fakta om Sykehuset Innlandet:

•	 Seks	somatiske	sykehus	og	to	psykiatriske	sykehus.	 
 Tjenester på 40 steder, spredt i Hedmark og Oppland.    
 Dekker et område på 53.200 km2	(større	enn	Danmark)

•	 Antall	årsverk	er	per	2017	til	sammen	7.455,	med 9.972 ansatte

•	 Miljøsertifisert	siden	5.	mars	2015	

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Fra oktober 2016 ble det mulig å søke digitalt om dekning av  
pasientreiser på helsenorge.no, den nasjonale helseportalen. 
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Finalist til Digitaliseringsprisen 2018
Pasientreiser	HF	var	i	2018	en	av	tre	finalister	nominert	til	Digitaliseringsprisen	2018.		 
Bakgrunnen	for	nominasjonen	var	prosjektet	«Mine	Pasientreiser».

Mine Pasientreiser  
I	2013	ble	prosjektet	«Mine	pasientreiser»	opprettet.	Prosjektet	ble	etablert	 
med bakgrunn i regjeringen ambisjoner om selvbetjening, digitalisering og  
automatisering	av	prosesser	innenfor	helsesektoren.	Prosjektet	har	resultert	 
i	endringer	i	pasientreiseforskriften,	selvbetjeningsløsning	på	helsenorge.no	 
og	nytt	saksbehandlingssystem	for	reiser	uten	rekvisisjon.		Prosjektet	gikk	fra	 
gjennomføringsfase	til	produksjon	1.	oktober	2016.	Løsningen	er	nå	gjort	 
tilgjengelig	for	tilnærmet	100	%	av	alle	potensielle	brukere	av	ordningen.

Prosjektet	Mine	pasientreiser	hadde	tre	overordnede	effektmål:	
 1.	 Løsningen	skulle	bli	enklere	og	lettere	tilgjengelig	for	brukerne
 2.	 Løsningen	skulle	legge	til	rette	for	størst	mulig	grad	av	likebehandling
 3.	 Oppgaveløsningen	og	administrasjonen	skulle	være	kostnadseffektiv	

Digitalisering, automatisering og effektivisering
Fram	til	1.	oktober	2016	hadde	brukere	som	søkte	om	refusjon	for	en	
pasientreise	kun	mulighet	til	å	gjøre	dette	ved	å	sende	inn	søknader	
per	post.	I	2015	mottok	Pasientreiser	23,5	tonn	post.	Fra	1.	oktober	
2016	fikk	brukerne	mulighet	til	å	søke	om	refusjon	elektronisk	på	 
helsenorge.no,	og	i	2018	var	i	snitt	73	%	av	søknadene	digitale.	Tidligere 
foregikk all saksbehandling av disse søknadene manuelt, mens cirka 
60	%	av	sakene	i	dag	behandles	automatisk.	Pasientreiser	HF	mottok	
ca. 1 000 000 søknader fordelt på 4,4 millioner reiser i 2018.

Med bakgrunn i nye arbeidsprosesser, selvbetjening og ble området 
pasientreiser uten rekvisisjon omorganisert. Tidligere ble søknadene 
manuelt behandlet ved 12 pasientreisekontor, ved like mange helse-
foretak.	Nå	utføres	saksbehandling	ved	fire	kontor,	som	fra	1.	januar	
2018 er organisert som avdelinger i Pasientreiser HF.

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
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Gevinster som er hentet ut etter lansering av løsningen
•	 Saksbehandlingen	er	redusert	betydelig,	og	er	i	dag	under	5	dager	dersom	du	søker	digitalt	og	søknaden	behandles	automatisk.
•	 Kvaliteten	i	vedtakene	er	gjennomgående	god.	Gjennomganger	viser	at	nær	98	%	av	vedtakene	er	riktige.	For	de	automatisk	 
	 behandlede	sakene	er	feilandelen	under	1	%.
•	 Inngående	post	er	redusert	med	61	%.	Pasientreiser	mottar	nå	114,4	tonn	mindre	post	per	år.	I	tillegg	sparer	pasienter	og	 
 helseforetakene over 10 millioner kroner bare i porto. 
•	 Antall	vedtak	per	ressurs	har	økt	med	33	%	sammenlignet	med	siste	hele	år	i	gammel	prosess	(2015).
•	 Brukerne	opplever	større	grad	av	likebehandling	som	følge	av	standardisering	av	prosesser	og	overføring	av	prosessansvar	 
	 til	en	juridisk	enhet.
•	 Færre	årsverk	knyttet	til	de	manuelle	arbeidsprosessene	har	redusert	administrasjonskostnadene	med	om	lag	 
	 41	millioner	kroner	fra	2015.	Det	er	forventet	ytterligere	besparelser	i	årene	fremover.
•	 Som	følge	av	endringene	i	brukernes	rettigheter	gjennom	den	nye	pasientreiseforskriften	er	utbetalinger	til	pasient	 
	 redusert	med	90,6	millioner	fra	2015	til	2017.	Dette	er	midler	som	er	frigjort	til	andre	helsetjenester.
• Teknologi, systemer og prosesser har levert stabilt og med nødvendig ytelse siden lansering. Tidligere ble  
 saksbehandlingssystemet kun oppdatert et par ganger i året. Nå skjer endringer ukentlig.

Ny	prosess	for	området	pasientreiser	har	vært	i	produksjon	drøye	to	
år, og det er allerede hentet ut betydelige gevinster. Det er planlagt 
og	lagt	til	rette	for	ytterligere	effektivisering	og	gevinstrealisering.	
Effektiviseringen	vil	i	hovedsak	skje	ved	økt	andel	saker	som	sendes	
inn	digitalt,	i	tillegg	til	å	gjennomføre	tiltak	for	å	øke	andel	saker	
som	behandles	automatisk.	Dette	er	tiltak	som	må	gjennomføres	

ved	videreutvikling	av	teknologi,	og	som	krever	et	fortsatt	fokus	på	
teknologiutviklingen. Fokus på standardisering av arbeidsmetodikk og 
regelverksfortolkning	vil	også	bidra	til	å	effektivisere	dagens	manuelle	
prosesser. Ved å videreutvikle løsningen på helsenorge.no, vil man 
også	legge	til	rette	for	at	enda	flere	brukere	tar	et	digitalt	førstevalg.
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Ingebjørg Irgens  
FOTO: Sunnaas sykehus HF

Pasient hjemme med lege  
på videokonferanse  
FOTO: Sunnaas sykehus HF
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Videokonsultasjoner likestilt med poliklinisk oppmøte
Med	virkning	fra	1.	januar	2019	endret	Helsedirektoratet	finansieringssystemet	for	polikliniske	konsultasjoner.	Nå	er	
også	videokonsultasjoner	med	andre	enn	leger	finansiert	gjennom	ISF-systemet.	Det	kan	gi	økte	samfunnsøkonomiske	
og miljømessige gevinster. 

I regional utviklingsplan 2035 vil Helse Sør-Øst prioritere nye arbeidsformer - bedre bruk av teknologi og mer  
brukerstyring.	Dette	er	ett	av	fem	satsingsområder	i	planperioden	for	å	videreutvikle	pasientens	helsetjeneste.	
-	Med	denne	endringen	i	finansieringssystemet	sender	helsemyndighetene	et	viktig	signal	om	at	handling	følger	 
ord om pasientens helsetjeneste, modernisering og digitalisering, sier overlege og forsker Ingebjørg Irgens ved 
Sunnaas sykehus HF. 

Det	er	politisk	enighet	om	at	flere	pasienter	bør	behandles	nær	hjemmet	og	at	alle	skal	ha	lik	tilgang	til	 
behandling, uavhengig av hvor de bor. 
-	Polikliniske	videokonsultasjoner	er	et	viktig	verktøy	for	å	få	til	dette,	fortsetter	Irgens.	Særlig	pasienter	som	 
trenger	langvarig	oppfølging	vil	ha	stor	glede	av	dette	tilbudet,	f.eks.	innen	rehabilitering,	psykiatri,	i	tillegg	til	 
oppfølgingen av store kronikergrupper. 

Store positive miljøkonsekvenser
Endringen	Helsedirektoratet	nå	har	innført,	etter	anbefaling	fra	Helse	
Sør-Øst og et samlet nasjonalt telemedisinmiljø, er oppmuntringen 
helsetjenesten	trenger	for	å	erstatte	flere	ordinære	konsultasjoner	
med	bruk	av	video,	mener	Irgens.	Miljømessig	vil	dette	ha	store	 
positive	konsekvenser.	
-	Redusert	kjøring	til	og	fra	utvalgte	deler	av	helsetjenestetilbudet	
betyr reduserte CO2-utslipp,	uten	at	dette	går	på	bekostning	av	 
tryggheten	og	kvaliteten	på	behandlingstilbudet	som	tilbys,	sier	Irgens. 
Opplysningsrådet	for	veitrafikken	har	beregnet	at	gjennomsnittlig	 
CO2-utslipp fra nye biler i 2013 var 125 gram pr/km for bensinbil og 
137	gram	pr/km	for	dieselbil.	Tallene	er	basert	på	praktiske	målinger	
og gir en pekepinn på hvilke konsekvenser redusert kjøring kan ha. 

Sunnaas sykehus planlegger at 30 prosent av alle polikliniske  
konsultasjoner skal foregå på videokonferanse innen 2023.  
I 2018 gjennomførte sykehuset 12 prosent av sine mer enn 5 000 
konsultasjoner på denne måten. Nasjonalt senter for e-helse forskning 
melder	at	hvis	én	prosent	av	de	13	millioner	årlige	fastlegebesøkene 
kunne	blitt	gjennomført	på	video,	ville	transport	og	venting	i	 
forbindelse	med	130	000	besøk	vært	spart	både	for	pasienter	og	 
ev. arbeidsgivere.
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Sårteamet på Sunnaas sykehus HF  
FOTO: Sunnaas sykehus HF
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Fornøyde pasienter og samfunnsøkonomiske gevinster
I	flere	år	har	telemedisinmiljøet	på	Sunnaas	sykehus	jobbet	med	å	dokumentere	effekt	av	videokonsultasjoner	og	utvikle	nye	tjenestemodeller	
ved	bruk	av	videokonferanse.	Målet	har	vært	lik	behandling	til	alle,	uavhengig	av	geografisk	lokalisasjon,	og	lik	finansiering	for	lik	behandling,	
uavhengig	av	om	konsultasjonen	skjer	ved	oppmøte	eller	videokonferanse.	Tidligere	har	ikke	sykehusene	fått	betalt	for	videokonsultasjoner	
hvis	ikke	lege	deltar,	mens	dette	ikke	har	vært	et	krav	for	polikliniske	oppmøtekonsultasjoner.	Nå	er	endelig	konsultasjonsformene	likestilt.

Pasientene	selv	ønsker	teknologien	velkommen.	Slik	unngår	de	belastede	reising	og	tapt	tid.	Selve	konsultasjonen	er	ofte	fort	unnagjort,	 
men	store	geografiske	avstander	kan	gjøre	reisen	til	sykehuset	til	en	stor	påkjenning.	I	tillegg	etableres	bedre	samhandlingsarenaer	mellom	
spesialisthelsetjenesten	og	primærhelsetjenesten	ved	at	f.	eks	hjemmesykepleien	bistår	pasienten	i	hjemmet	under	konsultasjonen.	

I et pilotprosjekt har Irgens og kollegaene funnet at telemedisinsk behandling ikke bare gir fornøyde pasienter og miljøgevinster, men  
også	millioner	av	sparte	helsekroner	for	samfunnet.	Funnene	viser	at	kostnadene	knyttet	til	telemedisinsk	oppfølging	av	pasienter	med	 
ryggmargskade	og	trykksår,	tilsvarer	ca.	15	prosent	av	kostnadene	forbundet	med	oppmøte	i	poliklinikk	på	sykehuset.	Og	kun	3	prosent	 
av	de	samfunnsøkonomiske	kostnadene	ved	å	være	inneliggende	på	sykehus	i	behandlingstidsrommet.	

– Finansieringssystemet er ikke lenger det største hinderet  
for	bedre	digitalisering	av	helsetjenesten.	Det	er	viktig	at	 
det	nå	legges	til	rette	for	at	ny,	nødvendig	teknologi	kan	tas	 
i	bruk	i	behandlingsforløpet	og	implementeres	i	den	ordinære	 
driften	ved	sykehus,	sier	Irgens.

Innovasjonsprosjekt i Helse Nord

Helse	Nord	har	iverksatt	et	innovasjonsprosjekt	for	
å se på økt bruk av video i kliniske konsultasjoner. 
Noen avdelinger og klinikker ved UNN og andre 
steder i Helse Nord er allerede kommet i gang, men 
nå	er	målet	til	Helse	Nord	at	alle	HF-ene	skal	få	et	
mer	systematisert	og	robust	opplegg	for	dette.
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Fra venstre OUS-styreleder Gunnar Bovim, administrerende direktør 
Bjørn Erikstein og OSS-direktør Geir Teigstad. Foto: Elin B. Øvrebø

21

Oslo universitetssykehus HF er endelig miljøsertifisert!  
Fredag	14.	desember	kunne	direktør	ved	Oslo	sykehusservice,	Geir	Teigstad,	overrekke	sertifikatet	til	 
administrerende	direktør	Bjørn	Erikstein.	

—	Det	er	viktig	at	sykehuset	oppfyller	internasjonale	standarder	for	moderne	 
sykehusdrift	og	at	vi	tar	vår	del	av	ansvaret	for	miljøpåvirkning	når	vi	er	en	 
viktig	samfunnsaktør.	Vi	har	mye	arbeid	igjen,	men	vi	har	vist	at	vi	har	god	 
oversikt og planer for hvordan vi skal bli mer miljøvennlige, sier Erikstein.

Ønsker å bli mer miljøvennlig
Moderne	sykehusdrift	fører	til	miljøutslipp	både	direkte	gjennom	behandling	 
av	pasienter	og	ansattes	aktiviteter	og	indirekte	gjennom	drift	av	bygg	og	anlegg,	
transport,	innkjøp,	logistikk	og	reisevirksomhet.	Visste	du	at	energiforbruket	til	
OUS	tilsvarer	energiforbruket	til	rundt	12.000	eneboliger?	Og	at	vi	produserer	 
like mye avfall som 2.750 husholdninger?

Både	våre	yngste	pasienter,	deres	pårørende	og	våre	ansatte	har	lenge	 
etterlyst	at	sykehuset	må	bli	mer	miljøvennlig.	Gjennom	2018	har	vi	jobbet	 
for	å	bli	sertifisert	i	henhold	til	standarden	ISO	14001:2015	etter	krav	fra	 
Helse-	og	omsorgsdepartementet.	Innføringen	av	dette	miljøledelsessystemet	 
skal	gjøre	driften	vår	mer	miljøvennlig.	I	arbeidet	for	miljøsertifisering	har	vi	 
kartlagt	hvordan	sykehusdriften	påvirker	miljøet,	vi	har	etablert	miljøpolicy	 
og	satt	konkrete	mål	for	hvordan	sykehuset	skal	bli	mer	miljøvennlig.	Det	er	 
Oslo sykehusservice som har ledet arbeidet på vegne av sykehuset. I høst  
undersøkte	revisorene	ved	DNV-GL	om	innsatsen	vår	var	god	nok	til	at	vi	 
kunne	miljøsertifiseres.

Oslo universitetssykehus har 14 klinikker  
og enheten Oslo sykehusservice som leverer  
ikke-medisinske	tjenester	til	resten	av	sykehuset.	 
Mer enn 23.000 mennesker jobber her og vi har  
virksomhet på mer enn 40 ulike steder. Sykehuset  
eies av Helse Sør-Øst og består av Aker sykehus,  
Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus.
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OSS-direktør Geir Teigstad og prosjektleder Nina Due (nummer seks fra venstre) 
sammen med flesteparten av sykehusets miljøkoordinatorer i vinter.  
Foto: Elin B. Øvrebø
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Slik er våre overordnede miljømål fra 2018 til 2020
 1. Redusere CO2-utslipp med 10 prosent
  OUS skal redusere CO2-utslippene på områdene energi og transport, ved å redusere energiforbruk og ved bruk av fornybar energi.
 2. Forbedre avfallshåndteringen
	 	 OUS	skal	redusere	total	mengde	avfall	(inkludert	matsvinn),	og	samtidig	øke	gjenvinningsgraden.
 3.	 Redusere	bruken	av	miljøgifter
  OUS skal redusere bruk og utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier og legemidler.
 4. Innkjøp
	 	 OUS	skal	bruke	innkjøp	som	et	aktivt	virkemiddel	for	en	effektiv	miljøpolitikk.
 5.	 Bygg	og	miljø
  OUS ønsker klima- og miljøvennlige løsninger ved nybygg, ombygging og rehabilitering.

Det er nå selve arbeidet med å bli mer miljøvennlig starter,  
understreker OSS-direktør Geir Teigstad.

—	Vi	har	fått	på	plass	en	egen	driftsenhet	som	skal	jobbe	med	dette	
og	som	vil	samarbeide	med	et	nettverk	av	aktører	i	sykehuset.	Vi	
har	fokus	på	fornybar	energi	og	legger	ned	oljebaserte	energiuttak.	
Miljøsertifiseringen	vil	også	få	betydning	for	blant	annet	bedre	
håndtering	av	avfall	og	i	de	planlagte	nybyggene.	Hensynet	til	miljø	
vil telle med i vurderingen når vi skal velge blant ulike typer tekniske 
installasjoner	i	forbindelse	med	byggeprosjektene	i	Framtidens	OUS,	
sier Teigstad.

Prosjektleder	for	miljøsertifiseringen	er	Nina	Due.	Hun	har	fått	 
viktig	hjelp	fra	sykehusets	16	miljøkoordinatorer,	fra	hver	av	 
klinikkene	på	sykehuset.	Deres	oppgaver	har	vært	og	vil	fortsatt	
være	å	hjelpe	klinikklederen	med	praktisk	gjennomføring	og	 
implementering av systemet. 

— Det er veldig gledelig at vårt system for miljøledelse nå er  
godkjent.	Mange	har	bidratt	til	at	vi	har	fått	dette	på	plass,	ikke	
minst	miljøkoordinatorene.	Vi	ser	nå	frem	til	å	ta	systemet	i	bruk	 
for å innfri våre miljømål, sier Due.

Nå starter selve jobben!
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Klima– og miljøkonferansen 2018 
Klima-	og	miljøkonferansen	2018	ble	arrangert	i	Bodø	2-3.	mai.	Konferansen	hadde	72	deltakere	og	de	ble	 
belønnet	med	fint,	nordnorsk	vårvær.	

Administrerende	direktør	i	Helse	Nord,	Lars	Vorland,	ønsket	velkommen	til	konferansen	og	statsråd	Bent	Høie	sendte en videohilsen.  
Statsrådens	budskap	var	at	klima	og	miljø	skal	være	en	integrert	del	av	virksomhetsstyringen	i	spesialisthelsetjenesten.

Folkehelse
Bodø	kommune	holdt	foredrag	om	hvordan	kommunen	skal	bli	«smart	og	grønn»,	og	hvilken	betydning	dette	har	for	folkehelsen.	 
Folkehelse	var	også	temaet	til	Nordland	fylkeskommune,	som	beskrev	hvordan	det	jobbes	med	regionale	planer	for	å	bli	et	av	de	 
fremste miljøfylkene i Europa.

Foretakene	i	Helse	Nord	fortalte	om	hvilke	miljøutfordringer	man	har	i	pågående	byggeprosjekter.	WHO	var	representert	med  
dr.	Vladimir	Kendrowski,	som	ga	et	innblikk	i	hvordan	klimaendringer	påvirker	helse.	WHO	har	en	rekke	tiltak	og	aktiviteter	 
for	å	motvirke	dette.
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Pasientreiser og det grønne skiftet
Miljøvirkninger	av	pasientreiser	og	fremtidens	muligheter	med	bruk	av	elektriske	fly	ble	presentert,	og	vi	fikk	et	innblikk	i	hva	miljøstøy	er	 
og	hvordan	vi	kan	bidra	til	å	redusere	denne.

Avslutningsvis	hadde	Bellona	en	presentasjon	av	15	megatrender	som	påvirker	miljøet	og	hvordan	det	grønne	skiftet	påvirker	skipsfarten.

Konferansen	gikk	over	to	dager	og	dag	én	ble	avsluttet	med	en	omvisning på 
Nordlandssykehuset med fokus på hvordan man med stort hell har integrert  
gammelt	og	nytt	bygg	i	inngangspartiet.	

Veien videre
Under konferansen kom det frem områder hvor man kan se for seg  
videre	oppfølging,	dette	gjelder	spesielt:

•	 Nasjonale	og	felles	mål	på	klimatiltak
 o	 På	pasientreiseområdet,	så	foreslås	at	man	setter	et	 
  felles nasjonalt mål for forbedring av samkjøringsgraden,  
	 	 for	eksempel	på	10	%	nasjonalt	innen	konferansen	i	2021?

• Øke bruken av telemedisin/skype i forbindelse med behandlingen

 o Økt andel av behandlinger gjennomført med Skype/telemedisin  
	 	 kunne	vært	et	nasjonalt	tiltak	for	klima	og	miljø	–	dette	bør	være	 
  mulig å måle og følge opp?

• Større involvering av felleseide HF i klima- og miljøarbeidet
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Vårt arbeid med etisk handel 
Offentlig	sektor	er	Norges	største	kunde	og	forbruker.	Med	dette	følger	stor	innkjøpsmakt	og	et	stort	ansvar.	 
Gjennom	forvaltningen	av	fellesskapets	ressurser	bør	offentlige	virksomheter	gå	foran	og	etterspørre	varer	 
som	er	tilvirket	etter	høye	etiske	og	sosiale	standarder	for	arbeids-	og	miljøforhold	i	leverandørkjeden.	 

Alle	de	fire	regionale	helseforetakene	og	Sykehusinnkjøp	HF	 
er	medlem	i	Initiativ	for	etisk	handel	og	dermed	forpliktet	til	 
å	bruke	sin	innflytelse	til	å	øke	oppslutningen	om	etisk	handel.	 
For	Sykehusinnkjøp	betyr	dette	at	den	store	innkjøpsmakten	 
foretakene har, skal brukes på en måte som fremmer ansvarlig  
handel	og	rettferdig	konkurranse	mellom	leverandører,	der	 
samfunnsansvar	er	en	viktig	komponent	på	linje	med	pris,	 
kvalitet,	leveringssikkerhet	o.a.	Etter	at	Sykehusinnkjøp	ble	
etablert	i	2016,	er	arbeidet	med	etisk	handel	i	hovedsak	blitt	 
utført	der.	De	fire	regionale	helseforetakene	med	tilhørende	
helseforetak har likevel en stor påvirkningsmulighet gjennom 
sin	eier-rolle	og	kan	både	gi	oppdrag	til	Sykehusinnkjøp	og	 
angi retning og vektlegge krav gjennom sin deltagelse i  
styringsgrupper	for	nasjonale	og	regionale	anskaffelser. 

Utprøving av etiske krav som  
tildelingskriterier 
I	2018	har	Sykehusinnkjøp	benyttet	krav	til	etisk	handel	som	 
tildelingskriterier.	Trolig	er	dette	også	første	gang	i	det	hele	tatt 
i	en	anskaffelse	fra	en	norsk	oppdragsgiver.	Det	dreide	seg	om	en	
nasjonal	anskaffelse	av	engangshansker	til	bruk	ved	undersøkelser	i	
sykehusene. Divisjon sør-øst kjørte prosjektet på vegne av nasjonale  
tjenester i Sykehusinnkjøp, og det var et ønske om i sterkere grad enn 
før å belønne leverandører som velger fabrikker med gode forhold.  

 
Norske sykehus bruker millioner av engangshansker hvert år. Fabrikkene 
er i hovedsak i Malaysia. Det er i hovedsak migrasjonsarbeidere som 
jobber	i	produksjonen.	De	har	ofte	dårlige	bo-	og	arbeidsforhold,	
dårlig	betalt,	ekstrem	overtid	og	blir	ofte	avkrevd	enorme	summer	i	
rekrutteringsavgifter,	noe	som	gjør	at	det	i	mange	tilfeller	kan	ses	på	
som slavearbeid og brudd på ILOs kjernekonvesjon. Anskaffelsen	skal	
følges opp med revisjoner i 2019. 
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Viktigste mål i divisjonene for 2018 (utvalg) Måloppnåelse 2018

Nasjonale tjenester
Det ble høsten 2017 inngått ny avtale for bekledning for ambulanse-
personell med ekstra strenge etisk handel-krav da det antas å være 
innen en bransje som ofte er utsatt for etisk klandreverdige forhold. 
De tilbydere som meldte seg til konkurransen synes å ha gjennom-
gående god kvalitet. Dette kan skyldes at useriøse tilbydere ikke har 
levert tilbud. Som varslet oppfølging av dette området vil vi initiere 
en revisjon av valgte leverandører i samarbeid med IEH andre halvdel 
av 2017.

I anskaffelsen av ambulansebekledning ble det stilt kvalifikasjonskrav 
og kontraktskrav vedr. etisk handle. Avtalen er tildelt tre leverandører, 
to klesleverandører og en leverandør av sko. Som et ledd i opp-
følgingen av etiske krav, er leverandørene av bekledning fulgt opp 
gjennom bruk av egenrapporteringsskjema for leverandørkjeden; 
«Egenrapportering: Prosesser, rutiner og implementering». Dette 
er gjort i samarbeid med IEH i 2017/2018. Det arbeides videre med 
ytterligere oppfølging av leverandørene i den videre avtaleperioden.

Nord
Ikke egne mål

Vest
Utarbeide plan for ivaretakelse av samfunnsansvar i innkjøpsplanen  
i Helse Vest, som vedtas i Strategisk innkjøpsforum. Etablere  
rapporteringssystem for etisk handel til ledergruppen i  
Sykehusinnkjøp HF divisjon vest og til strategisk innkjøpsforum i  
Helse Vest.

Plan er etablert og iverksatt og fungerer bra. Det er etablert  
rapportering til Strategisk innkjøpsforum tre ganger i året.  
I forkant av dette rapporteres det til ledelsen i divisjon vest.

Sør-Øst
Følge opp kirurgiske instrumenter i 2017  videreføres med  
revisjon/besøk på produksjonssted i Pakistan i 2018. 

Besøk gjennomført hos en kontraktspart i Pakistan. 
Samtidig besøk hos andre produsenter i Pakistan.

Midt-Norge
Mål om mer samordning, felles risikovurderinger, sikre  
kompetanseheving og felles plan for oppfølging i Sykehusinnkjøp

Har jobbet lite med dette temaet med de andre divisjonene i  2018, 
men har mål om koordinering og fremgang i 2019.

Divisjon legemidler
Ikke egne mål

26

Rapport 2018
Rapporten	er	et	utdrag	fra	rapport	fra	Sykehusinnkjøp	til	Initiativ	for	etisk	handel	som	i	sin	helhet	kan	lastes	ned	fra	www.etiskhandel.no
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Oppfølging og prosjekt i Pakistan 
Området kirurgiske instrumenter er antageligvis det mest risikofylte produktområdet  
sykehusene anskaffer	knyttet	til	brudd	på	arbeidstager-	og	menneskerettigheter.	 
Omtrent alle kirurgiske instrumenter i verden produseres enten her eller i Sialkot- 
provinsen	i	Pakistan.	I	Tüttlingen	i	Tyskland	er	6000	ansatt	i	denne	industrien,	mens	 
det	i	Sialkot	er	ca.	50	000.	Divisjon	sør-øst	i	Sykehusinnkjøp	besøkte	i	2017	Tüttlingen	 
for	å	følge	opp	en	anskaffelse	av	kirurgiske	instrumenter.	Det	viste	seg	da	at	deler	av	 
produksjonen ble produsert i Pakistan og det ble gjort et besøk dit i 2018 for å følge  
opp	dette.	Fabrikken	hvor	sakser	til	sykehusene	i	sør-øst	ble	produsert,	viste	seg	å	 
ha	gode	forhold	med	kun	små	avvik.	Derimot	viste	besøk	hos	flere	fabrikker	og	små	 
workshops	at	risikoen	for	brudd	er	veldig	store	og	det	er	en	særlig	fare	for	barnearbeid	 
i kjeden. Sykehusinnkjøp vil delta i et prosjekt i 2019 hvor de sammen med de svenske  
länene,	ETI	England	og	et	antall	leverandører	vil	jobbe	for	å:	

1. Utvikle	krav	vi	kan	stille	våre	leverandører	for	at	det	kan	 
	 føre	til	forbedring	i	kjeden

2. Engasjere	leverandørmarkedet	i	kategorien	for	et	felles	løft	 
 for bedre forhold i kjeden

Mål 2019
 • Fra 1.1.2019 er det etablert en egen avdeling for samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp,  
	 	 og	det	er	et	mål	i	2019	å	samordne	opplæring	og	etisk	handel-arbeid	gjennom	den	 
  nye avdelingen

 •	 Det	skal	iverksettes	en	opplæringsplan	som	skal	sørge	for	en	basiskompetanse	for	etisk	handel	hos	alle	innkjøpere,	prosjektledere	og	 
	 	 avtaleoppfølgere	som	et	minimum	i	løpet	av	året.	Avdeling	for	samfunnsansvar	skal	sørge	for	å	legge	til	rette	for	samordning	innen	 
  risikoanalyser, krav og oppfølging på tvers av divisjonene

 •	 Det	skal	gjøres	risikoanalyser	av	Anskaffelsesplanen	2020	på	tvers	av	divisjoner	etter	mønster	fra	arbeidet	i	divisjon	vest,	for	å	velge	ut		
	 	 risikoanskaffelser	hvor	det	skal	settes	etiske	krav.	Målet	er	like	krav	i	like	anskaffelser	på	tvers	av	divisjoner,	forutsigbarhet	for	leverandør	 
  og felles oppfølging

 •	 Sykehusinnkjøp	skal	være	aktiv	deltaker	i	det	internasjonale	prosjektet:	Tackling	Child	Labour	&	Decent	Work	-	Pakistan	Surgical	Intruments,	 
	 	 hvor	vi	skal	bidra	med	utforming	av	nye	krav
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Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Riving- og forberedende arbeider.  
FOTO: Sykehusbygg HF

Samarbeid med LO for å bekjempe arbeidskriminalitet 
og sosial dumping 

LO	og	Sykehusbygg	har	inngått	en	samarbeidsavtale	som	skal	 
gi bedre sikkerhet, trivsel og arbeidsmiljø på byggeplassen.  
Målet er å forhindre at arbeidskriminalitet og sosial dumping får  
rotfeste	i	de	store	utbyggingsprosjektene	der	Sykehusbygg	er	 
engasjert som byggherrens utbyggingsorganisasjon. Intensjonen  
er at LO skal ha en representant på de større utbyggingsprosjektene 
som er i startgropen. Vedkommende skal inngå i byggherrens 
utbygningsorganisasjon, drive holdningsskapende arbeid og  
delta på HMS-runder. 

28

Samarbeidsavtaler for å hindre arbeidslivskriminalitet 
Sykehusbygg leder store sykehusprosjekter på oppdrag fra helseforetakene, og tar arbeidet med å forhindre  
kriminelle	forhold	på	byggeplasser	svært	alvorlig.	Sykehusbygg	HF	har	inngått	samarbeidsavtale	med	både	 
Skatteetaten	og	LO	med	formål	å	forhindre	at	useriøse	aktører	slipper	til	på	byggeplassene.	

Samarbeidet går blant annet ut på å utveksle informasjon som sikrer at leverandører og underleverandører opptrer i samsvar  
med	norsk	skatte-	og	avgiftslovgivning.	Alle	leverandører	må	gi	fullmakt	som	sikrer	innsyn	i	taushetsbelagt	informasjon.	 
Skatteetaten	skal	også	bidra	med	opplæring	og	kompetanseheving	av	ansatte.

Samarbeidet er prøvd ut med godt resultat i 2018 på tre byggeprosjekter. 

 • Psykiatriløftet Levanger
  Nytt	bygg	for	psykisk	helsevern	på	2700	kvm,	ferdigstilt	i	2018
 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 
  Riving- og forberedende arbeider
 • Alta Nærsykehus 
	 	 Ombygging	og	utvidelse	av	nåværende	Alta	helsesenter

Sykehusbygg	HF	har	til	hensikt	å	videreføre	dette	samarbeidet	til	å	omfatte	de	store	kommende	byggeprosjektene	som	har	planlagt	oppstart	 
i	2019	og	2020.	Dette	gjelder	prosjekter	som	Stavanger	universitetssykehus	2023	og	Sjukehuset	Nordmøre	og	Romsdal.
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Målsetning om å forhindre korrupsjon

Korrupsjon	har	flere	omkostninger	for	samfunnet	og	kan	føre	til	at	ressurser	blir	anvendt	på	andre	måter	enn	det	som	
er	tiltenkt.	Det	er	risiko	for	at	økonomiske	verdier	går	til	å	berike	urettmessig	eller	til	gunst	for	parter	som	ikke	har	rett	 
til	det,	og	for	helseforetakene	kan	løsninger	bli	mer	kostbare	enn	nødvendig.	Dette	kan	igjen	gå	ut	over	helseforetakenes	 
kapasitet	og/-eller	evne	til	å	løse	de	viktige	oppgave	vi	har	for	å	sikre	god	kvalitet	på	tjenestene	til	pasientene.	Helse	
Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst arbeider med å forhindre korrupsjon og misligheter i sykehus. 
Det	er	viktig	at	de	regionale	helseforetakene	er	pådrivere	for	å	motvirke	korrupsjon	ovenfor	helseforetakene,	 
leverandører og samarbeidspartnere. 

De	fire	helseregionene	har	felles	formål	om	forhindre	korrupsjon	og	misligheter	i	sykehus.	Implementeringen	av	 
antikorrupsjonsprogram	i	regionene	er	noe	ulik.	Her	følger	en	beskrivelse	av	arbeidet	i	hver	region.

Etablerte	i	2018	et	antikorrupsjonsprogram	basert	på	ønsket	om	å	
sikre et felles rammeverk for hele foretaksgruppen i arbeidet mot 
korrupsjon og misligheter. Mange av delelementene i programmet 
har	vært	på	plass	i	flere	år,	som	for	eksempel	etiske	retningslinjer,	
samarbeidsavtaler med leverandør- og legemiddelindustrien og 
rutiner	for	varsling.	Med	antikorrupsjonsprogrammet	settes	alle	ruti-
ner og retningslinjer på området – både eksisterende og nye -  
i et helhetlig system.

Det	foreliggende	antikorrupsjonsprogrammet	er	Helse	Midt-Norges	
samlede	tiltak	for	å	motvirke	korrupsjon	og	sørge	for	riktig	håndtering	
dersom korrupsjon har funnet sted. Programmet gjelder for hele  
foretaksgruppa,	både	ansatte,	tillitsvalgte,	styremedlemmer	og	 
brukerrepresentanter.	Det	inkluderer	også	et	system	for	å	stille	krav	 
til	de	som	samhandler	eller	leverer	tjenester	til	oss.

Det er lagt vekt på at beskrivelsen av Helse Midt-Norges  
antikorrupsjonsprogram	skal	vært	relativt	kort	og	konsist,	med	 
enkelt	språk	og	konkrete	tiltak.	Dette	håper	vi	bidrar	til	at	dokumentet	
blir	lest	og	brukt	aktivt	i	hele	foretaksgruppen.	En	felles	regional	plan	
for	implementering	og	oppfølging	er	en	viktig	del	av	antikorrupsjons-
programmet.	Etterlevelse	kommer	ikke	av	seg	selv	men	skapes
gjennom	aktive	handlinger	fra	ledere	og	ansatte.	Det	skal	ikke	være	
tvil om at Helse Midt-Norge er imot alle former for korrupsjon, og  
vil	arbeide	aktivt	for	å	sikre	at	korrupsjon	ikke	forekommer	i	vår	virk-
somhet.	Antikorrupsjonsprogrammet	har	en	viktig	rolle	for	å	 
sikre	dette.

Helse Midt-Norge 
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Antikorrupsjonsprogrammet	i	Helse	Sør-Øst	ble	vedtatt	av	styre	i	2014	
og implementert i helseforetakene i 2015 og 2016. 

Formålet	med	et	antikorrupsjonsprogram	i	Helse	Sør-Øst	er	å:
• Forebygge at korrupsjon og misligheter i foretaket 
• Øke muligheten for å avdekke misligheter og korrupsjon
• Øke beredskapen for å håndtere eventuell mislighets-/ 
 korrupsjonssaker

Programmet	bygger	på	foretaksgruppens	generelle	etiske	retningslinjer	
og	etiske	retningslinjer	for	innkjøp	og	leverandørkontakt.	Programmet	 
er	delt	inn	fem	deler:	Kontrollmiljø,	risikoanalyser,	kontrolltiltak,	 
implementering og monitorering. Som en overbygging ligger en  
velfungerende	varslingskanal	og	systematisk	opplæring	av	ansatte.

Helse Sør-Øst
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E-læringskurs:
o	 Etiske	retningslinjer	for	innkjøp
o	 Lov	om	offentlige	anskaffelser	-	grunnkurs	1
o Samarbeidsavtalene med leverandørorganisasjonene
o Dilemmatrening	–	etiske	dilemmaer

Forslag	til	retningslinjer/rutiner
o	 Varslingsrutiner
o Rutiner	ved	avdekking	av	økonomisk	kriminalitet
o	 Forslag	til	mandat	for	varslingsutvalg

Power Point
o Dilemmasamlinger 
o Antikorrupsjonsprogram	
o Etiske	retningslinjer	
o Samarbeidsavtaler med leverandørorganisasjoner 

Brosjyrer
o Antikorrupsjonsprogrammet
o Varsling i Helse Sør-Øst
o Etiske	retningslinjer,	generelle
o Etiske	retningslinjer	for	innkjøp	og	leverandørkontakt

Håndbok
o Håndbok	for	antikorrupsjon	og	misligheter,	full	versjon
o Håndbok	for	antikorrupsjon	og	misligheter,	kortversjon

Verktøykasse:
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Helse Vest
Helse	Vest	er	i	prosess	med	å	utvikle	et	felles	antikorrupsjonsprogram	 
for foretaksgruppen Helse Vest.

Målet er å 
• forebygge at korrupsjon skjer
• øke muligheten for å avdekke eventuell korrupsjon 
• øke beredskap for å håndtere en eventuell korrupsjonssak

Foretaksgruppen	Helse	Vest	har	etablert	etiske	retningslinjer,	 
retningslinjer	for	innkjøp	og	leverandørkontakt.	I	tillegg	finnes	 
det rammeavtaler for samarbeid mellom de regionale  
helseforetakene og Legemiddelindustrien og sammenslåing  
for medisinsk teknisk utstyr. Det er videre etablert mange  
e-læringsprogram	som	skal	bidra	til	refleksjon	og	forståelse	 
av oppgave i foretaksgruppen Helse Vest; blant annet felles  
introduksjonsprogram for alle nye medarbeidere hvor  
etikk	og	etiske	retningslinjer	er	en	del	av	programmene.	

Antikorrupsjonsprogrammet	skal	som	et	minimum	dekke	 
følgende	tema:
• verdier, holdninger og kultur
• etisk	regelverk
• kontrollsystem 
• strategi	for	anskaffelser
• varslingsrutiner
• aktiviteter	for	å	sikre	at	antikorrupsjonsprogrammet	 
	 blir	tatt	i	bruk	med	plan	for	innføring

Helse Nord 
Foretaksgruppen	Helse	Nord	har	etablert	etiske	retningslinjer,	
retningslinjer	for	innkjøp	og	leverandørkontakt.	I	tillegg	finnes	det	
rammeavtaler for samarbeid mellom de regionale helseforetakene 
og Legemiddelindustrien og det jobbes med regionale løsninger for 
anskaffelse	av	medisinsk	teknisk	utstyr.	Det	er	videre	etablert	mange	 
e-læringsprogram	som	skal	bidra	til	refleksjon	og	forståelse	av	opp-
gave i foretaksgruppen Helse Nord; blant annet felles introduksjons-
program	for	alle	nye	medarbeidere	hvor	etikk	og	etiske	retningslinjer	
er en del av programmene. 

Korrupsjon	omfatter	et	bredt	spekter	av	aktiviteter	der	formålet	 
er	å	skaffe	seg	ulovlige	fordeler.	Korrupsjon	er	straffbart	og	i	 
straffeloven	definert	slik:
«Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel  
i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller å gi eller tilby  
noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag»
Lover og regelverk:
Straffeloven	§276a-c
	 -	 Streng	definisjon
Skadeerstatningsloven	§	1-6
	 -	 Krav	om	forebyggende	tiltak	for	å	unngå	arbeidsgiveransvar
LOA	§5,	første	ledd
	 -	 Krav	til	høy	forretningsetisk	standard	 
	 	 Stortingsmelding	nr.	10	(2008-2009)
	 -	 Høy	forventning	om	antikorrupsjon
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Det er trygt å si ifra om kritikkverdige forhold her

Er det trygt å si ifra om kritikkverdige forhold i sykehus? 
ForBedringsundersøkelsen	kartlegger	ulike	sider	ved	arbeidsmiljø,	pasienttrygghetskultur	og	HMS	(helse,	miljø	 
og sikkerhet),	som	kan	ha	sammenheng	med	risiko	for	uønskte	hendelser,	eller	virke	negativt	på	tjenestens	 
kvalitet	og	medarbeidernes	helse	og	engasjement.	Pasienttrygghetskultur,	HMS	og	arbeidsmiljø	er	abstrakte	 
begrep	som	må	gis	innhold	for	å	bidra	til	meningsfull	kommunikasjon	og	samhandling,	og	ForBedring	bidrar	til	 
dette.	Undersøkelsen	bidrar	til	en	felles	tilnærming	på	tvers	av	virksomheter	i	helsesektoren	i	Norge.	 
ForBedringsundersøkelsen	ble	gjennomført	i	de	fire	helseregionene	for	første	gang	i	2018.	

Arbeidsmiljøet er viktigst
Et godt arbeidsmiljø forebygger misligheter og korrupsjon. Medarbeidere 
med	høy	trivsel	og	lojalitet	til	jobben	sin,	er	i	mindre	grad	i	risikosonen	
for	å	utføre	etiske	brudd	eller	lovbrudd,	eller	overse	at	andre	gjør	det. 
Lav	trivsel	og	dårlige	arbeidsforhold	fører	ikke	nødvendigvis	til	misligheter,	
men	at	ansatte	lettere	kan	argumentere	både	for	seg	selv	og	andre	
for	å	rettferdiggjøre	uetiske	og/eller	ulovlige	handlinger.	

 
Manglende	motivasjon	og	lojalitet	gjør	det	også	enklere	å	overse	
andres lovbrudd og den sosiale kontrollen blir svak. Det anbefales at 
ledere jobber grundig med verdigrunnlaget og bygge opp en kultur 
som underbygger åpenhet og trivsel. Økonomisk kriminalitet har de 
beste vilkår i miljøer med lite samarbeid og lav grad av åpenhet.

98 808 ansatte har svart på spørsmål om sikkerhetsklima  
i ForBedringsundersøkelsen 2018.

Gjennomsnittskår er den 
skåren du får dersom du  
legger sammen skåren fra  
alle svar og deler på antall svar. 
Måltallet gir en indikasjon  
på skåren til foretaket samlet 
på det aktuelle spørsmålet.

Helse Vest Helse Sør-Øst Helse Midt Helse Nord
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Sykehusbygg HF 
1.	 Er	foretaket	miljøsertifisert	i	henhold	til	ISO	14001?
	 Det	er	besluttet	at	Sykehusbygg	HF	skal	sertifiseres	i	henhold	til	
	 ISO	14001.		Foretaket	har	arbeidet	med	dette	i	en	tid,	og	har	som	 
	 målsetning	å	bli	sertifisert	i	løpet	av	tredje	kvartal	2019.

 Sykehusbygg har utarbeidet Miljøstrategi 2016-21 som beskriver   
 mål/ambisjoner og våre fem hovedsatsningsområder. Dokumentet 
		 HMS-verdigrunnlag	beskriver	Sykehusbygg	sin	filosofi	på	HMS-området, 
	 herunder	hvordan	vi	skal	forholde	oss	til	klima-	og	miljøutfordringen.

	 Basert	på	disse	to	dokumentene	er	det	utarbeidet	et	Kravdokument	 
 Miljø som er styrende for byggeprosjektene. Sykehusbygg har to   
 fagansvarlige (fagansvarlig energi og miljø, fagansvarlig HMS og  
	 risikostyring)	som	har	et	felles	ansvar	for	å	utvikle	vår	beste	praksis		
 på området. Ansvaret for å implementere kravene ligger i linjen,  
 dvs. hos prosjektledere og prosjektdirektører.

2.	 Har	foretaket	offentlig	tilgjengelig	etiske	retningslinjer
	 Ja,	Sykehusbygg	HF	har	etiske	retningslinjer.	Våre	etiske	retningslinjer 
	 og	varslingsrutiner	er	behandlet	i	styret	og	ble	sist	oppdatert	og		 	
	 vedtatt	31.01.2018.	

3.	 Har	foretaket	retningslinjer	for	anti-korrupsjon/forebygging	 
	 av	misligheter	og	korrupsjon?
	 Ja,	Sykehusbygg	HF	har	i	sine	kontraktsvilkår	(entreprisekontrakter)	 
	 klare	krav	til	tilbyders	seriøsitet	og	anti-korrupsjonsarbeid.	Sykehus-	
	 bygg	HF	benytter	i	dette	tilfellet	Difi’s	seriøsitetsbestemmelser	for	 
	 Bygg	og	anleggskontrakter	som	etter	hvert	har	blitt	en	bransjestandard.	 
	 Kravene	finnes	også	i	STY	C-02	Byggherrens	HMS-krav	som	er		 	
 styrende for Sykehusbygg sine byggeprosjekter. Videre inneholde  
	 Sykehusbyggs	styringssystem	retningslinjer	knyttet	til	vurdering	av		
	 egen	habilitet	i	forbindelse	med	anskaffelser.	

	 Sykehusbygg	HF	inngikk	en	samarbeidsavtale	med	Skatteetaten	i 
 november 2017 med formål å forhindre at useriøse aktører slipper  
	 til	på	våre	byggeplasser.	Dette	samarbeidet	er	prøvd	ut	med	godt		
	 resultat	i	2018	på	tre	byggeprosjekter.	Sykehusbygg	HF	har	til	hensikt	 
	 å	videreføre	dette	samarbeidet,	til	å	omfatte	de	store	kommende		
 byggeprosjektene som har planlagt oppstart i 2019 og 2020 (slik   
	 som	SNR,	SUS2023,	Radium	og	NSD).

	 Sykehusbygg	HF	har	i	tillegg	anskaffet	IT-verktøyet	HMSReg	som	 
	 holder	oversikt	og	kontrollerer	seriøsitet	på	personell	og	firmaer	 
	 som	er	på	byggeplass.	HMSReg	henter	data	fra	offentlige	databaser 
	 (bl.a	HMS-kortregisteret,	Brønnøysundregistrene	og	StartBANK.)			
	 Kapittel	4	i	Etiske	retningslinjer	beskriver	hver	ansatt	sitt	personlige	 
	 ansvar	på	dette	området.	Etiske	retningslinjer	blir	gjennomgått		 	
	 som	del	av	Sykehusbygg	HF	sin	opplæring	av	nyansatte.			

4.	 Har	foretaket	varslingsrutiner	for	brudd	på	god	etisk	praksis,
	 korrupsjon	og	andre	bekymringsverdige	forhold?	 
 Ja, Sykehusbygg HF har utarbeidet en egen selvstendig varslings-  
	 rutine.	I	tillegg	er	det	laget	en	forenklet	fremstilling	av	rutinen		  
	 som	omtales	som	en	varslingsplakat.		Denne	ble	vedtatt	av	 
	 ledergruppen	i	Sykehusbygg	HF	i	oktober	2017	etter	en	prosess	 
	 som	involverte	vernetjenesten	(AMU)	og	tillitsvalgte.	Varsling	er	 
	 også	beskrevet	i	våre	Etiske	retningslinjer,	henholdsvis	i	kapittel	 
	 3.3	Ansattes	ytringsfrihet	og	3.4	Varsling	av	kritikkverdige	forhold	 
	 i	virksomheten.	Varslingsplakaten	og	Etiske	retningslinjer	inngår	i	 
 Personalhåndboken. 
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Sykehusinnkjøp HF 
1.	 Er	foretaket	miljøsertifisert	i	henhold	til	ISO	14001?
	 Nei.	En	av	divisjonene	i	Sykehusinnkjøp	(nasjonale	tjenester)	var	 
	 sertifisert	da	Sykehusinnkjøp	ble	opprettet	i	2016.	Flere	av	divisjonene	 
	 kom	også	fra	foretak	som	var	sertifisert	(f.eks	Sykehuspartner).	Vi 
	 er	klar	over	tidligere	føringer	fra	Helse-	og	omsorgsdepartementet	 
	 om	at	alle	helseforetak	skal	miljøsertifiseres,	men	i	Sykehusinnkjøp	 
	 har	ikke	dette	vært	prioritert	i	oppstartsfasen	med	oppbygging	av 
	 et	nytt	foretak.	Å	innføre	miljøledelse	etter	ISO	14001	må	bygges	 
 på et styringssystem som foretaket bare delvis har på plass, så vi  
	 vil	trenge	noe	tid	for	å	få	dette	til.

	 Sykehusinnkjøp	jobber	derimot	aktivt	med	miljøkrav	i	anskaffelser	 
	 og	har	vedtatt	strenge	retningslinjer	for	sitt	miljøarbeid	i	de	etiske	 
	 retningslinjene	for	foretaket:	
 Alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp skal følge foretakets miljøpolicy. 
 Denne reflekterer de regulatoriske krav som påligger foretaket,  
 samtidig som den gir føringer for det videre arbeidet med å minske  
 foretakets direkte og indirekte miljøbelastninger. I anskaffelser  
 skal det settes miljøkrav i tråd med foretakets gjeldende miljøpolicy.  
 Dette vil redusere helseforetakenes miljøbelastning og gi  
 forutsigbarhet for leverandørene. 
	 Miljøpolicyen	det	vises	til	er	utarbeidet	våren	2018	og	det	jobbes		
 med å forankret policyen slik at den er i samsvar med helseforetakenes  
 miljøpolicyer.

2.	 Har	foretaket	offentlig	tilgjengelig	etiske	retningslinjer
	 Ja,	Sykehusinnkjøp	HF	har	etiske	retningslinjer.	Våre	etiske	retnings- 
	 linjer	ble	vedtatt	i	vårt	styre	25.01.18	og	er	blitt	kommunisert	til	alle	 
	 ansatte	både	via	intranettsidene	og	egne	møter	i	alle	divisjoner.	

3.	 Har	foretaket	retningslinjer	for	anti-korrupsjon/forebygging	 
	 av	misligheter	og	korrupsjon?
 Sykehusinnkjøp startet høsten 2018 med å utvikle et  
	 antikorrupsjonsprogram.	Formålet	med	dette	programmet	er	å	 
 forebygge og forhindre misligheter og korrupsjon i Sykehusinnkjøp.  
	 Dette	gjøres	gjennom	en	systematisk	tilnærming	ved	å:	
• Kartlegge risikoområder 
•	 Sørge	for	at	regler	og	retningslinjer	er	tilstrekkelig	og	blir	fulgt,	 
	 og	at	opplæring	blir	gitt	
•	 Iverksette	kontrolltiltak	for	å	hindre	muligheten	for	å	begå	 
 økonomisk kriminalitet 
•	 Iverksette	kontrolltiltak	for	å	avdekke	økonomisk	kriminalitet	
•	 Sørge	for	en	godkjent	varslingskanal	for	kritikkverdige	forhold	 
 som også ivaretar varsleren 
 Programmet er under utarbeidelse og hadde første behandling i 
	 styret	31.01.19.	Det	er	forventet	vedtatt	og	igangsatt	i	løpet	av	kort	tid.	
   
4.	 Har	foretaket	varslingsrutiner	for	brudd	på	god	etisk	praksis,
	 korrupsjon	og	andre	bekymringsverdige	forhold?	 
 Ja, Sykehusinnkjøp HF har utarbeidet en egen selvstendig  
	 varslingsrutine.	Varslingsrutinene	er	publisert	på	intranettsidene 
	 til	foretaket	og	har	vært	en	del	av	opplæringen	knyttet	til	de	nye			
	 etiske	retningslinjene.	
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Helsetjenestens driftsorganisasjon HF
1.	 Er	foretaket	miljøsertifisert	i	henhold	til	ISO	14001?
	 HDO	HF	er	ikke	miljøsertifisert	per	nå.	Ved	forespørsel	til	 
 eierstyringsgruppa i 2018 ble det avklart at det ikke er et krav  
	 om	miljøsertifisering	av	HDO	HF	foreløpig.	Det	nevnes	likevel	at	 
	 vi	i	2019	vil	starte	forberedelser	og	tilrettelegging	for	oppnå	 
	 miljøsertifisering.	Foretaket	er	en	teknologi	virksomhet	som	 
	 ikke	har	utslipp	til	det	ytre	miljø	av	noen	betydning.

 HDO HF leier kontorlokaler, har avtale om miljøvennlig avhending  
 av utrangert elektronisk utstyr og papir og trykksaker er  
	 «svanemerket».	Foretaket	har	anskaffet	maskinhaller	for	IKT	 
	 utstyr	som	er	plassert	inne	i	fjellanlegg.	Dette	reduserer	behovet	 
	 for	kjøling	og	derav	strømforbruk.	HDO	HF	stiller	krav	til	våre	 
	 leverandører	om	å	bidra	til	miljøvennlige	og	bærekraftige	innkjøp,	 
	 der	dette	er	hensiktsmessig.

2.	 Har	foretaket	offentlig	tilgjengelig	etiske	retningslinjer
	 HDO	HF	har	formalisert	policy	for	etikk	og	samfunnsansvar,	 
	 styregodkjent	31/1-19.	Denne	er	offentlig	tilgjengelig	etter	 
 Styrebehandling på HDOs hjemmeside, sammen med styringspolicy  
	 for	eierstyrings	og	foretaksledelse.	«Etiske	retningslinjer»	og	«etiske	 
	 krav	til	leverandører»	er	dokumentert	i	HDOs	personalhåndbok.

3.	 Har	foretaket	retningslinjer	for	anti-korrupsjon/forebygging	 
	 av	misligheter	og	korrupsjon?
	 HDOs	retningslinjer	for	antikorrupsjon	og	forebygging	av	misligheter	 
 og korrupsjon er på et overordnet nivå dekket av dokumentet 
		 «Policy	for	etikk	og	samfunnsansvar»,	og	på	et	operativt	nivå		 	
 av internsystemet Simployer med de tre integrerte håndbøkene   
 HMS-håndbok, Personalhåndbok og Lederhåndbok. Dokumentet   
	 «Antikorrupsjonsprogram	i	Helse	Sør-Øst»,	som	HDO	bruker	i	vår		 
	 oppfølging	og	etterlevelse	av	dette	temaet,	er	etablert	som	et	 
	 vedlegg	knyttet	til	«Policy	for	etikk	og	samfunnsansvar».

4.	 Har	foretaket	varslingsrutiner	for	brudd	på	god	etisk	praksis,
	 korrupsjon	og	andre	bekymringsverdige	forhold?	 
	 I	Helsetjenestens	driftsorganisasjon	for	nødnett	HF	(HDO)	er	vi	 
	 bevisst	vårt	samfunnsansvar,	både	når	det	gjelder	etiske	retningslinjer	 
	 generelt	og	områdene	klima	og	miljø,	menneskerettigheter,	 
	 arbeidstakerrettigheter	og	antikorrupsjon	spesielt.	Derfor	har	vi,			
	 både	på	et	overordnet	nivå	og	et	operativt	nivå,	innarbeidet	relevante	 
	 prosesser	og	tiltak	i	vår	daglige	drift	og	oppfølgingen	av	denne,	for	å	 
	 etterleve	dette	samfunnsansvaret	på	best	mulig	måte.	HDO	HF	har		
	 etablert	et	styringssystem	for	sin	virksomhet.	I	dette	styringssystemet	 
 inngår «Styringspolicy for etikk og samfunnsansvar». Denne styrings- 
	 policyen	gjelder	for	alle	ansatte,	innleide	konsulenter	og	styret	i	 
 HDO. HDO HF har implementert et styringssystem med utgangspunkt  
	 i	blant	annet	«Styringspolicy	for	etikk	og	samfunnsansvar».	 
	 I	styringssystemet	inngår	rutine	for	«behandling	av	hendelser	og	 
	 forbedringsforslag(avvik)»	samt	rutine	for	«varsling	av	kritikkverdige	 
	 forhold».	Alle	avvik	og	hendelser,	også	eventuelle	varslingssaker,	 
	 som	blir	rapportert	her,	blir	gjenstand	for	systematisk	oppfølging	 
 av HDOs ledergruppe, og eventuelt lagt frem for styret i alvorlige  
	 tilfeller,	i	henhold	til	Internkontrollforskriften	 
	 (forskrift	av	6.	desember	1996	nr.	1127).	
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Nasjonal IKT HF 
1.	 Er	foretaket	miljøsertifisert	i	henhold	til	ISO	14001?
	 Nei.	Nasjonal	IKT	HF	har	heller	ikke	planer	om	sertifisering.	 
	 Foretaket	har	svært	begrenset	negativ	effekt	på	klima	og	miljø,	 
	 og	har	følgende	tiltak:	
• Foretaket er heldigitalt når det gjelder utgående post. Innlevering  
 av reiseregninger, utarbeidelse og utsendelse av saksdokumenter,  
 og arkivering er også digitalisert. 
•	 Innføring	om	absolutt	krav	om	EHF-	fakturaer	fra	leverandører.	 
	 Dette	er	først	og	fremst	et	effektiviseringstiltak,	men	det	reduserer	 
	 samtidig	post-	og	papirmengden	vesentlig.	Nasjonal	IKT	HF	har	i	 
	 flere	år	i	gjennomsnitt	mottatt	anslagsvis	99%	av	den	totale	 
 fakturamengden som EHF- faktura. 
•	 Kontinuerlig	arbeid	med	å	bevisstgjøre	medarbeidere	på	å	bruke	 
	 videokonferanse	der	dette	er	mulig.	Retningslinjer	er	innført	for	å		
 sikre økt bruk av Skype og videokonferanser. 
•	 «Grønt	kontor»;	kildesortering,	kontorlokaler	med	fjernvarme	 
 som oppvarmingskilde og bevegelsessensorer for å minimere  
 strømforbruk, samt underdekning av kontorplasser på hovedkontoret  
	 i	Bergen	for	å	redusere	arealbehovet.	
 Foretaket har meget begrenset påvirkning på ytre miljø. I den grad 
 vi har	det	er	det	i	all	hovedsak	knyttet	til	reisevirksomhet.	Som	 
 nasjonalt foretak med ansvar for samhandling er likevel reiser   
 vanskelig å komme utenom.

2.	 Har	foretaket	offentlig	tilgjengelig	etiske	retningslinjer
	 Ja.	De	ble	sist	gjennomgått	16.	januar	2019	av	styret	i	Nasjonal	IKT,		
	 og	er	publiserte	på	nettsiden	vår	nasjonalikt.no

3.	 Har	foretaket	retningslinjer	for	anti-korrupsjon/forebygging	 
	 av	misligheter	og	korrupsjon?
	 I	den	grad	leverandører	benyttes,	benytter	foretaket	 
	 spesialisthelsetjenestens	rutiner	for	anskaffelser,	og	følger	 
	 leverandørene	opp	i	henhold	til	disse.	Foretaket	benytter	 
 utelukkende Sykehusinnkjøp sine rammeavtaler på vesentlige   
	 anskaffelser.	
   
4.	 Har	foretaket	varslingsrutiner	for	brudd	på	god	etisk	praksis,
	 korrupsjon	og	andre	bekymringsverdige	forhold?	 
	 Etiske	retningslinjer,	HMS-retningslinjer	og	personalhåndbok	 
	 omtaler	varslingsrutiner	med	blant	annet	dette:	
 Vi plikter å melde fra til administrerende direktør om forhold vi  
 blir kjent med som kan påføre ansatte, virksomheten eller  
 omgivelsene tap eller skade, slik at det kan settes i gang tiltak for  
 å unngå eller avgrense tapet eller skaden. 
 Mobbing eller trakassering av kollegaer skal ikke skje. Vi plikter   
 å melde fra til leder eller verneombud om kollegaer blir utsatt for  
 trakassering eller diskriminering. 
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Luftambulansetjenesten HF  
1.	 Er	foretaket	miljøsertifisert	i	henhold	til	ISO	14001?
	 Luftambulansetjenesten	HF	har	vært	miljøsertifisert	siden	 
 september 2013.

2.	 Har	foretaket	offentlig	tilgjengelig	etiske	retningslinjer
	 Luftambulansetjenesten	HF	etablerte	etiske	retningslinjer	i	2011	 
	 som	ble	vedtatt	i	styremøte	i	Luftambulansetjenesten	ANS	den	 
 1.desember 2011.

3.	 Har	foretaket	retningslinjer	for	anti-korrupsjon/forebygging	 
	 av	misligheter	og	korrupsjon?
	 Inngår	som	del	av	Luftambulansetjenestens	etiske	retningslinjer.	
	 Ved	anskaffelser	i	luftambulansetjenesten	må	alle	prosjektdeltagere  
	 signere	et	egenerklæringsskjema	som	bekreftelse	på	at	deltagelsen	 
	 i	prosjektet	er	i	tråd	med	habilitetsbestemmelsene	i	§	6	-10	i	 
	 forvaltningsloven	og	§	3-7	i	forskrift	om	offentlige	anskaffelser.
 
   4.	Har	foretaket	varslingsrutiner	for	brudd	på	god	etisk	praksis,
	 korrupsjon	og	andre	bekymringsverdige	forhold?	 
	 Ja,	varsling	på	brudd	av	etiske	retningslinjer	og	generell	 
	 varslingsrutine	for	kritikkverdige	forhold	i	vår	HMS-håndbok.

 

Pasientreiser HF   
1.	 Er	foretaket	miljøsertifisert	i	henhold	til	ISO	14001?
	 Pasientreiser	HF	har	vært	sertifisert	i	henhold	til	ISO	14001	 
	 standarden	siden	01.07.2014.		Pasientreiser	ble	re-sertifisert	 
	 etter	kravene	i	oppdatert	standard	ISO	14001:2015	i	2017,	og	 
	 har	gyldig	sertifisering	frem	til	1.	januar	2020.	

2.	 Har	foretaket	offentlig	tilgjengelig	etiske	retningslinjer
	 Pasientreiser	HF	har	egne	etiske	retningslinjer	som	er	publisert	 
	 på	pasientreiser.no.	Styret	vedtok	i	sak	68-2011	de	etiske	 
	 retningslinjene,	og	disse	har	siden	blitt	oppdatert.	

3.	 Har	foretaket	retningslinjer	for	anti-korrupsjon/forebygging	 
	 av	misligheter	og	korrupsjon?
	 Forebygging	av	misligheter	og	korrupsjon	er	en	del	av	de	etiske	 
	 retningslinjene	og	anskaffelsesprosedyrene	i	Pasientreiser	HF.	 
 Det kjøpes i liten grad tjenester og varer utenfor Norge.
 
   4.	Har	foretaket	varslingsrutiner	for	brudd	på	god	etisk	praksis,
	 korrupsjon	og	andre	bekymringsverdige	forhold?	 
	 Pasientreiser	HF	har	egne	varslingsrutiner	for	varsling	av	 
	 kritikkverdige	forhold.	Varslingen	skjer	primært	gjennom	foretakets	 
 elektroniske system for internkontroll, som også muliggjør anonym  
 varsling ved behov. Varslere kan også kontakte administrerende  
 direktør, avdelingsledere eller verneombud direkte om det er ønskelig.

38
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Kontaktinformasjon: 

Helse Nord RHF 
8038 Bodø
www.helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF  
Postboks 464
7501 Stjørdal
www.helse-midt.no

Helse Vest RHF  
Postboks 303 Forus  
4066 Stavanger  
www.helse-vest.no

Helse Sør-Øst RHF  
Postboks 404
2303 Hamar
www.helse-sorost.no
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/789   Eirik Holand, 75 51 29 00  Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 32-2019 Anskaffelse av system for dokumentstyring, 

avvik og risikovurdering – mandat til 

forprosjekt  

 
 
Bakgrunn 
I Ledelsens gjennomgang 2018 for Helse Nord (s. 14) vurderes det å være utfordringer 
knyttet til dagens løsning med dokumentstyring og avvikshåndtering: 
 
«Både innholdet i og forvaltningen av dokumentstyringssystemet må gjennomgås for å 
sikre bedre kontroll på rutiner, prosedyrer og oppfølging. Dessuten bør det iverksettes en 
anbudsprosess innenfor en tidshorisont på 1-2 år, for å vurdere om andre systemer har 
bedre funksjonalitet eller lavere kostnader. Et forprosjekt bør avklare hvorvidt arbeidet 
med å gjennomgå innhold og forvaltning bør skje parallelt med, før eller etter en 
anbudsprosess». 

 
I dag brukes Docmap som system for dokumentstyring og avvikshåndtering i 
foretaksgruppen til Helse Nord. Docmap ble anskaffet i 2004, og det er flere grunner til 
å vurdere å gjennomføre en nyanskaffelse: 

 Det er ikke gjennomført anbudskonkurranse siden anskaffelsen av Docmap i 

2004. Docmap bør utfordres på pris og funksjonalitet. 

 Behovene i organisasjonen har endret seg siden 2004, og det har kommet flere 

innspill på manglende funksjonalitet og tilgjengelighet i dagens system, spesielt 

fra kliniske miljøer. 

 De siste årene har styrende dokumentasjon blitt flyttet til andre systemer (for 

eksempel Compendia og kliniske metodebøker). Dette medfører økt risiko for 

duplikater, og manglende revideringer av gjeldende prosedyrer og 

retningslinjer. 

 Økte forventninger til å kunne dele styrende dokumenter og avviksmodul i 

samhandling med primærhelsetjenesten, funksjonalitet som det er lite 

tilrettelagt for i Docmap i dag. 

 
Det anbefales at Helse Nord RHF gjennomfører et forprosjekt, i samarbeid med 
helseforetakene, for å kartlegge behovene i ulike deler av virksomheten. Forprosjektet 
bør også vurdere hvilke konsepter som best vil løse ut de eksisterende behov. 
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Problemstillinger 
I ledelsens gjennomgang 2018 beskrives det utfordringer knyttet til forvaltningen av 
styrende dokumenter. I dag er i underkant av 50.000 dokumenter registrert i Docmap. 
Flere av dokumentene er gamle og lite brukt. Det er også registrert mange lokale 
utgaver av sentrale prosedyrer, og graden av regionale fellesprosedyrer er for lavt. 
Dette bidrar til uønsket variasjon i kvalitet og tilbud i regionen. 
 
Vurdering 
Det vurderes som lite sannsynlig at nye tekniske løsninger, alene, vil bidra til å løse 
forvaltningsutfordringene som eksisterer i dag. Det anses derfor som nødvendig å 
vurdere endringer i forvaltningen av styrende dokumenter. Dette bør kjøres som et eget 
prosjekt, gjerne parallelt med et anskaffelsesprosjekt. 
 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandat, 
organisering og arbeidsform, slik det er lagt frem i utkast til mandat for et 
forprosjekt til Anskaffelse av system for dokumentstyring, avvik og risikovurdering 
(ev. med de innspill som kommer frem under behandling av saken). 
 

 
 
Bodø, den 14. mai 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
Mandat for forprosjekt – Anskaffelse av system for dokumentstyring, avvik og 
risikovurdering 
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Mandat for forprosjekt 
 

 

Anskaffelse av system for dokumentstyring, avvik og 

risikovurdering 
 

 

 

 

 
 
Denne fylles ut ved behandling, ved BP1.  

 

Prosjektnummer i 
Agresso: 

Saksnummer i Eporthe:  

   

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

<dato> <navn> <navn> 

Beslutning: 

 

<Starte en konseptfase/ikke starte en konseptfase/øvrige vurderinger må gjøres>  

 

Bemanning av neste fase  Neste fase ferdig: 

Leder av utredningsarbeidet:  

Andre:  

<dato> 

Signatur ved godkjenning (BP1): 
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2 
 

Endringslogg 

Dato Hva Begrunnelse 
27.03.19 Kap 4.0  

Representant fra SANO HF 
15.03.19 
Innspill fra fagråd for 
kvalitetssystem  

28.03.19 Kap 3.1  
4. Foretakene etablerer egne systemer for 
dokumentstyring og avvikshåndtering 

28.03.19 
Innspill fra Siv C Høymork 
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1. Bakgrunn og utfordringsbilde 

Helse Nord har siden 2004 benyttet Docmap som dokument- og avvikssystem. Avtalen 
med Docmap er løpende, og har ikke vært konkurranseutsatt siden anskaffelsen ble 
gjennomført. Det har også, de siste årene, kommet flere innspill på at systemet ikke 
lenger tilfredsstiller forventningene som tjenestene har til funksjonalitet og 
brukervennlighet. Noen eksempler på kjente utfordringer er: 

 Vanskelig å finne gjeldende overordnede prosedyrer i regionen, blant annet på 
grunn av svak søkefunksjon 

 Lite intuitivt brukergrensesnitt 
 Ikke optimalisert for mobile plattformer 
 Manglende funksjonalitet knyttet til samhandling (tilgang til å melde 

samhandlingsavvik og dele styrende dokumentasjon) 
 Ikke mulighet for tilgjengelighet offline (prehospitalt) 

 
Disse utfordringene og endringene i behov, har bidratt til at en del styrende 
dokumentasjon registreres og oppbevares i andre systemer. Dette medfører en økende 
risiko for at virksomheten ikke får nødvendig oversikt over styringssystemene i tråd 
med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. 
 
Helseforetakene er store og komplekse kunnskapsbedrifter, med tydelige krav til 
oppdaterte rutiner, prosedyrer og systemer for beslutningsstøtte. Disse må være 
tilgjengelige på relevante plattformer for å tilfredsstille ulike arbeidsformer i varierte 
miljøer. Ansatte i virksomheten må også ha muligheten til å enkelt melde om uønskede 
hendelser, og virksomheten trenger moderne verktøy for å kunne gjennomføre 
rotårsaksanalyser og tiltaksplanlegging.  
 
Med bakgrunn i endrede behov anbefales det at det gjennomføres en kartlegging av 
eksisterende behov for dokument- og avvikssystem, samt verktøy for risiko- og 
sårbarhetsanalyser, med intensjon om gjennomføring av ny anskaffelse. 

2. Hensikt med et eventuelt forprosjekt 

2.1 Hvilke behov skal dekkes? 

Systemer for dokument- og avvikshåndtering i skal dekke ulike behov i ulike deler av 
foretaksgruppen: 

2.1.1 Kliniske prosedyrer og retningslinjer 

Virksomheten skal sikre at helsepersonell har tilgang på oppdaterte og 
kvalitetssikrede standarder for det kliniske arbeidet. Disse må være tilgjengelige 
på hensiktsmessige plattformer (PC, mobiltelefon, nettbrett, integrasjon i andre 
systemer ol.). 

2.1.2 Administrative prosedyrer og prosessbeskrivelser 

Helse Nord har behov for et system/systemer som sikrer dokumentasjon som 
beskriver administrative rutiner (saksbehandling, personalreglement, styrende 
dokumenter ol.) 
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2.1.3 Melding og håndtering av uønskede hendelser og forbedringsforslag 

Helse Nord skal ha systemer som sikrer at det meldes om uønskede hendelser, 
avvik og forbedringsforslag, og som sikrer at disse kan ivaretas og følges opp på 
en hensiktsmessig måte. 

2.1.4 Mulighet for regional og nasjonal koordinering 

For å redusere uønsket variasjon i helsetjenestene, må kvalitetssystemet ha 
funksjonalitet som gjør det enkelt å etablere standarder som tvers av 
foretaksgrensene, samtidig som behovet for å forbedre lokale prosesser ivaretas. 

2.1.5 Bidra til god samhandling 

Relevante interne prosedyrer og prosesser, skal kunne deles med aktuelle miljø i 
primærhelsetjenesten.  
 
Det må sikres funksjonalitet som gjør det mulig for eksternt helsepersonell, og 
pasienter som har mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten, å melde avvik og 
forbedringsforslag på en trygg og enkel måte. Spesialisthelsetjenesten må på 
samme måte ha mulighet til å melde uønskede hendelser som har sitt opphav i 
primærhelsetjenesten eller hos avtalepartnere. 

2.1.6 Risiko- og sårbarhetsanalyser og risikostyring 

Det bør utredes om foretaksgruppen skal ha et felles verktøy for gjennomføring 
og dokumentasjon av risiko- og sårbarhetsanalyser, slik at informasjonen kan 
brukes i risikostyring på alle relevante nivåer i organisasjonen.  

2.2 Hvilke endringer skal forprosjektet skape? 

Helse Nord skal ha oversiktlig og tilgjengelig informasjon om styrende dokumenter og 
ha muligheten til å melde om uønskede hendelser, avvik og forbedringsforslag i alle 
relevante miljø. Styrende dokumentasjon skal være organisert i en form som sikrer 
mulighet for raske oppslag på den dokumentasjon som situasjonen krever. Brukeren 
skal kunne være sikker på at dokumentasjonen til enhver tid er oppdatert og i tråd med 
god praksis. Løsningen må legge til rette for en økende grad av samstemte prosedyrer 
på regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Dersom utredningen av verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyser konkluderer at det vil 
være hensiktsmessig med et felles verktøy for dette arbeidet, vil informasjonen om 
risikostyring kunne benyttes på alle relevante nivåer i organisasjonen. 

3. Idé til et nytt prosjekt 

3.1 Forslag til tilnærming 

Styrende dokumentasjon som veiledere, prosedyrer og retningslinjer ligger i dag i ulike 
systemer i foretaksgruppen, men primært i Docmap. Fragmenteringen har tiltatt de siste 
årene, noe som både kan bidra til en økt risiko i kvalitetsstyringen, og vil redusere 
foretakenes muligheter til å oppfylle kravene i Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
22MAI2019 - saksdokumenter

side63



6 
 

Ny teknologi og faglige forventninger har også ført til endringer i behov, og det er 
indikasjoner på at dagens systemer ikke ivaretar disse i stor nok grad. Det er derfor 
behov for å kartlegge ulike behov i tjenestene, både i de kliniske og de administrative 
miljøene. Konsepter som vurderes kan tenkes å være: 
 

0. Beholde dagens verktøy. 
1. Beholde dagens system, som suppleres med flere andre typer 

programvare/moduler som dekker andre særlige behov. 
2. Erstatte dagens system med én ny løsning som ivaretar flest mulig behov både 

innen dokumentstyring, avvikshåndtering og evt risikovurdering. 
3. Erstatte dagens system, med flere systemer med ulik funksjonalitet. Eksempelvis 

eget system for avvik, eget system for administrative rutiner, egne systemer for 
kliniske prosedyrer ol. 

4. Foretakene etablerer egne systemer for dokumentstyring og avvikshåndtering 
 

3.2 Er anskaffelse(r) av varer og tjenester aktuelt? 

Behovet tenkes primært løst gjennom anskaffelse, men deler av realiseringen vil kreve 
gode forvaltningsrutiner. 

4. Tidsramme og ressursbehov for konseptfasen 

Konseptfasen antas å pågå i 6 mnd. Det er behov for bred representasjon fra 
foretaksgruppen: 

 Prosjektleder, RHF 
 Lege(r) fra foretak 
 Sykepleier(e) fra foretak 
 HR, RHF 
 Konsernverneombud 
 Konserntillitsvalgt 
 Samhandlingssjef, HF 
 Kvalitetsrådgiver, HF 
 Prehospitale tjenester? 
 Støttetjenester (teknisk, drift, vedlikehold, kjøkken, IKT)? 
 Representant fra SANO HF 

 
Kostnader vil være knyttet til reiser og møtevirksomhet, anslagsvis kr 300.000. 

5. Organisering og ansvar 

Konseptfasen ledes av prosjektleder i RHF, underlagt direktør i kvalitet- og 
forskningsavdelingen.  

6. Styringsmessige og faglige føringer 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
 Regional handlingsplan 2035 
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 Anskaffelsesregelverket 
 Ledelsens gjennomgang 2018 

7. Miljø 

Ikke aktuelt 

8. Veiledning – Mandat for konseptfasen 

 

Hva er et mandat for konseptfasen? 

Dette mandatet er et dokument som etableres av organisasjonen som eier og iverksetter 
en utredning av et mulig prosjekt. Det utarbeides på bakgrunn av et behov eller en idé til 
et prosjekt. 
 

Formål med mandatet: 

Den overordnede hensikten med dette mandatet er å gi en tydelig beskrivelse av 
behovet eller idéen som skal utredes, og de rammebetingelsene som gjelder for 
konseptfasen. 

 

Hvem utarbeider mandatet? 

Ansvaret for utarbeidelse av mandatet for konseptfasen ligger hos den linjelederen som 
er ansvarlig for forslaget. 

 

Når utarbeides mandatet? 

Mandatet for konseptfasen utarbeides før beslutningspunkt 1 (BP1) i forkant av 
konseptfasen. Dokumentet oppdateres ikke etter BP1 da det i løpet av konseptfasen 
erstattes av prosjektforslaget, og senere av styringsdokumentet. 

 

Hvem mottar mandatet? 

Mandatet for konseptfasen mottas av det godkjennende organet i virksomheten, ofte 
virksomhetsledelsen. Dokumentet signeres ved BP1 som en endelig bekreftelse på at 
innholdet er godkjent og er forankret i ledelsen. 
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – 

reisekostnader og frekvens framover 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Denne saken er oppfølging av RBU-sak 5-2019 - Regional brukerkonferanse i Helse Nord – 
generell organisering og innspill til program 2019 der det Regionale brukerutvalget (RBU) i 
Helse Nord RHF (23.1.2019) fattet følgende vedtakspunkt 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». 
 
På bakgrunn av synkende deltakelse har det vært nødvendig å vurdere finansieringen av 
deltakelse på brukerkonferansen i Helse Nord. 
 
Kostnader:  
Helse Nord RHF har tidligere dekket konferanseutgifter, eventuelt inkludert overnatting og 
middag for: 

1. Medlemmer og varamedlemmer i RBU 
2. To representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg 
3. En representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen 

For deltakere under punkt 1 ovenfor vil reiseutgifter dekkes for medlemmer som også deltar i 
RBU-møtet som legges i forkant av konferansen. 

For deltakere fra helseforetakenes brukerutvalg, punkt 2, dekker helseforetakene 
reiseutgiftene. 

For deltakere fra organisasjonsleddene, punkt 3, er det organisasjonene som selv må dekke 
reiseutgifter for deltakere på konferansen. Dette er for enkelte organisasjoner et stort løft og de 
har ikke mulighet til å prioritere deltakelse på denne konferansen.  

Vurdering 
Brukerkonferansen er en arena der brukerutvalgene får anledning til å møte representanter for 
ulike organisasjoner og diskutere saker på tvers av organisasjonsleddene. Helse Nord RHF 
bruker konferansen til å formidle og ha dialog med brukerrepresentantene i regionen.  

 
Konklusjon 
For å sikre deltakelse på konferansen er det nødvendig å bidra med økonomisk støtte til 
reiseutgifter.  
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Kostnader til konferanseutgifter, eventuelt inkludert overnatting og middag dekkes av Helse 
Nord RHF som tidligere for:    

1. Medlemmer og varamedlemmer i RBU 
2. To representanter fra hvert av helseforetakenes brukerutvalg 
3. En representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen 

 

Reiseutgifter dekkes slik: 

1. For RBU-medlemmer som deltar på RBU-møtet i forkant av konferansen dekker Helse 
Nord RHF reiseutgifter. 

2. Helseforetakene dekker reiseutgifter for sine representanter. 
3. En representant fra regionalt og/eller fylkesledd fra brukerorganisasjoner i regionen får 

dekket sine reiseutgifter fra Helse Nord RHF, med fratrekk av en egenandel på kr 500,- 
(reiser må bestilles i god tid for å få rimeligst reise). 

Frekvens framover 
Brukerkonferansen har vært forsøkt arrangert årlig. Den har ved et par anledninger i løpet av 
de siste 10 årene blitt avlyst, sist i oktober 2018. Siste gang på grunn av for få påmeldte. En 
konferanse må være attraktiv og interessant å delta på, noe som krever grundig forberedelse og 
ressurser.   
 
Hvert andre år velges nytt RBU, med virketid fra 1. mai samme år. RBU-AU er programkomite 
for konferansen. Det vil derfor være kort tid fra tiltredelse til planlegging av høstens konferanse. 
Det foreslås derfor at konferansen arrangeres i RBU sitt 2. virkeår, i oktober hver gang.  
 
 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken om Regional brukerkonferanse i 
Helse Nord – reisekostnader og frekvens framover til orientering.  
 

2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget om å arrangere 
brukerkonferanse hvert andre år, første gang i 2019. 
 

 
Bodø, den 14. mai 2019 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   diverse     Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 34-2019 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 

 Kontaktlegeordningen for alvorlig syke, status i Helse Nord og planer fremover 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Nasjonal årsmelding 2018 fra Pasient- og brukerombudet 
6. Utredning av organisering av pasientreiseområdet 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. mai 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012    Karin Paulke, 75 51 29 00  Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 34-2019/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28MAI2019 i 

Kirkenes:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv. 
Valg av styret i Helse Nord IKT HF - endring av styrets sammensetning m. m.  LV/HiR 
Pakkeforløp prostatakreft - kartlegging av flaskehalser og kompenserende 
tiltak, oppfølging av styresak 47-2019 

GT 

Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Helgelandssykehuset 2025 Prosjektinnramming HiR 
Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer, endring av mandat, 
oppfølging av styresak 169-2018 

HiR 

Rapport HMS og samfunnsansvar 2018 HiR 
Virksomhetsrapport nr. 4-2019 HiR 
Møteplan 2020 KP 
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2018, oppfølging av styresak 15-
2016 

SCH 

Forskning i foretaksgruppen, produktivitet - oppfølging fra styremøte 
23MAI2018 

SCH 

Forskningsmidler, oppfølging fra styremøte 26SEP2018 SCH 
Kvalitetsarbeid i HF-ene - insentiver, oppfølging av regionalt styreseminar 
24-25OKT2018 

SCH 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv. 
Pasientreiser - evaluering, oppfølging av styresak 54-2019, sak A HiR 
Regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet OL 
Årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene i Nord-Norge, oppsummering SCH 
Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 - henvisninger og ventetider i 
Helse Nord, oppfølging av styresak 149-2018 

SCH 

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring KP 
  

a) Aktuelle saker som er merket med grått, sees i sammenheng og fremmes 
sannsynligvis som én sak. 

b) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt torsdag 16MAI2019. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26JUN2019 i 
Bodø:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Anskaffelse rehabilitering GT/RS 
Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Byggeprosjekter i Helse Nord, tertialrapportering HiR 
Elektronisk medikasjon/kurve - gevinstrealiseringsplan HiR 
Felleseide HF - styrets beretning HiR 
Økonomiplan 2020-2023 - Investeringsplan 2020-2027 HiR 
UNN Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg 
av tomt, oppfølging av styresak 45-2017 

HiR 

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - fase 1 av arealplan 
Breivika, oppfølging av styresak 105-2018 

HiR 

Regional utviklingsplan 2035 i Helse Nord - status for arbeidet, oppfølging av 
styresak 158-2018 

 

Virksomhetsrapport nr. 5-2019 HiR 
Tertialets forbedringspris 2018, oppsummering - oppfølging fra styremøte 
27MAR2019 

SCH 

Tertialrapport nr. 1-2019 SCH 
Internrevisjonsrapport 06/19, Bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, 
oppsummering 

JHA 

 
Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Kriterier for endringsprosesser i regionen (fra veilederen for funksjonsdeling), 
oppfølging av styresak 36-2019 

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 14JUN2019. 
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
     Brite Jacobsen, 915 79 732  Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 34-2019/5 Nasjonal årsmelding 2018 fra Pasient- og 

brukerombudet 

 
Innledning/bakgrunn 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, 
interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene 
(Pasient- og brukerrettighetsloven § 8-1).  
 
Nasjonal årsmelding beskriver det samlede arbeid som gjøres av landets 15 Pasient- og 
brukerombud. 
 
Anbefalingene i årsmeldingen 
Landets 15 Pasient- og brukerombud har samlet sine erfaringer fra 15 000 møter med 
pasienter og pårørende, samt utstrakt kontakt med helse- og omsorgstjenestene i en 
felles årsmelding for 2018. I årsmeldingen kan det leses mer om anbefalingene for å 
styrke tjenestene. 
 
Viktige framhevinger som pekes på i årsmeldingen:  
 Helsemyndighetene må stille strengere krav til sykehusene for å nå målet om at 

psykisk helse og rusbehandling skal ha høyere vekst enn somatikken. 
 Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegene følger fastlegeforskriften 

og andre krav som stilles fra helsemyndighetene. 
 Pasienter må få kopi av henvisning og tilbud om kopi av prøvesvar. 
 Pasienter som forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forløp, må 

få vite når neste konsultasjon vil bli - de vil ha en time i hånden. 
 Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas fra å betale egenandel hos fastlegen. 
 Formålet med BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av bosted. Forslaget om å 

oppheve aldersgrensen på 67 år for å beholde BPA1, støttes. 
 Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør få rett på fullføring av 

påbegynt tannbehandling uavhengig av om de fortsatt er i institusjon. 
 Tilsynsmyndighetene må sikres ressurser til å gi forsvarlig oppfølging av brudd på 

pasient- og brukerrettighetene. 
 Det er et stort behov for økt kompetanse på pasient- og brukerrettigheter blant 

ansatte i helse- og omsorgstjenestene. 
 Helsetjenestens ansvar for å bestille tolk ved behov må etterleves. 
  
Vedlegg: 
Årsmelding 2018 for Pasient- og brukerombudet 

                                                        
1 BPA: Brukerstyrt personlig assistanse 
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Forord

Gapet mellom ønsker og ressurser er en utfordring i fordelingen av offentlige 
velferdsgoder, mellom ulike tjenesteområder og innad i helsetjenesten. Vanskelige 
valg må foretas i åpenhet, ikke i de lukkede rom. Prioriteringene må følge 
 prinsipper og prosedyrer det er enighet om. Målet må være forutsigbare kriterier 
som danner rammen rundt den individuelle vurderingen. En vurdering som skal 
skje i samarbeid med den informerte og involverte pasient og bruker. Dette er 
krevende. Det må tilrettelegges for brukermedvirkning, det må settes av tid og 
kompetansen må styrkes. Og gevinsten vil være stor. Resultatet vil være en større 
forståelse for den endelige beslutningen hos pasient og bruker.

Helsepersonellet må gis støtte for sine vanskelige valg. Ledere må bidra til riktig 
prioritering og støtte sine ansatte i deres vurderinger. Politikere må stå for sine 
prinsipper og beslutninger også når medias makt truer med gripende historier. 

Som ombud for pasienter og brukere møter vi mennesker som ikke alltid har 
nådd opp i helse- og omsorgskonkurransen. Vår jobb er ikke å sikre vinnere, men 
å bidra til rettferdighet. Da er det prosessen frem til beslutningene vi etterspør. 
For det du ikke kan forklare, kan du ikke forsvare.

Hver dag hjelper vi pasienter og brukere i alle aldre med å få slike forklaringer. 
I 2018 ble det foreslått å endre pasient- og brukerombudsordningen til en eldre-, 
pasient- og brukerombudsordning. Det var vi og mange brukerorganisasjoner 
og tjenestesteder sterkt imot. Hvorfor? Jo fordi mange da ville tro vi bare var 
et ombud for eldre. Forslaget endte ut med etableringen av et eget statlig 
 eldreombud på linje med barneombudet. Vi er fortsatt pasient- og brukerom-
bud for alle.

I 2019 er vi utfordret på å etablere et nasjonalt pasient- og brukerombud som 
skal jobbe tett med de eksisterende lokale kontorene. Det støtter vi. Vi ønsker 
å bidra til en videreutvikling av ordningen og ser dette som en mulighet til å 
styrke vårt faglige og uavhengige ombudsarbeid og få en tydeligere nasjonal 
stemme.

I denne rapporten deler vi noen erfaringer fra arbeidet vårt.

Anne-Lise Kristensen

Leder for pasient- og brukerombudenes arbeidsutvalg og ombud i Oslo 
og Akershus
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Ombudene anbefaler

 h Ombudene mener at helsemyndighetene må stille strengere krav til syke-
husene for å nå målet om at psykisk helse og rusbehandling skal ha høyere 
vekst enn somatikken.

 h Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegene følger fastlege-
forskriften og andre krav som stilles fra helsemyndighetene.

 h Pasienter må få kopi av henvisning og tilbud om kopi av prøvesvar. 

 h Pasienter som forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et 
forløp, må få vite når neste konsultasjon vil bli - de vil ha en time i hånda.

 h Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos fastlegen.

 h Formålet med BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av bosted. Forslaget 
om å oppheve aldersgrensen på 67 år for å beholde BPA, støttes.

 h Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør få rett på fullføring 
av påbegynt tannbehandling uavhengig av om de fortsatt er i institusjon. 

 h Tilsynsmyndighetene må sikres ressurser til å gi forsvarlig oppfølging av 
brudd på pasient- og brukerrettighetene.

 h Det er et stort behov for økt kompetanse på pasient- og brukerrettigheter 
blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

 h Det bør gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk. 
Helsetjenestens ansvar for å bestille tolk ved behov må etterleves.
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Introduksjon til ombudenes virksomhet 

Du finner oss i hele landet: 

MOSS

OSLO

HAMAR

DRAMMEN 

TØNSBERG

GJØVIK

ARENDAL
KRISTIANSAND

STAVANGER 

BERGEN

FØRDE 

KRISTIANSUND 

TRONDHEIM

STEINKJER

BODØ

TROMSØ 

HAMMERFEST

SKIEN
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Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens 
behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten 
og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse 
tjenestene. (Pasient- og brukerrettighetsloven § 8-1) 

I 2018 mottok vi 14830 nye henvendelser med 17525 problemstillinger. 
Fremdeles får vi flest henvendelser fra spesialisthelsetjenesten.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016

2017

2018

Sakstyper 2016–2018

Spesialisthelsetjenesten Kommunale helse og omsorgstjenester

Utenfor mandat Forespørsler

Sakstyper hos pasient og brukerombudene

29,6

57,2

13,3

26,1

56,6

17,3

25,8

57,2

16,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rettigheter

Tjenesteytelse

System og
saksbehandling

Årsak til henvendelse 2016–2018

2018 2017 2016

Av det store antall pasienter som søker eller får behandling, pluss det antall 
brukere som mottar tjenester i landet, er det relativt få som kontakter oss. 
 Likevel mener vi at våre erfaringer peker på områder som bør og kan forbedres. 
Vi  mener langt flere burde ta opp sine negative erfaringer, da vi ser at det nytter. 
Klager og spørsmål kan føre til forbedringer. Men vi ser altfor ofte at de samme 
problemstillingene gjentar seg. Tjenestestedene er ikke flinke nok til å lære av 
egne feil. De som har livslange behov for behandling og bistand har høy terskel 
for å ta kontakt, og til å gå videre med en sak. Det samme gjelder i små kommuner 
der tjenestemottaker og tjenesteytere ofte er bekjente. Vi omtaler dette som 
klagefrykt.
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Enkeltsaker
Ombudenes arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, 
brukere, pårørende og tjenestestedene. Enhver kan henvende seg til ombudet. 
Det er mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis. 

Ombudene skal være et lett tilgjengelig tilbud for de som har spørsmål, tilbake-
meldinger eller klager i tilknytning til de offentlige helse- og omsorgstjeneste-
tilbudene.

Ombudene vektlegger møter ansikt til ansikt. Vi lytter, stiller spørsmål, gir 
 informasjon, hjelper med sortering, gir råd og veiledning. Vi tilstreber å bistå slik 
at pasienter og brukere selv kan ta opp sin sak på en konstruktiv måte. Når det er 
grunnlag for å gå videre med en sak, gir vi råd i videre saksgang. Kan en sak 
avklares ansikt til ansikt med pasient/bruker og tjenestested, kan vi tilby å delta 
i dialogmøter. Det er gode arenaer for gjensidige oppklaringer, forklaringer, 
 informasjon og beklagelser. Møtene kan også bidra til at saker løses uten videre 
behandling på tjenestestedet eller hos fylkesmannen. Dialogmøter kan gi 
partene en større forståelse og læring enn skriftlig saksfremstilling og kan bidra 
til å gjenopprette tillit. 

Ombudenes tilstedeværelse lokalt gir den nødvendige nærhet og kjennskap til 
pasienter, brukere og tjenestesteder, og er avgjørende for at ombudene kan 
arbeide på denne måten. Vi reiser rundt der folk bor og der tjenestene gis. Med 
en økt overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, blir 
dette desto viktigere

Kvalitetsforbedringer i tjenestene
Pasient- og brukerombudene skal bidra til økt kvalitet i tjenestene og har 
regelmessig kontakt med tjenestestedene. Vi deler erfaringer fra enkeltsaker 
og bidrar med et «utenfra-blikk». 

Ombudene har møter med helseforetakenes styrer, brukerråd, ungdomsråd, 
og kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg. Vi har møter med kommunal ledelse, 
administrative og politiske. Vi har jevnlige møter med fylkesmennene, Statens 
helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning og andre som bidrar til nyttig og viktig 
kunnskapsdeling.

Ombudenes erfaringer benyttes i den årlige meldingen til Stortinget om Kvalitet 
og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Vi bidrar også med hørings-
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uttalelser innen vårt arbeidsområde. Stortingspolitikere får informasjon om 
ombudenes erfaringer, både ved ombudenes deltakelse i høringer på Stortinget 
og i direkte kontakt.

Utadrettet virksomhet
Ombudene arbeider aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og bruker-
rettigheter og ombudsordningen, og for å dele pasienters og brukeres erfaringer 
fra møter med tjenesten. Vi holder foredrag for ansatte i spesialisthelsetjenesten 
og i kommunale tjenester, politiske og administrative råd og utvalg, pasient- og 
brukerorganisasjoner, studenter, elever, innvandrere på introduksjonskurs, 
ansatte på introduksjonskurs, pensjonistforeninger og interesseforeninger etc. 
I den utadrettede virksomheten får vi mye kunnskap om hvordan tjenestene 
erfares, og vi kommer i kontakt med pasienter og brukere som ellers ikke hadde 
kontaktet oss. Ombudene benyttes også som foredragsholdere på nasjonale 
og regionale kurs og konferanser. 

I 2018 arrangerte vi frokostmøte med tema «Barn og unges psykiske helse» 
under Arendalsuka. Vi hadde også egen stand og deltakelse på flere andre 
arrangementer.

På den offisielle norske helseportalen helsenorge.no er ombudsordningen 
omtalt og der finnes kontaktinformasjon om samtlige pasient- og bruker-
ombudskontor i landet. Vi har profil på Facebook der brukerne kan få et inntrykk 
av ordningen og hva ombudene er opptatt av. Våren 2018 publiserte vi en 
kampanje med fire små informasjonsfilmer på Facebook og TV2.

Årsaker til at ombudene ble kontaktet
Over halvparten av henvendelsene dreide seg om misnøye med selve utførelsen 
av tjenesten. Det er eksempler på lite omsorgsfull behandling, spørsmål om 
feilbehandling, pasientskade, henvisninger som er mangelfulle eller forsinket, 
mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer.

26 prosent av henvendelsene handlet om rettigheter. Som oftest var det 
 mistanke om brudd på pasient- og brukerrettigheter, for eksempel avslag på 
søknader om tjenester, fristbrudd, innsyn i journal eller feil i journal, eller mangel 
på medvirkning og informasjon. 
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17 prosent av henvendelsene gjaldt organisering og rutiner, rot og sommel, 
for eksempel mangelfull tilgjengelighet, samhandling mellom etater, lang 
saks behandlingstid eller mangelfull saksbehandling 
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Utvalgte tema 

Trenger vi færre og mer forpliktende pasientrettigheter? 
For å realisere pasientens helsetjeneste er det etablert ulike ordninger som 
skal sikre gode behandlingsforløp. De etablerte ordningene med kontakt-
lege, forløpskoordinatorer, koordinatorer og individuelle planer og hvem 
som er ansvarlige for de ulike ordningene, er forvirrende både for pasientene 
og helsepersonellet. Vi stiller derfor spørsmål ved om tiden er inne for å 
etablere færre, men mer virkningsfulle og forpliktende ordninger.     

Pasientene forteller om en helsetjeneste som styres ut fra ordninger og rutiner 
som ikke alltid er til det beste for pasienten, for eksempel at henvisning til en 
annen avdeling i spesialisthelsetjenesten enn der pasienter får behandling, 
krever henvisning fra fastlegen. Videre om brutte forventninger og planlagt 
oppfølging mellom universitetssykehus, og lokalsykehus – og til sist også til de 
som skal følge opp i kommunene. Epikriser og medisinlister som ikke følger 
pasienten, og heller ikke formidles til neste nivå.  Samhandling og klare ansvars-
forhold er viktig for pasienten. Altfor ofte hører vi at prøver ikke er bestilt eller 
forundersøkelser ikke er gjort, journaler ikke lest etc., og at behandlinger må 
utsettes av den grunn. 

Vi møter pasienter som ikke har individuell plan, IP, og som heller ikke vet at de 
har rett til å få IP. Vi hører om mangel på oppfølging og bruk av etablert IP 
spesielt i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Dette er et stadig problem 
i de litt større og komplekse sakene som gjerne har vart over år, med slitne 
pårørende. Pasienter og brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov 
har ofte behov for høyere kompetanse og flere ressurser enn det kommunene 
tilbyr. Vi har flere henvendelser fra fortvilte pårørende over at deres sønn/datter 
ikke får den hjelpen de trenger. De forteller at kampen med det offentlige er den 
tyngste. I tillegg opplever de at hjelperne ikke klarer å stå i det over tid, og 
gjentatte akuttinnleggelser blir resultatet. Det fortelles om manglende kontinuitet 
og forutsigbarhet for brukere med store hjelpebehov. Ferieavvikling og syke-
fravær resulterer i uker og måneder med marginal hjelp fordi det tar tid å rekrut-
tere vikarer og nye ansatte. 
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Pasient- og brukerombudene mener at tjenesteyterne må ha større fleksibilitet 
og velvilje til å samarbeide om og med pasienter og brukere på tvers av nivåer 
i tjenestetilbudene, slik at pasient- og brukernes behov for tjeneste blir det sentrale, 
ikke organisering.

Pasienterfaring: En pasient med flere sykdommer kontakter pasient- og 
brukerombudet. Han er til oppfølging ved ulike avdelinger på sitt lokale 
sykehus, samtidig som han er til utredning og behandling for en alvorlig 
tilstand ved et universitetssykehus. Han opplever at han i stor grad må 
holde rede på alt selv og være sin egen sekretær. I tillegg bekymrer det han 
at det virker som at legene og helsepersonellet i de ulike avdelingene kun 
ser og er oppdatert på den sykdommen de er spesialist på. Pasienten 
savner en lege som ser helheten og som han kan ha en dialog om sin totale 
helsetilstand med. Når ombudet spør om han har fått tilbud om en kontakt-
lege, har pasienten verken fått tilbud om eller hørt om ordningen.

Kommunene må ta mer ansvar for fastlegeordningen
Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegene følger fastlege-
forskriften og andre krav som stilles fra helsemyndighetene.

Pasienter må få kopi av henvisning og tilbud om kopi av prøvesvar. Dette vil 
bidra til økt kvalitet, styrket pasientsikkerhet og tryggere pasienter. 

Unge mellom 16 og 18 år må fritas for egenandel, for å sikre at de har en reell 
mulighet til å oppsøke fastlegen også når de ikke ønsker å informere sine 
foreldre og be om penger til dette.

Nyhetsbildet er preget av fastleger som snakker om en uholdbar arbeidsdag. 
En virkelighet deres pasienter gjennom flere år har formidlet, blant annet 
 gjennom pasient- og brukerombudene. Det er på høy tid at ordningen nå 
evalueres, noe ombudene påpekte behovet for allerede i 2014.

Pasienter forteller om forsinket diagnostisering, manglende oppfølging av 
prøvesvar, lite tid under konsultasjonen, dårlige henvisninger og dårlig tilgjenge-
lighet. Det er heller ikke alle som har behov for tolk som får det.

Fastlegene har rundt 15 millioner pasientkontakter årlig. Pasient- og bruker-
ombudene mottar årlig rundt 2000 henvendelser som omhandler fastlegene. 
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Det er ikke mange sett i forhold til antallet konsultasjoner, men som på andre 
områder erfarer vi at innholdet i henvendelsene avdekker utfordringer som er 
kjent også av fastlegene selv og deres samarbeidspartnere i kommunene og i 
spesialisthelsetjenesten.

Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene var også tema 
i Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2017-2018) Riksrevisjonens undersøkelse av 
myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til 
spesialisthelsetjenesten. Der oppsummeres det at «Fastleger og sykehusleger 
samarbeider ikke godt nok om henvisningene, som ofte mangler nødvendig 
 informasjon. Undersøkelsen viser at fastlegene og sykehuslegene i mange tilfeller har 
ulik forståelse av hva som er nødvendig informasjon i en henvisning. Halvparten av 
sykehuslegene i utvalget opplever jevnlig at det ikke kommer klart fram av henvisningen 
hvorfor pasienten har behov for spesialistbehandling, og 9 av 10 sykehusleger 
 opplever at det er stor variasjon i kvaliteten på henvisningene.» 

Kommunene må ta langt mer styring med de fastlegene de har inngått avtale 
med. Dette gjelder alt fra etterlevelse av fastlegeforskriften, universell utforming, 
oppfølging av klagesaker og oppfølging av fastleger som ikke innretter seg etter 
Helsedirektoratets avklaringer knyttet til hvilke utgifter fastlegen kan pålegge 
den enkelte pasient. 

Pasient- og brukerombudene har de to siste årene etterspurt en endring av 
egenandelsreglene for unge mellom 16 og 18 år for å sikre at den helserettslige 
myndighetsalderen i praksis blir 16 år. Vi gjentar denne utfordringen. Unge 
mellom 16 og 18 år bør ikke betale egenandel ved legebesøk.

Leve hele livet – også for de som trenger hjelp
Pasient- og brukerombudene mottar daglig henvendelser fra eldre og deres 
pårørende. De forteller blant annet om lang ventetid på sykehjemsplass, for 
få timer og for lavt kvalifisert personell i hjemmetjenestene, et stort antall 
personer å forholde seg til, og demente som er overlatt til seg selv store deler 
av døgnet. Vi er, og skal fortsatt være, pasient- og brukerombud for alle 
aldergrupper, også de pasientene og brukerne som er «de eldre», og ser at 
det er nødvendig også etter at regjeringen har vedtatt opprettelsen av et 
 nasjonalt eldreombud. 

Folk skal bo hjemme så lenge det er mulig også etter at de er blitt avhengige 
av hjelp på grunn av sviktende helse. Kommunene skal yte bistand som er 
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 forsvarlig slik at alle eldre skal ha gode hverdager. Vi hører likevel om pårørende 
til hjemmeboende demente eldre som forteller om bekymringer. De forteller 
om at deres eldre blir mer forvirret og utrygge, de kan ikke gjøre rede for 
 hvordan dagen har vært, de har ikke fått nødvendig stell og mat og hjemme-
tjenesten møter stadig med nye personer. De er bekymret over hva som kan skje 
når deres eldre er mye alene.

Vi hører om store ulikheter mellom sykehjemmene når det gjelder kompetanse, 
fasiliteter, faglig tilnærming, ivaretakelse og respekt for den enkelte og deres 
behov i hverdagen. Vi hører om stadig utskifting av sykehjemslegene, og at de er 
for lite til stede. Det er liten kontinuitet i den medisinskfaglige behandlingen, og 
timene legene er på sykehjemmene er få. Mange pårørende ønsker å delta 
sammen med sine eldre ved konsultasjon hos sykehjemslegen, noe som etter-
spørres. Vi har flere eksempler på forsinket diagnostisering av brudd etter fall 
eller andre diagnoser, fordi det tar for lang tid før beboer blir undersøkt av lege 
og henvist til spesialisthelsetjenesten. 

Ombudene mener at det er behov for høyere kompetanse hos pleie- og 
omsorgs personalet. Pasientene i sykehjem er sykere enn tidligere og har større 
behov for avanserte helse- og omsorgstjenester. Det er også store utfordringer 
i forhold til språk, da både personell og beboere er mer flerkulturelle enn tidlige-
re. Dette er en særlig utfordring i forhold til pasienter med demens der morsmå-
let etterhvert er det eneste de forstår. 

Ombudene hører ofte om at det er for lite ressurser til rehabilitering både i 
spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Det er dessuten vanskelig for pasienter 
å forstå hvorfor noen får til dels omfattende rehabilitering etter sykdom og 
skade i spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner, mens andre henvises til det 
kommunale tilbudet. Det er store forskjeller i rehabiliteringstjenesten 
i  kommunene, og for ofte preges tilbudet av lang ventetid, for få fysioterapeuter 
og ergoterapeuter, og rehabiliteringsprogram som framstår som minimums-
løsninger for den enkelte. Vi får henvendelser der pasienter mener de har gått 
glipp av sitt potensiale fordi ventetiden til rehabilitering har vært for lang.

Vi erfarer at det er mangelfulle kunnskaper om helselovgivningen og om bruken 
av regelverket, både i tildeling og utforming av tjenestene, for eksempel vente-
liste på plass og tvang i sykehjem. (etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4A.). 
Ombudene anbefaler et kompetanseløft innen regelverket. 
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Pasienterfaring: En eldre kvinne, rullestolbruker med flere diagnoser, flyttet 
inn i kommunal servicebolig med hjemmesykepleie. Hun utviklet etter 
hvert et trykksår på setet uten at pleiepersonalet reagerte. Trykksåret 
utviklet seg og kvinnen ble innlagt i sykehus og operert flere ganger. Hun 
flyttet etterhvert til en omsorgsbolig med heldøgns pleie- og omsorg. Hun 
klaget på smerter i ankel/ kne, og det ble etter hvert påvist ankelbrudd. 
Flere ganger fikk hun skrapemerker og kul i panna som antas skyldes 
dunking av personheis. Ingen av hendelsene ble rapportert som avvik eller 
journalført. Fastlegen mente at kvinnen trengte høyere omsorgsnivå, og 
det ble søkt sykehjemsplass.  Også sykehuset søkte korttidsopphold ved 
sykehjem, men hun fikk avslag. Avslaget ble påklaget, og tatt til følge. 

Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning ute av kurs?
Ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har uønskede 
 variasjoner mellom kommuner når det gjelder tildeling av tjeneste, både 
i omfang og hvordan BPA sees i sammenheng med andre tjenester. Ombudene 
er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har 
bedre tilbud. Regjeringen har varslet en utredning av BPA-ordningen i 2019. 
Pasient- og brukerombudene forutsetter at utredningen må ha som mål å 
oppfylle formålet med ordningen, gi personer med stort hjelpebehov 
 likeverd og frihet samt at bosted ikke skal være avgjørende for tilbudet til 
den enkelte.

Formålet med BPA, er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre 
tjenestene og hverdagen selv, og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig 
liv. Siden 2015 har BPA vært en individuell lovfestet rettighet for personer med 
langvarig og stort behov for personlig assistanse. 

Pasient- og brukerombudene har en økning i henvendelser som handler om BPA 
på 14 % fra 2017 til 2018. Sakene dreier seg både om avslag på BPA og tildeling 
av færre antall timer enn brukeren mener han eller hun trenger. Vi ser eksempler 
på vedtak som er svært kompliserte å forstå, og vedtak som er så detaljerte at de 
teller på minuttet hvor lang tid en aktivitet er beregnet å skulle ta, uten hensyn 
til brukerens varierende dagsform eller uforutsette hendelser. I Tilsynsmeldingen 
fra Statens Helsetilsyn for 2017, går det fram at 207 saker om BPA var til vurde-
ring hos fylkesmennene det året. I 83 av disse sakene fikk klager helt eller delvis 
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medhold. Dette mener ombudene viser at kommunen har mye å gå på i å fatte 
riktige og gode vedtak, og at brukerne må benytte klageretten sin når de ikke er 
fornøyd med vedtak.

Det er grunn til å spørre om rettighetsfestingen av BPA gir reelle rettigheter til 
brukeren så lenge kommunene er gitt det vi må kunne kalle vide rammer i sine 
behovsvurderinger og tilbud. Slik tjenesten tilbys i mange kommuner i dag, er 
det grunn til å spørre om hensyn til kommunens økonomi går foran den enkelte 
brukers rett til et fritt og likestilt liv.

Regjeringens varslede gjennomgang av ordningen i løpet av 2019 ønskes 
velkommen. Det gjør også forslaget om å fjerne den øvre aldersgrensen for BPA 
ved 67 år. Målet om flere aktive og gode år for den eldste del av befolkningen 
bør også omfatte personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse 
som har etablerte BPA-ordninger når de passerer 67 år.

Pasienterfaring: En ung mann som trenger bistand til alle gjøremål i løpet 
av døgnet ønsker å utvide antall timer han har BPA fordi helsetilstanden har 
blitt verre og alle aktiviteter mer tidkrevende. Han mener at det time-
antallet han har, ikke oppfyller intensjonen bak og formålet med rettighet  s-
festing av ordningen, et meningsfullt og verdig liv. Mannen er kognitivt frisk 
og ønsker å delta i samfunnet og ha et sosialt liv. Søknaden om utvidelse 
avslås med begrunnelse at antall timer er tilstrekkelig. Med bistand fra 
ombudet klager mannen på vedtaket. Etter flere måneder i søknads- og 
klageprosess innvilges mannen en økning i timer med BPA. 

Den gylne regel må etterleves
Psykisk helse er ett av de områdene ombudene mottar flest henvendelser 
om. «Den gylne regel» som sier at satsing innen psykisk helse og rus-
behandling skal ha en høyere vekst enn somatisk behandling, er stadig like 
blek. Ombudene mener helsemyndighetene må stille strengere krav til 
sykehusene for å få til ønsket endring.  

Pasienter og pårørende forteller om feilslåtte eller mangelfulle behandlings-
tiltak og folk som blir sykere mens de venter på behandling. Det gjelder både 
dag- og døgnbehandling. Pasienter etterlyser tettere, bedre, mer planlagt og 
koordinert oppfølging. Pasienter i psykisk helsevern for voksne beskriver et 
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stort fokus på utskrivning fra dag en ved innleggelse. De siste års omlegging 
av tilbud fra døgn til dag, trekkes også fram av pasienter som opplever 
utrygghet i møte med helsetjenesten. Mange pasienter som tilbys poliklinisk 
behandling, uttrykker at de i større grad ønsker seg ro og en seng som del av 
tilbudet. 

Pasient- og brukerombudene kan slå fast at det også innenfor psykisk helse er 
stor variasjon mellom tilbudene som gis rundt i landet, både fra spesialisthelse-
tjenesten og kommunene. Helsedirektoratet har slått fast at en av ti henvisnin-
ger til psykisk helsevern for voksne avvises (2017). Det vil si at mennesker med 
psykiske belastninger som fastlegen ikke klarer å hjelpe på en god måte, vises 
tilbake til fastlegen uten at han eller hun får møte en spesialist. 

Kapasiteten innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
står ikke i forhold til behovet, slik pasient- og brukerombudene ser det. Det er 
mangel på spesialister innen poliklinikker og dagtilbud.

Omleggingen av tilbud fra døgnplasser til dagbehandling skaper utfordringer 
for noen av pasientene som henvender seg til ombudene. Noen vil ikke være 
innlagt, andre vil være innlagt lenger og motsetter seg utskriving, enkelte synes 
utskriving skjer for fort, eller lurer på hvorfor de ikke kan legges inn i døgnbe-
handling. Pasienter føler de er gitt opp alle steder.  Spesialisthelsetjenesten kan 
ha gode begrunnelser for sine beslutninger, men disse er ikke alltid godt nok 
kommunisert til pasientene. Når pasientene informeres om at det ikke finnes 
aktuelle behandlingsvalg, oppfattes dette som at de er gitt opp, og at de har en 
adferd eller en sykdom som ingen vil befatte seg med. 

Pasient- og brukerombudene mener det er for lite kjent hvilke tilbud som finnes i 
kommunene innen psykisk helse, både for pasienter og brukere og for spesialist-
helsetjenesten og fastlegene. Det kan være tilfeldigheter som gjør at pasienter 
eller brukere blir kjent med, og får tilbud om, aktiviteter og tiltak som kan være 
avgjørende for deres livskvalitet og fungering. Ombudene etterlyser bedre 
koordinerte tjenester og større kapasitet til å ta imot pasienter og brukere i tiltak 
som gir god livskvalitet og mestring.

I 2018 ble det planlagt og lansert pakkeforløp innen psykisk helse med oppstart 
i 2019. Pakkeforløp har blitt ønsket velkommen fra mange hold, men også blitt 
møtt med skepsis. Noe bekymring er knyttet til mangelen på helsepersonell 
innen psykisk helse. I deler av landet er det problemer med rekruttering av 
psykologer, psykiatere og andre spesialister og fagfolk som er avgjørende for 
både faglig innhold i tjenestene og kapasitet. Det er viktig at ikke administra-
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sjonen og dokumentasjonen av pakkeforløpene tar ressurser og kapasitet fra det 
som er viktigst i god pasientbehandling. Pakkeforløpene kan bare være rammen 
for den gode individuelle oppfølgingen. 

Det uttrykkes bekymring for tilbudet til barn- og unge med psykiske lidelser. Fra 
foreldre, ungdom og ansatte i tjenestene etterspørres en økning i kapasiteten 
ved poliklinikkene og døgnavdelingene, og at samarbeidet mellom kommune-
ne og spesialisthelsetjenesten styrkes, for bedre å utnytte hverandres kapasitet 
og ressurser.

Tannhelse er også helse 
Som hovedregel må voksne selv dekke sine utgifter til tannbehandling, 
men tannhelsetjenesteloven hjemler unntak knyttet til enkelte diagnoser. 
Rus avhengighet er ikke en av disse. Erfaringen er at mange rusavhengige har 
dårlig tannhelse. Mange klarer ikke å ta godt nok vare på tennene sine. Flere 
unngår å gå til tannlege av økonomiske årsaker og de har store tannhelse-
utfordringer som følge av medisinbruk og år med rusmisbruk. Vi erfarer at 
institusjonsoppholdene blir kortere og kortere. Pasienter i tverrfaglig spesia-
lisert rusbehandling rekker ikke å komme i gang med tannbehandlingen før 
vedkommende mister retten. Nødvendig tannbehandling bør etter ombudenes 
oppfatning sluttføres, uavhengig av om institusjonsoppholdet avsluttes.

Personer med rusavhengighet har rett på offentlige tannhelsetjenester, 
 såfremt de oppholder seg i helseinstitusjon eller mottar hjemmesykepleie 
fra  kommunen. Personer med rusavhengighet vil i denne sammenheng kunne 
regnes som langtidssyke i institusjon i lovens forstand. Institusjoner og 
avdelinger innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling omfattes av 
 institusjonsbegrepet i tannhelsetjenesteloven. 

I henhold til forskrift om vederlag for tannhelsetjenester har pasienter i helse-
institusjoner som er finansiert direkte over offentlige budsjetter rett til vederlags-
frie tannhelsetjenester forutsatt at oppholdet i institusjonen har en varighet på 
minst tre måneder.

I forbindelse med at Stortinget i 2005 vedtok at personer i den kommunale 
rusomsorgen skulle gis et utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelse-
tjenester, oppfordret Helse- og omsorgsdepartementet fylkeskommunene til 
å vurdere behovet for å treffe et lokalt vedtak om å innlemme denne person-
gruppen i tannhelsetjenesteloven (Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 
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I-2/2006 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006). Flere fylkes kommuner 
har gjort dette.

Pasienterfaring: En mann henvender seg til ombudet fordi han ønsker hjelp 
til å fullføre tannbehandlingen han startet på mens han var pasient på en 
rusinstitusjon. Han var innvilget et opphold på tre måneder og da han ble 
skrevet ut ble den påbegynte behandlingen stoppet. Han var selv uten 
 penger til å fullføre den påbegynte behandlingen. Han pekte på utfordrin-
gene, både kosmetiske og smerter, som var en følge av hans dårlige tann-
status og han mente dette ville bidra til at det ble vanskeligere å komme 
seg i jobb og forbli rusfri. Mannen ble henvist til NAV for å søke om 
 økonomisk bistand til å fullføre tannbehandlingen.

Ny time i hånda 
Pasient- og brukerombudene mener det bør være et krav at pasienter som 
forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forløp, vet når 
neste konsultasjon vil bli. Det vil gi pasient og pårørende økt trygghet og 
forutsigbarhet. Det vil også gjøre det enklere å si i fra dersom de opplever 
brudd i behandlingen.

Pasient- og brukerrettighetene skal bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- 
og omsorgstjenesten. Det forutsetter tjenesteytere som kjenner rettighetene, 
praktiserer dem og sikrer at deres pasienter og brukere er kjent med dem. Videre 
forutsetter det et klageorgan som effektivt bidrar til å sikre at tjenestene drives 
i samsvar med lov og forskrift. Pasient- og brukerombudene erfarer daglig at så 
ikke er tilfelle.

De fleste pasienter erfarer at de innen rimelig tid får et første møte med syke-
huset etter å ha blitt henvist fra fastlegen. Men deretter kan ventetiden bli lang, 
uten informasjon om hva som skal skje og når det skal skje. Dette gir manglende 
forutsigbarhet og mulighet til å planlegge, det skaper utrygghet og for enkelte 
forsinket behandling med et dårligere resultat enn nødvendig. 

Et av formålene med innføring av pakkeforløp var nettopp å unngå dette og 
å sikre bedre flyt i pasientforløpene.  De som har gode erfaringer med pakke-
forløpene understreker at dette nettopp skyldes god flyt i forløpet, en forløps-
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koordinator det er mulig å oppnå kontakt med og kontinuerlig informasjon om 
hva som er neste post på programmet. At de har time i hånda når de reiser hjem 
etter innleggelse eller poliklinisk oppmøte.

Pasient- og brukerombudene mener pasientene med sine erfaringer her peker 
på et område der spesialisthelsetjenesten har et forbedringspotensial. Et krav 
om Ny time i hånda vil styrke pasientenes rettssikkerhet og bidra til økt pasient-
sikkerhet.

Ombudene etterlyser alminnelig folkeskikk
Mange henvendelser til ombudene dreier seg om mangel på omsorgsfull 
behandling og folkeskikk. Dårlig oppførsel fra helsepersonell gir tilleggs-
belastninger for pasienter, brukere og pårørende som allerede står i krevende 
situasjoner. Helsetjenestene må i tillegg til å ha faglig forsvarlige og gode 
tilbud, også ha et aktivt forhold til kvaliteten i de menneskelige møtene. 
Dårlige pasientopplevelser påvirker tilliten til tjenesten, fagpersonellet og 
systemene. God og tilpasset informasjon til rett tid, brukermedvirkning, bruk 
av tolk der det er påkrevd, anerkjennelse av pårørende som ressurs og tid til 
dialog er viktig for god og verdig omsorg. 

Informasjon til pasienter og brukere

Mangelfull eller dårlig informasjon er et element i de fleste henvendelsene 
ombudene får. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg gjelder underskuddet av god 
og hensiktsmessig informasjon både i møtet mellom pasient/bruker og behand-
ler/helsepersonell, men også på et mer generelt plan der pasient og bruker 
mangler kunnskap og informasjon om hvilke tilbud som faktisk finnes og hva de 
skal kunne forvente av tjenestene. Mange kommuner sender ut brosjyrer i 
posten til sine innbyggere med oversikt over hva de kan kreve av standard fra 
kommunen når det gjelder tekniske tjenester som brøyting, vann og avløp. 
Kommunene bør på samme måte tilstrebe å informere sine innbyggere om 
helse- og omsorgstjenestene.

Brukermedvirkning

Pasienter og brukere kommer til pasient- og brukerombudene med historier om 
at de føler seg verken sett eller hørt av helsepersonell, noen beskriver at de er 
møtt med arroganse. Pasienter og brukere har lovfestet rett til medvirkning ved 
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gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Kunnskapen om og kompetan-
sen til å praktisere medvirkning kan bli bedre hos helsepersonell, både i spesia-
listhelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjenge-
lige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. 
Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informa-
sjon. Det er helsepersonellets ansvar å gi informasjonen i en form som er forståe-
lig for pasientene, det samme gjelder ansvaret for å gi et realistisk bilde av hva 
helsetjenestene kan tilby. 

Pårørende

Pasient- og brukerombudene får henvendelser fra pårørende til pasienter og 
brukere. De fleste kontakter ombudet på vegne av andre, men de kan også ha 
spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende. 
Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og 
omsorgsstønad til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. (Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende). Ombudene 
erfarer at pårørende har mangelfull kunnskap om dette. Ombudene snakker 
med pårørende som har stor omsorgsbyrde, som er slitne, og som har begrenset 
kontakt med kommunen og er ukjent med hvilke muligheter for hjelp som 
finnes. Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende 
i helse- og omsorgstjenestene. Denne veilederen bør bli bedre kjent for helse-
personell og følges.

Tolk

Språk og språkforståelse er sentralt i god og forsvarlig pasientbehandling. 
Noen pasienter har ingen eller begrenset norskkunnskap og det er behov for 
tolk i kommunikasjonen. Pasient- og brukerombudene er kjent med at anstrengt 
økonomi brukes som argument for ikke å bruke tolk. Andre grunner kan være 
mangelfulle rutiner for bestilling av tolk, dårlig tilgang på tolketjeneste og 
dårlige erfaringer med tolketjeneste. Dette er svært bekymringsfullt og kan true 
pasientsikkerheten. 

Fortsatt brukes barn eller andre pårørende som tolk for familiemedlemmer. 
Det skjer også at tilfeldig tilgjengelige personer med kompetanse på det aktuelle 
språk blir hentet inn i situasjoner uten at han eller hun har kompetanse eller 
godkjenning som tolk. Dette er en praksis som ikke bare truer pasient-
sikkerheten, men også personvernet og pasientens integritet og verdighet. 
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Lang saksbehandling truer rettsikkerheten og pasient
sikkerheten 
I dag er saksbehandlingstiden svært lang hos de fleste fylkesmennene 
og i Statens helsetilsyn. Dette reduserer tilliten til den endelige avgjørelsen 
og reduserer læringsutbytte for tjenestestedene i sakene som omhandler 
 kvaliteten på den hjelpen som er gitt.

Pasient- og brukerombudene etterlyser et større politisk engasjement for 
å sikre at tilsynsmyndighetene har tilstrekkelig ressurser til å gi forsvarlig 
oppfølging av brudd på rettigheter i helse -og omsorgslovgivningen.

Pasient -og brukerombudenes erfaring viser at det nytter å klage. Mange saker 
omgjøres av tjenestestedet, et typisk eksempel er innen psykisk helse hvor 
behandlingsstedet i flere tilfeller endrer vedtaket og tilbyr den omsøkte 
 tjenesten uten at saken oversendes fylkesmannen til klagesaksbehandling. 

Omgjøringsprosenten hos fylkesmennene er også høy på mange områder.

Det er et politisk mål at alle skal bo lengst mulig i eget hjem. Det erfarer vi stiller 
økte krav til pårørende. Pårørende kontakter ombudene og forteller at de er 
utslitt, men ikke tilbys nødvendig avlastning fra kommunene. Da oppfordrer vi til 
å klage. Statistikk fra Helsetilsynet viser at 50 % av avslag på avlastning omgjøres 
hos fylkesmennene.

Saksbehandlingstiden varierer og er gjennomgående svært lang. Det er i dag et 
mål at rettighetssaker, det vil si saker som omhandler plass på sykehjem, avlast-
ning, helsehjelp i spesialisthelsetjenesten mv, skal behandles innen tre måneder. 
Erfaringer fra enkeltsaker viser at saksbehandlingstiden i dag kan komme opp 
mot åtte måneder i disse sakene. Det er en trussel mot pasientsikkerheten.

Mange av de som er i kontakt med ombudet forteller om opplevelser der de har 
opplevd sider av helsetjenesten som de finner uakseptable, og de ønsker 
 bistand til å klage. Ikke sjelden kan ombudenes bistand føre til at saker oppklares 
og rettigheter innfris uten formell klagesaksbehandling. 

En løsning til det beste for alle. Det viktigste for klager er at det tas lærdom av 
de feil som er gjort, at andre pasienter ikke skal måtte oppleve det samme 
og mange ønsker en beklagelse. 
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Norsk pasientskadeerstatning

Pasienter som er påført en skade som er forårsaket av en svikt under behandlin-
gen, skal informeres om at de kan sende en søknad til Norsk pasientskade-
erstatning (NPE) for å få vurdert om de har rett til erstatning. De fleste sender inn 
erstatningssøknaden på egen hånd, ved behov gir ombudene råd og veiledning 
gjennom søknadsprosessen. 

Det er viktig at pasientene får rett informasjon og realistiske forventninger til 
ordningen. Det er ikke slik at man har rett til erstatning fordi behandlingsresultatet 
ikke ble som forventet. Dersom pasienten har hatt forbigående plager eller en 
dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, har han ikke rett til erstatning. 
NPE gir ikke erstatning som «plaster på såret», noe pasienter kan ha vanskelig for 
å akseptere.

Helsepersonells kjennskap til erstatningsordningen er varierende, det er ikke 
alltid helsepersonellet kjenner til de vilkårene som må være oppfylt. Dette kan 
skape urealistiske forventninger hos pasientene.  Det er svært uheldig dersom 
en lege har sagt at du har rett på erstatning, uten at det medfører riktighet. 

Det er ikke alle erstatningssøkere som behersker norsk språk godt nok til å 
gjennomføre en sak hos NPE. Det er viktig at NPE tilbyr disse tolk og dekning av 
utgifter til nødvendig advokatbistand for at sakene blir så godt opplyst som 
mulig. Her må NPE være mer på tilbudssiden.

Saksbehandlingstiden er fortsatt altfor lang både i NPE og i klageinstansen 
Helseklage, dette er en merbelastning for pasientene.  
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Sammendrag av Pasient og bruker
ombudets årsmelding for 2018

Ombudene skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser 
og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. Ombudene skal bidra til å bedre kvaliteten i disse 
tjenestene.

Ombudenes arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, 
brukere, pårørende og tjenestested. Ombudene arbeider også aktivt for å øke 
kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter i befolkningen.  Det er 15 pasient- 
og brukerombud i landet med til sammen rundt 80 ansatte. 

Ombudene har stabil pågang, og i 2018 var det rundt 15 000 henvendelser. 
I 2018 omhandlet 47 % av sakene tjenestesteder i spesialisthelsetjenesten, 31 % 
var knyttet til tjenestesteder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 15 % av 
sakene gjaldt henvendelser som ikke var knyttet til et konkret tjenestested, for 
eksempel generelle spørsmål om pasientrettigheter. 7 % var henvendelser 
utenfor ombudenes mandat.

Årsaker til at ombudene ble kontaktet 
Over halvparten av henvendelsene dreide seg om misnøye med selve utførelsen 
av tjenesten. Det er eksempler på lite omsorgsfull behandling, spørsmål om 
feilbehandling, pasientskade, henvisninger som er mangelfulle eller forsinket, 
mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer.

26 prosent av henvendelsene handlet om rettigheter. Som oftest var det mistan-
ke om brudd på pasient- og brukerrettigheter, for eksempel avslag på søknader 
om tjenester, fristbrudd, innsyn i journal eller feil i journal, eller mangel på med-
virkning og informasjon. 

17 prosent av henvendelsene gjaldt organisering og rutiner, rot og sommel, for 
eksempel mangelfull tilgjengelighet, samhandling mellom etater, lang saks-
behandlingstid eller mangelfull saksbehandling.
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Utvalgte tema i årsmeldingen

Trenger vi færre og mer forpliktende pasientrettigheter?

For å realisere pasientens helsetjeneste er det etablert ulike ordninger som skal 
sikre gode behandlingsforløp. De etablerte ordningene med kontaktlege, 
forløpskoordinatorer, koordinatorer og individuelle planer og hvem som er 
ansvarlige for de ulike ordningene, er forvirrende både for pasientene og helse-
personellet. Pasient- og brukerombudene stiller derfor spørsmål ved om tiden er 
inne for å etablere færre, men mer virkningsfulle og forpliktende ordninger. 

Kommunene må ta mer ansvar for fastlegeordningen.

Kommunene må ta et større ansvar for å sikre at fastlegene følger fastlege-
forskriften og andre krav som stilles fra helsemyndighetene, mener ombudene. 
Pasienter må få kopi av henvisning og tilbud om kopi av prøvesvar. Dette vil 
bidra til økt kvalitet, styrket pasientsikkerhet og tryggere pasienter. Unge mellom 
16 og 18 år må fritas for egenandel, for å sikre at de har en reell mulighet til å 
oppsøke fastlegen også når de ikke ønsker å informere sine foreldre og be om 
penger til dette.
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Leve hele livet – også for de som trenger hjelp

Pasient- og brukerombudene mottar daglig henvendelser fra eldre og deres 
pårørende. De forteller blant annet om lang ventetid på sykehjemsplass, for få 
timer og for lavt kvalifisert personell i hjemmetjenestene, et stort antall personer 
å forholde seg til, og demente som er overlatt til seg selv store deler av døgnet. 
Pasient- og brukerombudene understreker at de er og skal fortsatt være ombud 
for alle aldergrupper, også de pasientene og brukerne som er «de eldre», og ser 
at det er nødvendig også etter at regjeringen har vedtatt opprettelsen av et 
nasjonalt eldreombud. Det bør gjennomføres et kompetanseløft på pasient- 
og brukerrettigheter blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Det bør 
gjennomføres tiltak for å bedre kompetanse på bruk av tolk, slik at helse-
tjenestens ansvar for å bestille tolk ved behov etterleves.

Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning ute av kurs? 

Ordningen med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har uønskede variasjoner 
mellom kommuner når det gjelder tildeling av tjenesten, både i omfang og 
hvordan BPA sees i sammenheng med andre tjenester. Ombudene er kjent med 
tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. 
 Regjeringen har varslet en utredning av BPA-ordningen i 2019. Pasient- og 
brukerombudene forutsetter at utredningen må ha som mål å oppfylle formålet 
med ordningen, gi personer med stort hjelpebehov likeverd og frihet samt at 
bosted ikke skal være avgjørende for tilbudet til den enkelte. Formålet med 
BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av bosted. Forslaget om å oppheve 
aldersgrensen på 67 år for å beholde BPA, støttes.

Den gylne regel må etterleves 

Psykisk helse er ett av de områdene ombudene mottar flest henvendelser om. 
«Den gylne regel» som sier at satsing innen psykisk helse og rusbehandling skal 
ha en høyere vekst enn somatisk behandling, er stadig like blek. Ombudene 
mener at helsemyndighetene må stille strengere krav til sykehusene for å nå 
målet om at psykisk helse og rusbehandling skal ha høyere vekst enn somatikken.

Pasienter og pårørende forteller om feilslåtte eller mangelfulle behandlingstiltak 
og folk som blir sykere mens de venter på behandling. Det gjelder både dag- og 
døgnbehandling. Pasienter etterlyser tettere, bedre, mer planlagt og koordinert 
oppfølging. Pasienter i psykisk helsevern for voksne beskriver et stort fokus på 
utskrivning fra dag en ved innleggelse. De siste års omlegging av tilbud fra døgn 
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til dag, trekkes også fram av pasienter som opplever utrygghet i møte med 
helsetjenesten. Mange pasienter som tilbys poliklinisk behandling, uttrykker 
at de i større grad ønsker seg ro og en seng som del av tilbudet.

Tannhelse er også helse 

Som hovedregel må voksne selv dekke sine utgifter til tannbehandling, men 
tannhelsetjenesteloven hjemler unntak knyttet til enkelte diagnoser. Rus-
avhengighet er ikke en av disse. Erfaringen er fortsatt at mange rusavhengige 
har dårlig tannhelse. Mange klarer ikke å ta godt nok vare på tennene sine. 
Flere unngår å gå til tannlege av økonomiske årsaker og de har store tannhelse-
utfordringer som følge av medisinbruk og år med rusmisbruk. Ombudene erfarer 
at institusjonsoppholdene blir kortere og kortere. Pasienter i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling rekker ikke å komme i gang med tannbehandlingen før 
 vedkommende mister retten. Nødvendig tannbehandling bør etter  ombudenes 
oppfatning sluttføres, uavhengig av om institusjonsoppholdet avsluttes. 

Ny time i hånda 

Pasient- og brukerombudene mener det bør være et krav at pasienter som 
forlater en konsultasjon i spesialisthelsetjenesten og er i et forløp, vet når neste 
konsultasjon vil bli. Det vil gi pasient og pårørende økt trygghet og forutsigbar-
het. Det vil også gjøre det enklere å si i fra dersom de opplever brudd i behand-
lingen.

Ombudene etterlyser alminnelig folkeskikk 
Mange henvendelser til ombudene dreier seg om alminnelig omsorg og folke-
skikk. Dårlig oppførsel fra helsepersonell gir tilleggsbelastninger for pasienter, 
brukere og pårørende som allerede står i krevende situasjoner. Helsetjenestene 
må i tillegg til å ha faglig forsvarlige og gode tilbud, også ha et aktivt forhold til 
kvaliteten i de menneskelige møtene. Dårlige pasientopplevelser påvirker tilliten 
til tjenesten, fagpersonellet og systemene. God og tilpasset informasjon til rett 
tid, brukermedvirkning, bruk av tolk der det er påkrevd, anerkjennelse av 
 pårørende som ressurs og tid til dialog er viktig for god og verdig omsorg. 
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Lang saksbehandling truer rettsikkerheten og pasient
sikkerheten. 
I dag er saksbehandlingstiden svært lang både hos de fleste Fylkesmennene 
og i Statens helsetilsyn. Dette reduserer tilliten til den endelige avgjørelsen og 
reduserer læringsutbytte for tjenestestedene i sakene som omhandler kvaliteten 
på den hjelpen som er gitt. Pasient- og brukerombudene etterlyser et større 
politisk engasjement for å sikre at tilsynsmyndighetene har tilstrekkelig ressurser 
til å gi forsvarlig oppfølging av klager og brudd på rettigheter i helse- og 
omsorgs lovgivningen.
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Møtedato: 22. mai 2019    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2019/999   N. Normann, 75 51 29 00   Bodø, 14.5.2019 

 

RBU sak 34-2019/6 Utredning av organisering av 

pasientreiseordningen 

 
Formål 
Saken orienterer om det pågående arbeidet med utredning av dagens organisering av 
pasientreiseordningen. 
 
De regionale helseforetakene har i 2019 fått et felles oppdrag knyttet til 
pasientreiseordningen, jf. protokoll fra foretaksmøtet i Helse Nord RHF 15. januar 2019:  
  
«Foretaksmøtet viste til Stortingets anmodningsvedtak 6171 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 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), i foretaksmøtet  
15. januar 2019, 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. anmodningsvedtakene 615 og 6162 av 19. april 2018: 
 
«Vedtak 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. 
 
Vedtak 616. Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av 
pasientreiseforskriften i løpet august 2019». 
 
Formålet med arbeidet skal være å sikre en organisering av pasientreiseområdet som 
bidrar til forsvarlige og likeverdige tjenester.                                                   
  
Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF og skal skje i samarbeid med de regionale 
helseforetakene og Pasientreiser HF. Plan for arbeidet sendes til HOD innen 1. april 
2019. Endelig rapport sendes til HOD innen 1. juni 2020.  
 
Vedlagte mandat ble godkjent på møte med AD-ene i de regionale helseforetakene 
29.04.2019 og er oversendt til HOD. Arbeidet vil starte opp så fort som mulig. 
 

                                                        
1 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=70653 
2 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=70653 
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Problemstillinger 
Helse Nord har i samarbeid med de øvrige helseregionene blitt invitert til å gi innspill til 
mandatet. Ikke alle innspill er tatt inn i det endelige mandatet.  
 
Prosjektgruppen må bruke tid på å forstå de problemstillinger som brukere og 
politikere har påpekt, og som er foranledningen for at oppdraget ble gitt. Endring av 
organiseringen av pasientreiseområdet kan være én av flere alternative løsninger.  
 
Helse Nord RHF forventer: 

1. at alternative løsninger for organisering blir vurdert og at anbefalingene blir 
godt begrunnet. 

2. en grundig vurdering av økonomiske konsekvenser av eventuelle endringer.  
3. at samarbeidsavtalene med fylkeskommunene blir hensyntatt i utredningen. 
4. at muligheter for enda tettere samarbeid med fylkeskommunene blir vurdert, 

gitt endringene i løyvereglement. 

 
 
Organisering og fremdrift 
Arbeidet skal utføres av en prosjektgruppe, og Helse Sør-Øst RHF vil stille med 
prosjektleder. Prosjektgruppen skal bestå av to representanter fra hver region, fra RHF- 
og HF-nivå, to representanter fra Pasientreiser HF, to konserntillitsvalgte og to 
brukerrepresentanter. Prosjektgruppen skal ha ekstern prosjektstøtte.  
 
Prosjektgruppen skal søke konsensus. Der hvor det ikke er konsensus om anbefalingene 
skal dette komme frem i rapporten. Det forutsettes tett involvering både av RHF-ene og 
HF-ene underveis i arbeidet.  
 
Rapport leveres til HOD innen 1. juni 2020. For mer informasjon vises det til vedlegg. 
 
 
Adm. Direktørs vurdering 
Endringer innenfor pasientreiseområdet har potensielt stor betydning for 
pasienttilfredshet, omdømme og økonomi. Dette gjelder i særlig grad Helse Nord, med 
sin spredte bosetting og langstrakte geografi.  
 
Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF vil bli orientert når utkast til rapport 
foreligger. 
 
 
 
Vedlegg:  
Mandat for interregionalt prosjekt 
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1. Bakgrunn  

1.1 Om pasientreiseordningen 

Pasientens rettighet til pasienttransport er regulert gjennom pasient- og 
brukerrettighetsloven, som sier at pasient, ledsager og pårørende har rett til dekning av 
nødvendige utgifter når pasienten må reise for å motta helsetjenester. Tjenester skal 
fremstå helhetlig for bruker uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.  

Pasientreiser i Norge er organisert gjennom 17 helseforetak med pasientreisekontor og ett 
nasjonalt foretak, Pasientreiser HF. Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og 
bestilling av reiser med rekvisisjon. Pasientreiser HF er eiet av de fire regionale 
helseforetakene og har ansvar for saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten 
rekvisisjon. Pasientreiser HF er videre systemeier for saksbehandlingssystemene og 
dataansvarlig for registre både innenfor reiser med og uten rekvisisjon, og foretaket skal 
sørge for forvaltning og utvikling av IKT-løsninger for pasientreiseområdet. 

Det er helseforetakene som bærer kostnadene for pasientreiser, både de som går til og fra 
spesialisthelsetjenesten, samt for pasientreiser internt i kommunene.  

Det ble i 2018 utført 8,6 millioner reiser av 715.000 pasienter. Det er om lag like mange 
reiser med rekvisisjon som reiser uten rekvisisjon. I 2018 ble det brukt noe over to 
milliarder kroner på pasientreiser, hvorav om lag 75 % ble brukt til reiser med rekvisisjon.   

Stortinget gjorde i 2015 endringer i regelverket for dekning av utgifter til pasientreiser. Det 
ble innført en felles kilometertakst i stedet for dekning av billigste rutegående transport1.  
Med ny ordning trenger ikke pasienter dokumentere reiseutgifter, men skal i stedet 
dokumentere startsted for reisen og behandlingssted.  

1.2 Felles oppdrag 

De regionale helseforetakene har i 2019 fått et felles oppdrag knyttet til 
pasientreiseordningen, jf. protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 15. 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. anmodningsvedtakene 615 og 616 av 
19. april 2018. Formålet med arbeidet skal være å sikre en organisering av 
pasientreiseområdet som bidrar til forsvarlige og likeverdige tjenester. 

                                                 
1 For reiser under 300 km 
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Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å: 

- gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen, herunder de utfordringene 
Stortinget har pekt på i behandlingen av anmodningsvedtakene. 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. 

- bistå i oppdrag gitt til Helsedirektoratet om å følge opp Stortingets 
anmodningsvedtak 615 og 616 av 19. april 2018». 

 
Stortinget har i anmodningsvedtak av 19. april 2018, jf. Innst. 196 S (2017-2018), fattet 
følgende vedtak: 
 

1. 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. (Vedtak 615) 

2. Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av pasientreiseforskriften i 
løpet av august 2019. (Vedtak 616) 

3. Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de regionale helseforetak gå 
gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne gjennomgangen bør foretas 
parallelt med evalueringen av pasientreiseforskriften. (Vedtak 617) 
 

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen (jf. 
oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019). Dette oppdraget må således avgrenses fra 
Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 
pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 
Helsedirektoratets oppdrag.   
 

 

2. Føringer og avhengigheter 

2.1 Utfordringer med pasientreiseordningen  

Prosjektet må legge til grunn de utfordringer som er omtalt i Innst. 196 S (2017-2018) og 
som er relevant for oppdraget, inkludert problemstillinger knyttet til: 

 Opplevelse av et lite fleksibelt og brukervennlig system 

 Opplevelse av lange ventetider for pasienter som omfattes av ordningen med 
forhåndsbetalt drosjetransport   

 Lange ventetider for pasienter med reiseavstand til sykehus på over 300 km og som 
må reise med fly 

 Eventuelle helsekonsekvenser ved lang ventetid  

 Om det skal etableres nasjonale retningslinjer som sørger at pasientens beste i 
større grad legges til grunn ved innhenting av anbud og tilbud for pasientreiser  

 Helseforetakenes anbudspraksis og ivaretakelse av et forsvarlig 
pasienttransporttilbud 
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2.2 Nasjonal digitaliseringspolitikk 

I Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet pekes det på hvordan digitalisering kan fornye, forenkle og forbedre offentlig 
sektor. Brukerne (innbyggere, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor) og 
deres behov, skal være det sentrale utgangspunktet ved digitalisering. Offentlige tjenester 
skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige 
virksomheter som tilbyr dem. Dette gjelder også pasientreisetjenesten. Kommunikasjonen 
mellom brukerne og alle involverte aktører skal i økende grad digitaliseres, samtidig som 
personvern og informasjonssikkerhet skal i varetas. Helsenorge.no skal være den offentlige 
helseportalen for innbyggerne i Norge.  
 

2.3 Pågående effektiviserings- og kvalitetsfremmende tiltak  

Det har i løpet av de seneste årene vært gjennomført flere utredninger og iverksatt flere 
tiltak for bedre organiseringen av tilrettelagt transport og for å forenkle ordningen for 
refusjon av utgifter. Kvalitetsforberedende tiltak har vært gjennomført både for reiser uten 
rekvisisjon og for reiser med rekvisisjon.  
 
For reiser uten rekvisisjon er det i dag etablert en digital løsning på helsenorge.no. Som 
følge av standardisering, digitalisering og automatisering får pasientene utgiftene sine 
raskere refundert og brukerne som søker via helsenorge.no er godt fornøyd med 
selvbetjeningsløsningen.  
 
Pasientreiser HF og de regionale helseforetakene har gjennomført en kartlegging av 
utfordringer i dagens prosess for reiser med rekvisisjon, foreslått effektivitets- og 
kvalitetsfremmende tiltak. For å ivareta pasientenes rettighet og imøtekomme offentlige 
føringer er det utarbeidet et fremtidig målbilde for reiser med rekvisisjon. De 
administrerende direktørene i RHF-ene har sluttet seg til denne utredningen, jamfør 
konklusjon i AD-møte 19. november 2018, sak 100-2018 gjengitt nedenfor:  
 

1. AD-ene i RHF-ene slutter seg til anbefalingene fra styret i Pasientreiser HF om 
igangsetting av utredning av følgende effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 
innen reiser med rekvisisjon: 
 Utredning av selvbetjeningsløsning – med basis i «Mine Pasientreiser» 
 Utarbeidelse av rekvisisjonsveileder 
 Utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for drosjeavtaler 

2. Utviklingen i 2019 vil finansieres innenfor rammen til Pasientreiser HF, anslått til 
mellom seks og ni millioner kroner. AD-ene i RHF-ene ber om at det videre 
utviklingsløpet planlegges innenfor rammene og som del av økonomisk 
langtidsplan. 

3. AD-ene i RHF-ene ber om at kostnad, fremdrift, risiko og gevinster for tiltakene 
rapporteres til foretakets styre og at resultat av arbeidet fremlegges AD-ene i RHF-
ene for endelig behandling. 

4. AD-ene i RHF-ene ber Pasientreiser HF sørge for koordinering med regionenes 
pågående arbeid innen digitalisering og samarbeid med offentlige 
transportselskap. 
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Arbeidet som følger av nevnte utredning og tildelte oppdrag til Pasientreiser HF 
videreføres i henhold til vedtatt plan.   
 
Den etablerte selvbetjeningsløsningen for reiser uten rekvisisjon videreutvikles løpende. I 
henhold til vedtaket omtalt over er det startet planlegging av en løsning innen reiser med 
rekvisisjon hvor målet er at pasienter kan se, endre og avbestille sine reiser. En felles 
nasjonal og enhetlig inngang til tjenestene via helsenorge.no skal legge til rette for 
alternative fremtidige modeller for optimalisering og gjennomføring av 
pasientreisen/transporten. Det utarbeides også en veileder for rekvirering, som sammen 
med en oppdatert nasjonal rekvisisjonspraksis vil forbedre tjenesten og tydeliggjøre 
rettigheten for pasientene. Dette vil i tillegg effektivisere arbeidshverdagen for 
helsepersonell. Videre igangsettes det et arbeid med nasjonalt rammeverk for drosjeavtaler 
hvor første steg er en utredning som beskriver dagens situasjon og fremtidig muligheter.    
 

2.4 Prosjekt Samkjøring 

Det pågår et prosjekt i regi av Pasientreiser HF som skal etablere ny systemløsning for 
reiser med rekvisisjon med automatisering og effektivisering av planlegging og 
gjennomføring av pasientreisen/transporten, herunder ivareta samordning og samkjøring 
av reisen for flere pasienter. Regional implementering vil foregå fra høsten 2019 og frem til 
våren 2020. Realisering av planlagte gevinster vil kreve standardisering av 
arbeidsprosesser og kompetansedreining i oppgaveløsningen hos alle involverte aktører. 
 

2.5 Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv. 

Samferdselsdepartementet har hatt til høring forslag til endringer i drosjeregelverket. 
Forslaget omfatter også endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy og 
tilhørende forskrift. Dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt, vil de ha betydning for 
pasientreiseområdet blant annet gjennom økt konkurranse som følge av reduserte 
etableringshindre og oppheving av antallsreguleringen.  
 

2.6 Samarbeid mellom ulike offentlige aktører 

I tillegg til helseforetakene har både kommuner og fylkeskommuner ansvar for å 
tilrettelegge transport til deler av befolkingen. Det har vært ulike former for samarbeid 
mellom helseforetakene og andre offentlige virksomheter med hensikt å tilby pasienter 
mer fleksibel og helhetlig transport til og fra behandling.  De administrerende direktørene i 
de regionale helseforetakene har bedt Pasientreiser HF sørge for koordinering av 
regionenes arbeid innen digitalisering og samarbeid med offentlige transportselskap, jf. 
AD-møte 19. november 2018, sak 100-2018 omtalt over.  
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3. Mål  

3.1 Effektmål 

Det skal anbefales en fremtidig organisasjonsmodell som bidrar til at pasienten får oppfylt 
sin rett til pasienttransport gjennom forsvarlige og likeverdige tjenester. 
 

3.2 Resultatmål 

Med utgangspunkt i effektmålet skal det skal utarbeides en rapport som minimum ivaretar 
følgende forhold:  

 

 Beskrive dagens prosesser og hovedutfordringer    

 Kartlegge brukergrupper og deres ulike behov for pasienttransport  

 Beskrive fremtidens pasientreise 

o Rett pasient får rett transport 

 Beskrive hvordan en kan sikre effektiv og god utvikling av fremtidens pasientreise 
for alle brukergrupper, og hvordan teknologi kan understøtte virksomheten 

o Pågående forbedringsarbeid skal omtales 

 Vurdere tiltak som kan bidra til at behandlerne best mulig kan ivareta sitt ansvar for 
å vurdere egnet/beste reisemåte for pasientene sine 

 Beskrive hvilke administrative oppgaver som må ivaretas i en fremtidig modell 

 Beskrive og vurdere ulike modeller som ivaretar kvalitet i fremtidig oppgaveløsning, 
adresserer de utfordringene som anmodningsvedtaket omtaler og som legger til 
rette for en fortsatt digitalisering innenfor nasjonale rammer og krav 

 Beskrive tiltak som må gjennomføres dersom anbefalt modell skal iverksettes og 
anbefale mulig implementeringsstrategi 

 Beskrive og vurdere alternative modeller for samarbeid mellom ulike offentlige 
virksomheter, hvor arbeidsdeling mellom aktørene beskrives på oppgavenivå 

 Ved beslutning om endringer i løyveregimet, skal problemstillinger knyttet til 
endringene belyses 

 

Rapporten skal underbygges av gode analyser som sikrer en faktabasert tilnærming til 
arbeidet. Analysebistand og faktagrunnlag skal innhentes fra Pasientreiser HF. 
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4. Organisering og ansvar  

Helse Sør-Øst RHF har fått oppdraget med å lede arbeidet i samarbeid med de andre 
regionene og Pasientreiser HF, samt bistå i oppdraget gitt til Helsedirektoratet. 
 

4.1 Styring og organisering  

Arbeidet organiseres som et interregionalt prosjekt, hvor prosjekteier er de fire 
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 
 
Det etableres en styringsgruppe for prosjektet som rapporterer til det interregionale AD-
møtet. Styringsgruppemøtene arrangeres i tilknytning til det interregionale 
fagdirektørmøtet. Styringsgruppen har følgende sammensetting:  
 

Leder:  Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF 
Medlemmer:  To fagdirektører RHF 

To økonomidirektør RHF  
 Administrerende direktør i Pasientreiser HF 
 En representant fra Helsedirektoratet 

To brukerrepresentanter 
 Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 

 
Skisse av prosjektorganiseringen:  
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4.2 Prosjektgruppe 

Helse Sør-Øst RHF vil stille med prosjektleder. Prosjektleder skal lede en prosjektgruppe 
med to representanter fra hver region, fra RHF- og HF-nivå, to representanter fra 
Pasientreiser HF, to konserntillitsvalgte og to brukerrepresentanter. Prosjektgruppen skal 
ha ekstern prosjektstøtte som innhentes via minikonkurranse. 
 
Prosjektgruppen skal søke konsensus. Der hvor det ikke er konsensus om anbefalingene 
skal dette komme frem i rapporten.  

 

4.3 Involvering av tjenestene og interessenter  

Prosjektet skal sørge for at relevante aktører får mulighet til å uttale seg om dagens 
utfordringer og komme med forslag til mulige tiltak/løsninger. 
 
Brukere av ordningen, ledere og ansatte ved pasientreisekontorene, Pasientreiser HF og de 
regionale helseforetakene har kompetanse og erfaringer om pasientreiser, og det må sikres 
en god involvering i arbeidet.  
 
 

5. Gjennomføringsplan og ressursbehov 

5.1 Gjennomføringsplan 

Gjennomføring av oppdraget skal skje etter følgende plan: 
 

1. Etablere styrings- og prosjektgruppe (frist 1. juni 2019) 

2. Utarbeide detaljert plan for prosjektet og leveranser (frist 1. september 2019) 

3. Utredning 
a. Identifisere og beskrive status og utfordringer (frist 1. oktober 2019) 
b. Utarbeide kriterier for valg av organisasjonsløsning (frist 1. november 2019) 
c. Identifisere, beskrive og prioritere mulige løsninger (frist 1. januar 2020) 
d. Innspillsrunde for interessenter (fra 15. januar 2020 til 15. februar 2020) 
e. Ferdigstille rapport – oppsummering og anbefalinger (frist 15. mars 2020)  

 

5.2 Ressursbehov 

Helse Sør-Øst RHF har fått ansvaret for å gjennomføre utredningen i samarbeid med de 
andre helseregionene og Pasientreiser HF. Helse Sør-Øst RHF vil stille med prosjektleder 
for arbeidet som frikjøpes i 50%-stilling. 
 
Helseforetak, de regionale helseforetakene og Pasientreiser HF vil stille til rådighet 
ressurser som kan bidra inn i arbeidet. I tillegg må det innhentes ekstern prosjektstøtte. 
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6. Suksessfaktorer 

Følgende suksessfaktorer er definert: 
 

 Alle involverte har felles forståelse av målet 
 Klare ansvarsområder og tydelige mandater 
 Godt planlagt, åpen og transparent prosess 
 Tilstrekkelig tid og ressurser for nøkkelpersoner til å arbeide med prosjektet 
 God forankring av prosjektet i aktuelle organisasjoner 
 Avklaring av interessentbildet og oppfølging av relevante aktører og miljøer  
 God kommunikasjon og samhandling, både internt i prosjektet og mot eksterne 

aktører 
 

 

7. Budsjett 

Hvert regionale helseforetak og helseforetak, samt Pasientreiser HF dekker lønnskostnader 
og reisekostnader for sine ressursene som inngår i prosjektet.  Det settes av budsjett for 
frikjøp av prosjektleder i 50%-stilling i 11 måneder, for ekstern prosjektstøtte i opptil 
100%-stilling i 10 måneder og for møtekostnader.  
 

Prosjektledelse frikjøp 50 % i 11 måneder  kr.    750 000,- 

Prosjektstøtte i 10 måneder (eks. mva)   kr. 2 500 000,- 

Møtekostnader      kr.    250 000,-  

Total budsjettramme for prosjektet:    kr. 3 500 000,- 
 
 
Kostnader fordeles mellom regionene etter Magnussen-fordelingen.  
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   diverse     Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 35-2019 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget til Nordlandssykehuset HF 12. februar 2019 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet til Nordlandssykehuset HF 19. februar 2019 
3. Referat fra møte i Brukerutvalget til Nordlandssykehuset HF 19. mars 2019 
4. Rapport fra Nasjonal nettverkskonferanse - Revmatologisk rehabilitering  

4.-5. april 2019 
5. Nyhetsbrev 01/2019 fra prosjekt Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger 

for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT) –  
3. april 2019 

6. Resolusjon fra HLF Troms til Helse Nord vedtatt på årsmøtet 10. mars 2019, mottatt 
12. mars 2019 

7. Resolusjon fra HLF Finnmark til Finnmarkssykehuset HF vedtatt på årsmøtet  
17. mars 2019, mottatt 3. april 2019 

8. Resolusjon fra HLF Finnmark til Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord RHF 
og Regionalt brukerutvalg vedtatt på årsmøtet 17. mars 2019, mottatt 3. april 2019 

9. Brev av 9. april 2019 til HLF Finnmark fra Helse- og omsorgsdepartementet 
vedrørende resolusjon fra HLF Finnmark 2019 – Nasjonalt hørselsregister for barn 

10. Brev av 9. april 2019 til HLF Hedmark fra Helse- og omsorgsdepartementet 
vedrørende resolusjon – Nasjonalt hørselsregister for barn 

11. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på årsmøtet 9. mars 2019, datert 
11. april 2019 

12. Resolusjon fra HLF Nordland til Helse Nord vedtatt på årsmøtet den 9. mars 2019, 
mottatt 12. april 2019 

 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. mai 2019 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

Side  1

Referat fra møte i Brukerutvalget 12. februar 2019 
Sted: G04038 
Tid: 12.30-16.00  
 
Deltagere: Tilstede  Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x  

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet  x 

Ole André Korneliussen Mental Helse På telefon  

Sarah Isabel Dahl FFO – NAAF x  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen x  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x  

Kitt Anne Jorid Hansen RIO x  

Inga Karlsen Samisk representant x  

Emma Lovise Larsen Ungdomsrådet x  

Helge Jenssen (vara) FFO x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  x  

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak  10 og 
11/2019 

 

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær x  

Hedda Beate Soløy- Nilsen Klinikksjef, PHR-klinikken Sak 09/2019  

Ian Dawson Rådgiver, SDPS Sak 09/2019  

Harald Stordahl Klinikksjef, Prehospital klinikk Sak 08/2019  
Andre: Stian Molvik, koordinerende enhet 
 
Agenda: 
 
01/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  
02/2019 Godkjenning av referat fra møtet 12.12.18 
03/2019 Budsjett 2019 
04/2019 Oppdragsdokumentet 2019 
05/2019 Honorering av brukermedvirkning i Nordlandssykehuset  
06/2019 Klinisk etikk komite 
07/2019 Samhandlingskonferansen 2019 
08/2019 Implementering av ambulanseplanen på Nordlandssykehuset 
09/2019 Kurativ strålebehandling av prostatakreft i Nordlandssykehuset HF 
10/2019 Nedleggelse av FACT i Bodø 
11/2019 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker   
12/2019 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
13/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet 
14/2019 Oppnevninger 
15/2019 Referatsaker 
16/2019 Eventuelt 
   
 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 
01/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
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02/2019 Godkjenning av referat fra møte 10.12.18 
 
Merknad: Sarah Isabell Dahl deltok på hele møtet 10.12.18 
  

Vedtak 
 

1. Referat godkjennes med merknad. 
 

 

03/2019 Budsjett 2019 (styresak)  
 
Orientering v/ Paul Martin Strand.     
                                        

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar budsjettforslaget for 2019 til orientering. 
2. Brukerutvalget ber om at Lærings- og mestringssenteret blir skjermet ved 

nedskjæringer. Tilbudet ved LMS er av stor betydning for opplæring av 
pasienter og pårørende. Lærings- og mestringssenteret er også helt 
avgjørende for opprettholdelse og drift av pasient- og pårørendetorget.  

 

 

04/2019 Oppdragsdokumentet 2019 
 
Gjennomgang av oppdragsdokumentet. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget tar oppdragsdokumentet til orientering. 
2. Brukerutvalget vil i 2019 ha særlig fokus på følgende saker:  

a. Verdig transport av psykisk syke 
b. Sikre god overføring fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester 
c. Tilrettelegge for god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient 
d. Utredning og behandling av kronisk utmattelsessyndrom 
e. Barselomsorg 
f. Ventetidene, redusert bruk av tvang og innføring av pakkeforløp i PHR-

klinikken 
g. Samhandling med kommunene 

 

 

05/2019 Honorering av brukermedvirkning i Nordlandssykehuset 
 
Formålet med denne saken er å foreslå satser for honorering av brukermedvirkning 
i prosjekter, råd og utvalg ved Nordlandssykehuset. Satsene vi forholder oss til i dag 
er ikke hensiktsmessige i alle sammenhenger (blant annet møter med varighet på 
1-2 timer). Brukerutvalget anser at det er behov for en gjennomgang.  
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget foreslår at følgende satser skal gjelde fra 1/3-19: 
 Brukermedvirkning i prosjekter: kr 450,- pr. påbegynte time 
 Brukermedvirkning i forskning avlønnes som hovedregel via 

forskningsprosjektet og ikke over Brukerutvalgets budsjett  
 Brukerrepresentasjon i faste råd og utvalg på systemnivå: Helse 

Nord sine satser 
2. Brukerutvalget ber om at direktøren tar initiativ til at det foretas en 

gjennomgang av honorarsatser for brukerrepresentasjon og 
brukermedvirkning i Helse Nord, som også omhandler brukermedvirkning i 
prosjekter og forskning, brukermedvirkning på lærings- og mestringssentre, 
arbeid i ungdomsråd (både møtevirksomhet og foredragsvirksomhet) og 
brukerrepresentasjon på systemnivå.  
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06/2019 Klinisk etikk komite (KEK) 
 
Orientering v/Helge Jenssen 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen og takker Helge Jenssen for godt 
utført arbeid i KEK over mange år. 

2. Brukerutvalget oppnevner Kitt-Anne Jorid Hanssen som nytt medlem av 
klinisk etikk komite. Helge Jenssen oppnevnes som vararepresentant til 
utvalget.  
 

 

07/2019 Implementering av ambulanseplanen i Nordlandssykehuset 
 
Orientering v/ Harald Stordahl 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen om ambulansetjenesten i 
Nordlandssykehuset. 

 
 

Vedlegg 

08/2019 Samhandlingskonferansen 2019 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget ønsker at følgende tema tas opp på 
samhandlingskonferansen 2019: Innføring av pakkeforløp i PHR-klinikken, 
FACT og Hepatitt C-prosjektet. 

 

 

09/2019 Kurativ strålebehandling av prostatakreft i Nordlandssykehuset 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget ber direktøren spørre Helse Nord om når det blir avklart om 
Nordlandssykehuset HF skal kunne tilby kurativ strålebehandling for 
prostatakreft.   

 

 

10/2019 Nedleggelse av FACT i Bodø 
 
Orientering v/Hedda Beate Soløy-Nilsen. Prosjektleder Ian Dawson deltok også på 
møtet. 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
2. Brukerutvalget beklager fra et bruker- og pårørendesynspunkt at det ikke lar 

seg gjøre å etablere et FACT-team i Bodø. 
3. Brukerutvalget ber om at PHR-klinikken kommer tilbake og orienterer om 

hvilke planer den har for samarbeid med Bodø kommune rundt denne 
pasientgruppen i Brukerutvalgets møte i juni.     

 

 

11/2019 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 
 
Status PCI                                                                                   
 

Vedtak 
 

1. Orienteringen tas til etterretning. 
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12/2019 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 

Nytt kurs for verter til pasient og pårørendetorget 29/3 -19. 
 

Vedtak 
 

1. Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

13/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 
KEK v/Helge 
Implementering av pakkeforløp i PHR-klinikken v/Helge og Kitt-Anne 
Driftsrådet LMS v/Sarah 
 

Vedtak 
 

1. Orienteringene tas til etterretning. 
                                                  

 

14/2019 Oppnevninger 
 
Forbedringsprosjekter:                                                       
LMS: Ingrid Moen Børli 
CPAP: R. H. (søvnforeningen) 
KOLS: T.L. (LHL) 
Artrose: avventes 
Sår: avventes 
 

 

15/2019 Referatsaker 
 
Uttalelse fra brukerorganisasjoner om LMS og bibliotektjenesten  
Oppsummering av regional helgesamling UR 
Referat fra møte i Ungdomsrådet 17/12-18 
 

Vedtak 
 

1. Referatene tas til etterretning 
 

 

16/2019 Eventuelt 
 
 

 

Neste møte: 21/03-19 
 
Saker som ønskes tatt opp i neste møte: 
PasOpp og forbedringsprosjekt om behandling av diabetes i barneavdelingen 
Orientering om oppfølging av klagesak på barneavdelingen  
Orientering om barnehabiliteringen i Bodø.   
Årsmelding 2019 
Informasjon om avtaler mellom NLSH og kommunene i Nord-Salten 
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REFERAT 
 

 
 
 

Saksbehandler:  
Kari Bøckmann 

Side  1

Referat, møte i Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset HF 190219 
Sted: Lærings- og mestringssenteret 15.30-19.30 
  
Deltagere  : Tilstede Forfall 

Emma Lovise Larsen Leder x  

Matilde Mørk Pedersen Nestleder x 
 

Marie Dahlskjær  x  

Sofie Jonette Berg 
 

x  

Einar Steinholt 
 

x  

Viktoria Linea Høybakk 
 

x 
 

Jens Jensen 
 

x  

Sarah Gjerstad 
  

x 

Lars Herman Nordland 
 

x 
 

Danielle Johanna Hansen 
 

x  

Mathias Klæboe   x 

    

Fra NLSH:    

Kari Bøckmann Koordinator UR x  

Tone Johnsen HBEV  x 

Monica Gjeseth Barnemedisin  x 

Kirsti Jørgensen BUPA x  

Tove Sørensen Helse Nord IKT HF Sak 3/2019  

Oddgeir Strømsnes Helse Nord IKT HF Sak 3/2019  

Marit Wågan Helse Nord IKT HF Sak 3/2019  

Roger Halvorsen BUPA Sak 7/2019  

    

Andre:    

Nikolai Raabye Haugen Unge 
funksjonshemmede 

x  

 
 
Agenda: 
 
01/2019  Godkjenning av innkalling  
02/2019  Godkjenning av referat 
03/2019  Digitale pasienttjenester i Helse Nord 
04/2019  Årsmelding 2019 
05/2019  Helgesamling 29-31/3 
06/2019 Oppnevning av UR for perioden 2019-2021 
07/2019 Implementering av pakkeforløp i BUPA 
08/2019 Oppdrag gjennomført siden sist 
09/2019 Videre arbeid - fordeling 
10/2019 Hippo-prosjektet 
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Saksnr.  Saksfremstilling 
 

01/2019 
 

Godkjenning av innkalling og referat 
 

Vedtak 
 

1. Innkalling godkjennes 
 

 

02/2019 Godkjenning av referat 171218 
 

Vedtak 
 

1. Referat godkjennes 
 

 

03/2019 Digitale pasienttjenester i Helse Nord 
 
Innledning v/Tove Sørensen, Oddgeir Strømsnes og Marit Wågan, 
digitale pasienttjenester i Helse Nord IKT HF. 
 
Helse Nord IKT HF skal forbedre sine digitale tjenester og ønsket i den 
forbindelse å innhente ungdomsrådets erfaringer med tjenesten 
«pasientjournal». De ønsket også å høre hvilke ønsker ungdomsrådet 
eventuelt har for videreutvikling og forbedring av «pasientjournal». 
 
Flere av ungdommene i benytter pasientjournalen på helsenorge.no 
regelmessig. 
 
Innspill fra ungdomsrådet: 

- Irriterende at det ikke er tilgang på timer i alle klinikker. Det bør 
ikke være noen som får lov å være unntatt for ordningen. 

- Det er fint å sjekke om det faktisk stemmer det som står i 
journalen. Flott å ha henvisninger, timer og resepter lett 
tilgjengelig.  

- Når det skrives alvorlige ting i journalen er det fint om det er 
formidlet muntlig først. 

- Kunne dere hatt flere ordforklaringer, også på vaksinekortene? 
- Nyere henvisninger og timer er ikke alltid tilgjengelig på 

helsenorge.no. Hvorfor det?  
- Hva er egentlig pasientsky? Henger det sammen med DIPS arena? 

Forvirrende å forholde seg til flere ulike systemer. Det optimale 
hadde vært om alle helseopplysningene finnes i ett system. Det 
optimale hadde vært om primær- og spesialisthelsetjenesten hadde 
samme plattform.  

- Fint at dialogmulighet på helsenorge.no kommer i framtiden.  
- Det burde være søkefelt, for eksempel bør det være mulig å søke 

på ordet epikrise. 
- Når man bruker telefonen er det vanskelig å finne fram, det er litt 

for mange klikk.  
- Det er ønskelig med varslingstjenester på timer og henvisninger og 

når resepter begynner å gå ut 
- Det brukes for mye legespråk. Det er dumt å ikke forstå det som 

står. 
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- Det er lurt å gå gjennom journalen sammen med noen. Det bør 
snakkes om journaltilgangen tidlig i behandlingsforløpet og gjøres 
avtaler om gjennomgang. Dette bør beskrives eksplisitt som et 
tiltak i pakkeforløpene. 

- Noen syns foreldrene skal ha innsyn fram til barnet er 18 år, 
dersom barnet vil. Men man må se an situasjonen og muligheten 
for differensiering. «Det må skilles mellom dokumentene bare jeg 
kan se og det foreldrene også kan se». En ungdom kan finne på å 
avbryte behandlingen eller ikke fortelle om det som er viktig 
dersom han/hun tror at foreldrene må få vite det som blir fortalt. 
Det er viktig at informasjonsdeling med foreldre er tema og at 
behandler har ansvaret for å ta opp dette. 

- Som 13-åring kan en bli vettskremt av det som står i journalen. 
- Det er trygt at foreldrene kan hjelpe å følge med på det somatiske, 

men hva jeg sliter psykisk med, bør jeg få ha for meg selv. Men 
jeg som pasient skal ha veto.  

- Å kunne se på hva som er skrevet bidrar til sikkerhet og 
forutsigbarhet for pasienten. 

- Dialog-verktøy for utveksling av faktainformasjon kan være bra. 
 

Vedtak 
 

1. Ungdomsrådet takker for orienteringen og stiller seg til 
rådighet for å diskutere saken videre og eventuelt prøve ut nye 
løsninger dersom digtale pasienttjenester ved Helse Nord IKT 
ønsker dette.   

 
 

04/2019 Årsmelding 2019 
 
Matilde skriver kommentar fra leder/nestleder i Ungdomsrådet til 
årsmeldingen 2019. 
 

 

05/2019 Helgesamling 29-31/2019 
  
Helgesamling arrangeres 29-31/3 på Thon hotel Nordlys i Bodø. Dette er 
siste møte i det sittende Ungdomsrådet.  
 
Tid:  
Fra kl 18.00 29/3 til kl 15.00 31/3 
 
Forslag til saker:  
Tekst rettet mot ungdom på nordlandssykehuset.no (ferdigstilling) 
Oppdragsdokumentet – invitere ulike klinikker til å diskutere overganger 
med ungdommene i løpet av helgen og legge plan for 2019  
Prinsipper for gode overganger fra barn til voksen (ferdigstilling) 
Hippo-prosjektet  
Evaluering av virksomhetsperioden 2017-2019 + gjennomgang av mandat 
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Sosialt: 
Bowling eller escape-room 
Fredag: Møterom på Peppes pizza  
Lørdagskveld: Middag hos Kari 
 

06/2019 Oppnevning av UR for perioden 2019-2021 
 
Nordlandssykehusets første ungdomsråd ble oppnevnt 15. mai 2017 og hadde 
sitt første møte 19. juni samme år. Virksomhetsperioden for ungdomsråd ved 
Nordlandssykehuset er ifølge mandatet satt til 2 år.   
 
Ungdomsrådet for 2019-2021 skal oppnevnes i Nordlandssykehusets styre 29. 
april. 2019. 
 
Videre prosess:  

- Det sendes ut brev til alle organisasjoner der det oppfordres til å 
nominere ungdommer som ønsker å sitte i ungdomsrådet til 
Nordlandssykehuset HF. Nominasjon og oppnevning vil gjøres etter en 
fast mal, på samme måte som ved oppnevningen i 2019.  

- Kari snakker med alle sittende medlemmer med tanke på gjenvalg. Også 
leder og nestleder skal velges på ny og alle får spørsmål om dette kan 
være aktuelt for dem.  

- Matilde stiller ikke til gjenvalg 
  

 

07/2019 Implementering av pakkeforløp i BUPA (oppfølgingssak 41/2018) 
 
Orientering ved avdelingsleder, Roger Halvorsen. 
 
Ungdomsrådet har i forbindelse med implementering av pakkeforløp i BUPA 
blitt forespurt om hvilke feedback-verktøy de foretrekker når de er til 
behandling. Ungdomsrådet ba om en orientering om hva et feedback-verktøy er, 
og hvilke alternativer som finnes. 
 
Innspill fra UR: 

- Det er stress å fylle ut et skjema etter hver time og det å fylle ut et 
skjema om hvordan en syns timen har vært hver gang, kan føre til at man 
føler press for å late som timen var bedre enn den faktisk var. Ergo – 
kanskje ikke gjøre dette kjempeofte. En konkurranseorientert ungdom 
vil kanskje også se dette som en konkurranse framfor å kjenne etter og 
bli litt pleasing.  

- Det må ikke bli for manualisert når en skal snakke sammen om det en 
måler. 

- Det må alltid tas hensyn til maktforholdet. Hvordan er det for en 12-
åring å si fra om at han ikke syns timen ikke har vært god?  

- Kursing av behandlere om hvordan en bør snakke med ungdommen om 
feedbackverktøy må følge innføringen. Husk at ungdommene er 
forskjellige.  

- Det må også være mulighet for behandlerbytte/klagefunksjon i BUPA. 
Det er ikke lett å få behandlerbytte (basert på tilbakemelding fra flere 
pasienter). Hvem snakker man med tidlig om man er misfornøyd? «Jeg 
hadde aldri satt meg ned med et skjema. Da måtte det ha skjedd noe som 
hadde gjort meg veldig sint eller frustrert.» Det burde vært mer 
formalisert og mulig å be om behandlerbytte der en kan si fra til noen 
andre enn den behandleren en faktisk er misfornøyd med. Det er 

-  
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behovene til ungdommen som er det viktige, ikke følelsene til 
behandleren.  

- Det er lett at pasientene og familiene heller slutter i behandling enn å be 
om behandlerskifte.  

- Anonymt tilbakemeldingssystem ved avslutning av behandlingen er en 
selvfølge. 

 
Vedtak 

 
1. Ungdomsrådet takker for orienteringen 
2. Ungdomsrådet ber representant for BUPA komme tilbake senere med 

konkrete eksempler på aktuelle feedback-systemer slik at de får sett på 
hvilke formuleringer som benyttes.  

  
08/2019 Oppdrag gjennomført siden sist: 

 
 Undervisning 6. års medisinstudenter 2/1-19: Sofie Jonette og Lars 
 Regional pasientsikkerhetskonferanse 13-14/2-19: Emma (deltager), 

Marie (paneldebatt) og Danielle (parallellsesjon). Nikolai fra Unge 
funksjonshemmede holdt avslutningsforedraget på konferansen. 

 Pakkeforløp i BUPA, møte 19/12-18: Danielle 
 Tekst til nordlandssykehuset.no: Viktoria 

 

 

09/2019 Videre arbeid – fordeling 
 

 Undervise LIS1-leger 28/2: Sofie Jonette og Lars Herman 
 Undervise praksisstudenter sykepleie 23/4: Einar og Viktoria 
 Lederkonferanse N-BUP i Trondheim 8.-9. mai, foredrag: Emma; Lars 

Herman, Danielle og Mathilde. Tittel: Hva er viktig for oss i møte med 
dere.  

 Samhandlingskonferansen 11.-12. juni Svolvær, foredrag: Lars-Herman, 
Mathilde og Danielle. Tittel: Overgangen fra barn til voksen i 
helsetjenesten: Hva er viktig for oss? 

 
 

 

10/2018 Hippo-prosjektet 
 
Oppfølging av sak 38/2018. 
 

Vedtak 
 

1. Ungdomsrådet ber om å få bruke kr. 30 000,- av sitt budsjett i 2019 til 
utvikling av prototype og produksjon av maskot som skal brukes innen 
barnemedisin. Målet med innføringen er at maskoten kan brukes til å 
forebygge traumer hos barn som skal gjennomgå medisinske prosedyrer.  

 
2. Ungdomsrådet ønsker å bidra i utvikling av helhetlig informasjon- og 

opplæringsmateriell som inkluderer maskoten, i samarbeid med 
barneavdelingen og kommunikasjonsavdelingen.  

 

 

Neste møte: Helgesamling 29-31/3, Thon hotel Nordlys
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Brukerutvalget 
Referat 
 

 
 

Saksbeh.: Kari Bøckmann 

Side  1

Referat fra møte i Brukerutvalget 19.mars 2019 
Sted: G04038 
Tid: 12.30-16.00, formøte k.l 11.00. Lunsj kl. 12.00.  
 
Deltagere: Tilstede  Forfall 

Barbara Priesemann – leder SAFO  x  

Paul Daljord - nestleder FFO - Diabetesforbundet x  

Ole André Korneliussen Mental Helse x  

Nikolai Raabye Haugen (vara) FFO  x  

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen x  

Mai-Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd x  

Kitt Anne Jorid Hansen RIO  x 

Marit Madsen (vara) Samisk representant x  

Marie Dahlskjær (vara) Ungdomsrådet x  

    

Fra NLSH:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør    

Beate Sørslett Medisinsk direktør Sak 22/2019  

Kari Bøckmann Saksbehandler/sekretær   

Rigmor Knutsen Barnemedisin Sak 21/2019  

Lars Haukland Barnemedisin Sak 22/2019  
 
17/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  
18/2019 Godkjenning av referat fra møtet 12.02.19 
19/2019 Styrets årsberetning og årsregnskap 
20/2019 Årlig melding 
21/2018 PasOpp og forbedringsprosjekt om behandling av diabetes i barneavdelingen 
22/2019  Orientering om tilbudet ved barnehabiliteringen     
23/2019 Årsmelding 
24/2019 Samhandlingskonferansen 
25/2019 Personvernhensyn ved oppnevning av brukermedvirkere 
26/2019 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker   
27/2019 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
28/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og annet 
29/2019 Oppnevninger 
30/2019 Referatsaker 
   
 

Saksnr.  Saksfremstilling Ansv. 
17/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
Vedtak 

 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

18/2019 Godkjenning av referat fra møte 12.02.19 
 

Vedtak 
 

1. Referat godkjennes 
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19/2019 Styrets årsberetning og årsregnskap 
 
Orientering v/ Paul Martin Strand 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar styrets styrets årsberetning og årsregnskap til 
etterretning 
 

 

20/2019 Årlig melding 
 
Orientering v/ Paul Martin Strand 
 

Vedtak: 
 

1. Brukerutvalget tar årlig melding til orientering.  
2. Brukerutvalget ber om å få årlig melding til behandling i god tid før det skal 

styrebehandles. 
3. Brukerutvalget ber om en nærmere orientering om følgende punkter i årlig 

melding: 
Pkt 3.3. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 
punkt 8: Styrke kompetansen for behandling av psykiske lidelser blant 
personer med utviklingshemning.   
Pkt 5. Sikre god pasient- og brukermedvirkning, punkt 4: Legge til rette for 
god kommunikasjon også for pasienter med funksjonsnedsettelser. 
 
Det ønskes en nærmere beskrivelse av hvilke tiltak Nlsh har gjennomført i 
2018 samt hvilke tiltak som eventuelt planlegges gjennomført framover.    
 

 

21/2019 PasOpp og forbedringsprosjekt om behandling av diabetes i barneavdelingen  
 
Orientering v/ Rigmor Knutsen 
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for en grundig orientering og er meget fornøyd med 
forbedringsarbeidet som er igangsatt knyttet til oppfølging av barn og unge 
med diabetes. Brukerutvalget forutsetter at igangsatte tiltak videreføres.  

2. Brukerutvalget oppfordrer barnemedisin til å involvere Ungdomsrådet ved 
videreføring/videreutvikling av prosjektet. 
 

 

22/2019 Orientering om tilbudet ved barnehabilliteringen 
 
Orientering v/ overlege Lars Haukland 
 
Fire utfordringer beskrives: 

1. Det er kommet nye prioriteringsveiledere som har gitt pasienten økte 
rettigheter mht tidsfrister for utredning og behandling. Retningslinjer for 
oppfølging av diagnoser anbefaler flere kontroller og utredninger, med 
utgangspunkt i pasientens diagnose, ikke ut fra vurderte behov i hver enkelt 
sak. Fristene er korte.    

2. Antallet pasienter er økt.  
3. Rekruttering av fagfolk. Barnehabiliteringen mangler pr tiden 

seksjonsoverlege. Stilling er lyst ut, men så langt ikke besatt. 
4. Både barnehabiliteringen og poliklinikken har for små lokaler.    

 
Det er ikke så mange løsninger på aktuell situasjon i nær framtid og 
barnehabiliteringen er ikke tilfreds med situasjonen. Hvordan en forholder seg til 
fristbruddene er jevnlig til diskusjon og det arbeides systematisk med 
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problemstillingen, både mtp inntaksvurderinger, samhandling med kommunale 
tjenester og rekruttering av helsepersonell.  
 
De ansatte ved barnehabiliteringen jobber bra. Aktiviteten ved barnehabiliteringen 
er høyere i fjor og hittil i år enn noen gang tidligere. Barnehabiliteringen er mer 
effektive og ser flere pasienter både til utredning og kontroller enn tidligere. Øvrige 
barneleger bistår barnehabiliteringen ved behov. Tross dette øker ventelistene.  
 

Vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
2. Brukerutvalget ser med bekymring på situasjonen.  
3. Brukerutvalget ber direktøren tilrettelegge for økte arealer for 

barnehabiliteringen.  
  

23/2019 Årsmelding 
 
Utkast til årsmelding er vedlagt. I denne saken hadde brukerutvalgets medlemmer 
forberedt innspill på følgende områder: 

 Fra brukerutvalgets mandat: «Brukerutvalget har som oppgave å ha en 
koordinerende rolle i utviklingen av brukermedvirkning som redskap i 
Nordlandssykehuset, både på individ og systemnivå, samt være 
premissleverandør og pådriver for at brukerkompetanse blir benyttet som et 
grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring». Hvordan ble dette 
arbeidet med i 2018?  

 Saker brukerutvalget ønsker å prioritere i 2019  
 
Videre arbeid:  
Alle medlemmer gjennomgår årsmeldingen på nytt og gir tilbakemelding på 
eventuelle mangler. Punkt 1 ble diskutert i BU’s formøte og tilbakemelding sendes 
sekretær. 
 
Frist for tilbakemelding: 1. april 

 

 

24/2019 Samhandlingskonferansen 
 
Brukerutvalget har fått i oppdrag å holde innlegg på Samhandlingskonferansen 
2019, 11-12/6. Tema: Brukermedvirkning i behandling av pasienter med psykisk 
helse- og ruslidelser, sett fra Brukerutvalgets ståsted.  
 

Vedtak 
 

1. Forslag til tittel: Behandling av pasienter med psykisk helse- og ruslidelser. 
Hva er viktig for pasientene? Som foredragsholder stiller Barbara 
Priesemann  

2. Brukerutvalget kan stille med tre representanter på 
Samhandlingskonferansen. De som skal delta er Ivar Martin Nordgaard, 
Paul Daljord og Ole Andre Korneliussen (vara Mai Helen Walsnes) 

 

 

25/2019 Personvernhensyn ved oppnevning av brukermedvirkere  
 
I forbindelse med oppnevning av bruekrerepresentanter til forbedringsprosjekter og 
navngiving av disse i referat og årsmeldinger ble personvernombud Julie Rydland 
Antonsen kontaktet. Hun kom med følgende uttalelse:  
 
Det bør være en fast regel at navn ikke oppgis. Dersom vedkommende avgir gyldig 
samtykke til at informasjonen er offentlig, er ikke anonymisering strengt tatt 
nødvendig. Men det er likevel slik at navn bare bør vises offentlig dersom det er 
nødvendig å oppfylle formålet bak bruken av opplysningene (som jeg forstår er 
gjennomføring av forbedringsprosjekt). Dette betyr at hvis gjennomføring av 
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forbedringsprosjekt lar seg gjøre uten å gjøre identiteten til disse menneskene 
offentlig tilgjengelig, bør opplysningene anonymiseres – selv om vedkommende 
skulle ha samtykket til offentlig tilgjengeliggjøring.  
 
For at et samtykke skal være gyldig, må det være både informert, utvetydig og 
frivillig. I tillegg må samtykket være gitt gjennom en aktiv handling, og det må være 
like enkelt å trekke tilbake samtykket som det var å gi det. Det beste er å utforme en 
skriftlig samtykkeerklæring som leses gjennom og signeres av deltakerne. 
Samtykkeerklæringen må gi tilstrekkelig informasjon om bruken av 
personopplysningene. Og lagres på sikker måte som også muliggjør tilbaketrekking 
av samtykkene.  
 
Jeg anbefaler derfor at opplysningene publiseres i anonym form, og at det 
utarbeides en samtykkeerklæring som sikrer at kravene til gyldig samtykke ivaretas. 
Det bør også utarbeides en rutine som sørger for sikker oppbevaring og sletting av 
disse, dersom det blir aktuelt. 
 

Vedtak: 
 

1. Av personvernhensyn vil vi ikke offentliggjøre navn på personer som deltar i 
forbedringsprosjekter i regi av Nordlandssykehuset med mindre folk har 
uttrykkelig samtykket til dette.  

2. Brukerutvalget ber sekretær om å utarbeide rutiner for oppnevning av 
brukerrepresentanter i forbedringsprosjekter (avtale, samtykke og 
taushetserklæring). Dette skal gjøres i samarbeid med personvernombudet 
på Nordlandssykehuset. 
 

26/2019 Adm. dir. orienterer om aktuelle saker 
 
Aktuelle styresaker:  

 Oppstart av prosjektinnrammingsfase for modernisering av bygg, Rønvik 
 Planlegging av innflytting i høyblokka, fløy B  

Status - Reduksjon av stillinger på LMS-senteret 
Status - Venterom i Vesterålen for pasienter innen psykisk helsevern   
Bytte av vara-representant i BU: Sian Munkvold går ut som vara for Kitt Anne Jorid 
Hansen.                                                                                
 

Vedtak 
 

1. Orienteringen tas til etterretning. 
2. Brukerutvalget ber om at det oppnevnes brukerrepresentant tidlig i 

forbindelse med modernisering av bygg, Rønvik  
 

 

27/2019 BU’s leder orienterer om aktuelle saker 
 
OSO 
Medie-sak om buss-trasse.  
Fravær 
 

Vedtak 
 

1. Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

28/2019 BU’s medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt på og 
annet. 
 
Pasientsikkerhetskonferansen v/Paul 
Regional konferanse om rus og avhengighet (Oppsummering vedlagt) 
Referat fra KEK v/Helge Jensen 
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Vedtak 
 

1. Orienteringene tas til orientering. 
                                                  

29/2019 Oppnevninger 
 
Ingen 
 

 

30/2019 Referatsaker 
 
OSO-møte  
Møte i Ungdomsrådet 19/2-19 
Invitasjon til å foreslå medlemmer til ungdomsrådet for perioden 2019-2021 
Årlig melding Sykehusapotek Nord 
 

Vedtak 
 

1. Referatsakene tas til etterretning 
 

 

Neste møte: 23/4-19 
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Rapport fra
Nasjonal nettverkskonferanse
Revmatologisk rehabilitering

Stjørdal 4.-5. april 2019

1. Arbeid og helse – et tettere samvirke. Lege Håkon Lund, Helsedirektoratet
God helse – gode liv el Gode liv – god helse
Tjenesten skal være trygg og sikre. Felles resusser skal benyttes rettferdig.
Forskning: Muskel og sjelettlidelse har størst sykefravær.
Mere samhandling – Rehabilitering, behandling, arbeidsavklaring.
Felles mål: Stimulering til aktivitet, deltakelse og mestring.
Følelse at du bidrar med noe er viktig. 
Viktig å få avklart diagnose.
Statsbudsjett 2019: 10 tiltak for å bedre folkehelsa:
Forebyggende. Helse i arbeid. Prioritering i kommunehelsevesnet. 
Pakkeforløp også for Muskel og sjelettplager. 
Mulig å skape ennå bedre helsetjenester.

2. Pasienterfaring ved Maria Bøifot – Revmatoid Artritt (Leddgikt)
Rehab viktig for å kunne stå i jobb.
Trifsel på jobb øker mobiliseringsevnen. 
Åpenhet er viktig. Ikke så greit for arb.giver å lese seg opp på div diagnoser.
Helsefremmende med det å være i arb. 
Arb.giver kan ikke tilrettelegge for noe som ikke deler info om sykdommen.
God holdning er viktig. Medisin å gå på jobb.
Riktig medisinering. Balansert arbeidsmengde og trening.

3. Sykefravær og arbeidsnærvær før og etter biologiske legemidler for RA (Leddgikt)
Mathilda Bjørk professor Lindkøpings Universitet.
Biolog.legem er dyrt – det er også sykemelding.
Konsekvens – bedre med biologiske medisiner.
Hva sier pasienten: Vanskelig å beholde arbeidet. Heltid – deltid. Økonomi. Egenverdi. 
Sosiale relasjoner. Fridtidsaktiviteter. Andreklasse medborger.
En biopsykososial syn på smerten: Jobber mot at man ikke skal slutte i arb.
1/3 får ikke biolog.medisin.
Når der er perioder hvor en ikke får rehab, må en bruke sykemelding for å greie å være i 
jobb og ikke bli ufør.

4. Rehabiliteringsbehov hos pasiente med bindevevssykdom og vaskulitter.
Øyvind Molberg, revmatolog, professor Oslo Universitetssykehus.
Ofte kvinner – ofte yngre.
Snikende debutt, akutt forverring, akutt på kronisk.
Sykdommen kommer tilbake – akutt. Svingende sykdomsforløp.
Livskvalitet. Nyrebetennelse. Fatigue. Ledd/muskelsmerte.
Hvorfor gjør vi det sånn?
2010 – 90% i livet etter 10 år.
Behovsstyrt, koordinert, kompetanse, tverrfaglig.
Ikke i arb.: Sjøgren 30% Lupus 36%
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5. Rehabiliteringsbehov hos pasienter med inflammatoriske leddsykdom. 
Marthe Halsan Liff, overlege, revmatolog Levanger sykehus.
RA – Hovne og ømme ledd, Fatigue, Stivhet, Smerter, Remisjon el lavere sykdomsaktivitet. 
Mer kunnskap pga biologisk medisin. Høy sykdomsaktivitet.
RA dødlig 1,5 ganger mer enn normalt. 
Forbedre kondisjon for å unngå hjerte/ kar sykdom. 
Fettprosent og Kolestrol. Fysisk aktivitet – mindre kolestrol. 
Trening er trygt.

6. Vurdering av rehabiliteringssøknader. Marthe Almås Sørhøy, overlege i 
fysikals medisin og rehabilitering, Helse Midt-Norge
Telefon 80030061 RKE RVE Hjemmeside.
Akuttmedisinsk ferdigbehandlet.
Funksjonsløft som ikke kan gies lokalt.
Mål med rehabilitering ønskes beskrevet,
Avslag 2018: 33,4%
På søknaden: Mål, funksjon og lokal oppfølging.

7. Ny kunnskap om behov for oppfølging etter rehabiliteringsopphold. 
Helene Lindtvedt Valaas, fysioterapaut NKRR
Oppfølging etter rehab.opphold.
Inflamm.sykdom 50%
Oppfølging fra primærhelsetj. 98%
Egeninnsats: - Stort sett gjort 38%  - Av å til  - Har ikke gjort det
BRO-prosjekt www.nkrr.no
NIOR = Nasjonalt nettvrk for leger i revmatologi
Tverrfaglig ungdomspoliklinikk for ungdom til voksen under 25 år med Revm. diagnose
på Nordland sykehus, Bodø. Inger-Johanne Jarnæs

8. Ny kunnskap om artrose og rehab i primærhelsetj. Nina Østerås, fysioterapaut NKRR
Stamceller forskning. Rep. med egne bruskceller. Sprøyte genbit inn i knær.
1. Grunnbeh. Trening og vektkontroll
2. Sykepl. Medikamenter, fysio, hjelpemidler.
3. Kirurgi (få)
Vektredusjon er viktig.
Portugal – Kostholdsveiledning på hver helsesenter.
Primærhelsetj er den nok rustet?
Epekrise fra fysio mangler til fastlegen.
Gruppebeh – fysio
www.aktivmedartrose.no 
Hva skal ergoterapauten bidra med?
Å forebygge forfall fra arb.livet.
Økende grad fokus på kompetanse og tjenester som mot arb.utfordringer hos våre pasienter.
Arbeidshelse. Kunnskapsbasert praksis.
Reumaterapauter. Sammarb m frisklivssentraler.

9. Foredrag NIOR vinneren. Utsatt til under middagen, ingen ting å notere på.
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10. «Tror ikke jeg skal bli smertefri, men tenker at jeg kan mestre det bedre».
Torunn Hatlen Nøst, sykepleier NTNU.
Kronisk smerte 30% av befolkningen.
Smerter i muskel og ledd vanligst. Ulike konsekvenser.
Vanskelig å mestre hverdagen med smerter.
LMS kurs. Frisklivssentralene. Foreninger.
Resultat – Håp om bedre hverdag.
Vanskelig for andre å forstå hvordan det er å leve m korniske smerter.
Viktig for å opprettholde motivasjon.
Gå på tur sammen med andre er bra.

11. Deltakere på Frisklivssentralers forutsetninger for endring av levevaner.
Ingrid Fælling, sykepleier, doktorgrad, St. Olavs Hospital, NTNU.
Overvekt, fedme, diabetes. 
Alle har levevaner. Fysisk aktiv, matvaner, alkohol/tobakk/rus. 
Sykdommer relatert til levevaner: Diabetes, rus, kols, overvekt, kreft, Psykiske lidelser.
Infeksjonssykdommer – hjerteinnfarkt.
Myndighetene anbefaler: Frisklivssentraler i alle kommuner.
Sitter fast i gammle vaner. Emosjonelle problemer. Eksistensielle livsvilkår.
Påvirkning av mestringsevner – aksept, relasjon, tillit.
Lettes på å endre levevaner, er at noen i fam har hatt sykdommen tidligere.

12. Hvordan behandlere kan støtte pasienter til trening som er mer intensiv.
Annelie Bilberg, overfysioterapaut, doktorgrad, Gøteborgs Univ.
Fysisk aktivitet med inflammatorisk artritt sjukdom – styrke og kondisjonstrening.
Høy fysisk aktivitet = utmattelse.
Økt tiltru til sin kropp – bedre energi, matalt positiv til kroppen.
Endre innstilling til trening – Overrasket over hva kroppen klarte.
Smerter og trening justeres.
Lærte seg å kjenne sin egen helse – smerter og begrensninger. Bevist sin egen helse.
Gruppetrening er sosialt. Viktig å få støtte fra partneren.

13. Trening som medisin – i praksis. Håvard Haglo fysioterapaut.
Fokus på kunnskap, forståelse, kjennskap, ufarliggjøring, tilpassinger, erfaringer.
Effekten av trening er stort. Effektiv medisin.
Du må forholde deg til deg selv. 
Fettvevet mot betennelse.
Bivirkning – Avmedisinere. Felles forventning – Felles forståelse.
Bevegelighet, Avspenning.
Utfordringer og komplikasjoner. Tren, men reduser intensiteten. 
Skap vaner og rutiner. Ha en avtale med andre mennesker.

14. Regional nettverksmøte i de forskjellige helseregionene. Helse Nord.
Dette er vi gode på:
Treningsopph i spes.tj for nydiagnoserte, Ungdomsgruppe, Tverrfagelighet, Lavterskel.
Spes.h.tj kjører Fagdag for kommunene.
Kan ta en telef til oss på Valnesfj.
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Dette opplever vi som utfordrene:
Ressursmangel – sosionomer, psykologer.
Ønsker om pakkeforløp – grupper
artrose – nedprioritert.
Mye avslag på Reh.opphpld i institusjoner.
Mangel på reh.plasser – Inflamatoriske.
Kommunikasjon.
263 rehab.senger i kommunene er blitt til akuttplasser. Ingen rehab.tilbud.
Mangel på Fysioterapaut, Ergoterapaut, Psykolog.
Sårbar. Ressurspersoner forsvinner – blir det vakum.

15. En god jobbhverdag, tross plager. Sammarb NAV – arb.giv – arb.taker.
Wenche Odden, seniorrådgiver NAV Trønderlag.
Hindre utsetting av arb.livet.
IA-avtale 2019-2022. forebygge sykefravær og frafall.
Arbeidsmiljø. Engasjement. Anerkjennelse. Ledelse. Forutsigbarhet. 
Tidsakser for oppfølging: 4 uker, 7 uker, 8 uker, 6 mnd, 1 år.
Snakk med arb.giver kanskje du kan gjøre noe på jobb.
Utstøtsfaktor. Avventende sykemelding 16 dg. 
Arb.takers rolle. Arbeidsevne idag. Når er jeg for syk til å ikke være på jobb.
Holdninger og kultur.
Bedriftens behov – Medarb ønsker og behov.
SMART sykefraværsarbeid – et tankesett.
Samtale. Målrettet. Avklaring. Realistisk. Tid.
Tilretteleggingsplikt.

16. Arbeidsrettet rehab: Når starte og hva bør innholdet være. 
Lene Aasdahl, legesp i fysikals medisin og rehab, NTNU
Skal styrke arbeidsevnen din. 7% blir landtidssykemeldt.
Gyllen regel – 2-3 mnd for å gå tilbake til arbeid.
Intens rehabilitering.
Psykososiale faktorer – revmatologiske lidelser.
Undervisning. Individuell rehab.plan. Delmål – Hovedmål.
Kongnitiv tilnærming. Jobbfokus trening.
Med og uten arb.plass besøk.

17. Smart oppfølging for å bli el komme tilbake til arb el utdanning. 
Rune Trætli Storvik, ergoterapaut Friskgården Stjørdal.
Dette var det siste foredraget. Fikk bare med halve foredraget pga heimreise og forskyvning 
i tidsplanen.

Referat fra 
Randi Nilsen
brukerrepresentant
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ROBUSTE OG FREMTIDSRETTEDE TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR AKUTTMEDISINSKE 

KOMMUNIKASJONSSENTRALER I HELSEREGIONENE AMK IKT 

 

Nyhetsbrev 01/2019       3. april 2019 

Nye IKT-løsninger til AMK-sentralene 
I 2018 ble det startet en videreføring av arbeidet fra det avsluttede Nasjonal IKT prosjektet som 

hadde som formål å anskaffe nye IKT-løsninger til landets 16 AMK-sentraler. 

Det ble gjennomført et forprosjekt som bl.a. definerte hva anskaffelsen skulle omfatte.  I hovedsak er 

det løsning for hendelseshåndtering og kart som skal anskaffes.  De fire helseregionene stilte seg bak 

konklusjonene i forprosjektet, og de fire administrerende direktørene i de regional helseforetakene 

besluttet at det skal gjennomføres en anskaffelse.  De fire direktørene er i fellesskap prosjekteier for 

anskaffelsesprosjektet. 

Etter forprosjektet har det vært gjennomført en prosjektfase for å lage kravspesifikasjoner og 

nødvendige dokumenter for å kunne lyse ut anskaffelsen.  Denne er av en slik størrelse at 

utlysningen må gjøres i EØS-området.  Dette gjøres gjennom den norske databasen for innkjøp, 

Doffin (doffin.no), og den europeiske databasen, TED (ted.europa.eu) 

De fire helseregionene har samarbeidet tett om kravspesifikasjonen, og det har vært gjennomført 

flere høringsrunder i regionene om innholdet, før den ble endelig godkjent for utlysing. 

Hva skjer nå? 
30. mars 2019 ble kunngjøring om «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for 

Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT) publisert på Doffin.  Her 

finnes kravspesifikasjon og alle nødvendige dokumenter for konkurransen.  Du kan selv finne og lese 

dokumentene på Doffin ved å søke på referansenummer 2019/587. 

Leverandører kan nå melde sin interesse for å delta i konkurransen innen 6. mai 2019 kl. 12:00. 

Deretter blir det gjennomført en prekvalifisering for å plukke ut hvem som blir invitert til å delta i 

konkurransen. Utvelgelse gjøres basert på vurdering av økonomisk og finansiell kapasitet samt 

tekniske og faglige kvalifikasjoner.  Konkurransen planlegges gjennomført med fra 3 til 5 

leverandører, og invitasjon sendes ut til de aktuelle leverandørene 16. mai 2019. 

Konkurransen er planlagt avsluttet, og kontrakt skal være tildelt rundt årsskiftet 2019/2020. 

Deretter gjennomføres det en utviklings-, tilpasnings- og implementeringsfase.  Denne er ikke 

detaljplanlagt enda. 

Hvem blir involvert i det videre arbeidet? 
Det er satt sammen en prosjektgruppe med ulik fagkompetanse fra de fire helseregionene. 

Prosjektledelsen er tredelt og består av prosjektleder Lisbeth Drønnen, Hemit, forhandlingsleder 

Hroar Berge, Nasjonal IKT, og fagleder Oddbjørn Hagen, HSØ/OUS. 

I hver helseregion er det også opprettet referansegrupper som skal bidra i evalueringen av tilbudene.  

På grunn av konkurransebestemmelsene blir det nødvendigvis noe ‘hemmelighold’ fremover når det 

gjelder tilbudene.  Prosjektet ønsker å gi nødvendig og nyttig informasjon om prosjektets gang jevnlig 

underveis.  Dette gjøres bl.a. gjennom nyhetsbrev, informasjon på hjemmesider osv. 

Prosjektet har laget en interessentanalyse, og basert på denne vil det etter hvert bli gjennomført 

ulike målrettede informasjons- og kommunikasjonstiltak. 

Ansvarlig for informasjon i prosjektledelsen er Oddbjørn Hagen. Tel : 95251038 , Odhage@ous-hf.no 
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Resolusjon fra HLF Troms vedtatt på årsmøtet 10. mars 2019 
 
Til Helse Nord 
 
 
HLF Troms krever at et nasjonalt hørselsregister for barn prioriteres 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har RHF-ene (Regionale 
Helseforetak) utarbeidet en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske 
kvalitetsregistre. Ett av områdene som er anbefalt er kvalitetsregister for hørselsnedsettelse 
hos barn. I oppdragsdokumentet for 2019 fra HOD til RHF-ene på kvalitetsregisterområdet 
skal planen for nye kvalitetsregistre følges opp. 
På vegne av landets hørselshemmede barn og unge har HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) (Navn 
på fylkeslaget) lenge sett nødvendigheten av å få et register på plass. Det er behov for en god oversikt 
over gruppen for å sikre at man fanger opp barna samt utnytter det potensialet som ligger i tidlig 
innsats. Gruppen av hørselshemmede er økende, og utfordringene for barn og unge i 
utdanningssystemet er store, det er nødvendig med god oppfølgning og tilrettelegging.  
 
Utfordringer HLF vet at når det gjelder nyfødtscreening er det i dag, til tross for nasjonale 
retningslinjer og Helsedirektoratets anbefaling, store geografiske forskjeller både for 
hørselsscreening og oppfølgning ved hørselssentralene.Det er også mangel på nasjonale 
indikatorer for kvalitet og statistikk over utredning og habilitering av barn med hørselstap, og 
følgene dette får for utvikling av språk og sosiale ferdigheter.  Her har man uansett en jobb å 
gjøre, men som et register vil kunne være et svar på. 
For barnegruppen har HLF dokumentasjon på at hørselshemmede barn og unge sliter mer enn 
den typiske elev når det gjelder skoleprestasjoner samt at de sosialt også i større grad sliter 
sosialt1. Et hørselsregister vil bidra til å fange opp barn med hørselstap så tidlig som mulig, 
fokusere på systematisk oppfølging og habilitering, og dermed bedre kvaliteten i tilbudet. 
Registeret skal omfatte både høreapparat- og CI-brukere. 
 
 
 
 
 
For HLF Troms 
Merete Hansen 
sekretær 
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Resolusjon fra HLF Finnmark vedtatt på årsmøtet den 17. mars 2019 

    
Audiografsituasjonen i Finnmark 

 
Til: Finnmarkssykehuset HF v/styreleder Harald Larsen og 

administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF Eva Håheim 
Pedersen 

 
Kopi: Helse Nord RHF 

Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 
  Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
  Sanks Finnmarkssykehuset HF- Samisk nasjonalt kompetansesenter 
  Lokalavisene i Finnmark, media  

NRK Troms/Finnmark- Nordnytt 
Pasientombudet i Finnmark 
RBU-Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF 
Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 
Sentralstyret i HLF 

  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Siden høsten 2011 har HLF Finnmark arbeidet aktivt for å forbedre 
audiografsituasjonen for fylkets omtrent 11.000 mennesker med en 
eller annen form for hørselshemming. Følgende enstemmige 
uttalelser/vedtak vedrørende audiografsituasjonen i fylket er i denne 
perioden oversendt styret i Finnmarkssykehuset HF og til Helse Nord 
RHF: 
09.11.2011 Uttalelse fra styret i HLF Finnmark 
04.03.2012 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Karasjok 
10.03.2013 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Vadsø 
11.10.2013 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark avholdt i Alta 
16.03.2014 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Lakselv 
30.11.2014 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark avholdt i 

Lakselv 
15.03.2015 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Kirkenes 
23.10.2015 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark avholdt i Alta 
13.03.2016 Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Hammerfest 
13.10.2017 Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark i Kirkenes 

  11.03.2018     Uttalelse fra HLF Finnmarks årsmøte i Karasjok 
  30.11.2018  Uttalelse fra styremøte i HLF Finnmark i Tromsø 
 

 
Årsmøtet i HLF Finnmark er svært tilfreds med at ventetiden for å få 
time hos audiograf både i Alta, Hammerfest og i Karasjok bare er på 
henholdsvis 8, 16 og 5 uker i februar 2019. Dette er svært gledelig. 

HLF Finnmark
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

9511 Alta

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824
 

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no
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Årsmøtet i HLF Finnmark er også glad for skriftlige tilbakemeldinger fra 
Finnmarkssykehuset HF v/medisinsk fagsjef Harald G. Sunde og 
administrasjonssjef Beate Juliussen. 
Likeledes er årsmøtet i HLF Finnmark tilfreds med at 
Finnmarkssykehuset HF er enige med fylkeslaget i at helseforetakets 
audiografstilling i Alta må økes til 100 %. 

 
Årsmøtet i HLF Finnmark finner det imidlertid svært skuffende at 
ventetiden for time hos audiograf i Kirkenes/Øst-Finnmark fortsatt er på 
hele 50 uker, og at ventetiden for time hos audiograf både i 2017 og i 
2018 grunnet permisjoner og oppsigelser har vært altfor lang i stort sett 
hele fylket. 
Årsmøtet i HLF Finnmark er kjent med at det har vært svært vanskelig 
å få søkere til audiografstillinger i Finnmark, og at det har vært 
nærmest umulig å få søkere til vikariater. 
Nok en gang vil derfor årsmøtet i HLF Finnmark anmode 
Finnmarkssykehuset HF om å se på lønnsbetingelsene og 
arbeidsforholdene for audiografene. 
Når det gjelder arbeidsforholdene for audiografene, er det også uhyre 
viktig at audiografene gis nok tid til hver hørselshemmet pasient da de 
fleste hørselshemmede er eldre mennesker med behov for mye hjelp. 
Slik situasjonen er i dag, har audiografene heller ikke noe tid til viktig 
forebyggende arbeid. 
Årsmøtet i HLF Finnmark vil også understreke de negative 
konsekvensene det vil få for alle hørselshemmede i Vest – Finnmark at 
øre-nese-halslegen i Alta 
-A.C. Schmiz – etter 12 år med stort arbeidspress og lange 
arbeidsdager har valgt å fratre sin stilling med virkning fra ultimo mai 
2019. 
I tillegg vil audiografen, som det siste året har arbeidet for øre-nese-
halslegen i tilnærmet 25 % stilling, da også måtte slutte. Dette vil helt 
klart bidra til 
økte ventetider for de hørselshemmede i Vest – Finnmark og spesielt i 
Alta – regionen. 
Likeledes vil det også i Finnmark i årene framover bli flere og flere 
mennesker med hørselsmessige utfordringer og behov for mye hjelp 
for å makte hverdagens utfordringer både i arbeidsliv og i fritid. 
For at alle hørselshemmede i fylket skal kunne få en lettere hverdag og 
kunne fungere som selvstendige mennesker både i arbeidsliv og i fritid, 
vil det viktigste være å få ventetiden for time hos audiograf redusert 
kraftig i alle deler av fylket. 
Slik årsmøtet i HLF Finnmark ser det, vil det ikke være mulig å få en 
stabil lav ventetid i hele fylket uten at Finnmarkssykehuset HF 
oppretter nok en stillingshjemmel for audiograf. Finnmarksykehuset HF 
må ha 5 faste 100 % audiografstillinger for å møte framtidens 
utfordringer.  
Med bakgrunn i blant annet situasjonen de siste årene og at antall 
hørselshemmede i fylket vil øke betraktelig i årene som kommer, vil 
årsmøtet i HLF Finnmark komme med følgende hoved oppfordring til 
Finnmarkssykehuset HF: 
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Opprett nok en 100 % stillingshjemmel for audiograf og få ansatt 
en 5. audiograf tilknyttet Finnmarkssykehuset HF snarest mulig i 
2019. 

 
  
 

Rett utskrift bekreftes. 
 

Alta 02.04.2019 
 

Anne-Karin Ingebrigtsen 
Sekretær
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Resolusjon fra HLF Finnmark vedtatt på årsmøtet den 17. mars 2019 

    
 

 Nasjonalt hørselsregister for barn 
 

Til: 
Helse – og omsorgsdepartementet (HOD) 
Helse Nord RHF 
Regionalt Brukerutvalg 

      

HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets 
hørselshemmede med 66 000 medlemmer. I 2020 vil vi være en million 
hørselshemmede nordmenn.  

HLF Finnmark krever at et nasjonalt hørselsregister for barn prioriteres 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har RHF-ene (Regionale 
Helseforetak) utarbeidet en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye 
medisinske kvalitetsregistre. Ett av områdene som er anbefalt er kvalitetsregister for 
hørselsnedsettelse hos barn. I oppdragsdokumentet for 2019 fra HOD til RHF-ene på 
kvalitetsregisterområdet skal planen for nye kvalitetsregistre følges opp. 

På vegne av landets hørselshemmede barn og unge har HLF (Hørselshemmedes 
Landsforbund) og HLF Finnmark lenge sett nødvendigheten av å få et register på 
plass. Det er behov for en god oversikt over gruppen for å sikre at man fanger opp 
barna samt utnytter det potensialet som ligger i tidlig innsats. Gruppen av 
hørselshemmede er økende, og utfordringene for barn og unge i utdanningssystemet 
er store, det er nødvendig med god oppfølgning og tilrettelegging.  
 
Utfordringer HLF vet at når det gjelder nyfødtscreening er det i dag, til tross for 
nasjonale retningslinjer og Helsedirektoratets anbefaling, store geografiske forskjeller 
både for hørselsscreening og oppfølgning ved hørselssentralene. Det er også mangel 
på nasjonale indikatorer for kvalitet og statistikk over utredning og habilitering av 
barn med hørselstap, og følgene dette får for utvikling av språk og sosiale ferdigheter.  
Her har man uansett en jobb å gjøre, men som et register vil kunne være et svar på. 

------------------------------------------------------ 

NTNU samfunnsforskning: Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale 
vilkår i barnehage og skole. Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning (april 2018). 
 

 

HLF Finnmark
Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund

Leder Alf Bjørn
Åsbakken 17
9540 Talvik

9511 Alta

Epost: alfibjor@online.no
Telefon: 990 47 824
 

Hørselshemmedes Landsforbund   •   Din hørsel – vår sak www.hlf.no
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For barnegruppen har HLF dokumentasjon på at hørselshemmede barn og unge sliter 
mer enn den typiske elev når det gjelder skoleprestasjoner samt at de sosialt også i 
større grad sliter sosialt1. Et hørselsregister vil bidra til å fange opp barn med 
hørselstap så tidlig som mulig, fokusere på systematisk oppfølging og habilitering, og 
dermed bedre kvaliteten i tilbudet. Registeret skal omfatte både høreapparat- og CI-
brukere. 

HLF Finnmark krever et nasjonalt hørselsregister for barn og unge. 

  
 

Rett utskrift bekreftes. 
 

Alta 02.04.2019 
 

Anne-Karin Ingebrigtsen 
Sekretær

 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
22MAI2019 - saksdokumenter

side138



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Torunn Omland 
Granlund 
22 24 84 79 

Resolusjon HLF Finnmark 2019 - Nasjonalt hørselsregister for barn 

 

Det vises til resolusjon fra HLF Finnmark angående Nasjonalt hørselregister for barn.  

 

De regionale helseforetakene fikk i revidert oppdragsdokument 2017 følgende oppdrag: 

«Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport «Områder i helsetjenesten med mangelfullt 

kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre» (2016) og de regionale 

helseforetakenes sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av medisinske 

kvalitetsregistre), skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide en plan for prioriterte 

fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Planen skal inkludere fremtidig 

håndtering av områder med lavt pasientvolum og mulighet for internasjonalt samarbeid i 

nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF skal koordinere arbeidet.» 

 

I Oppdragsdokument for 2018 fikk de regionale helseforetakene nedenstående oppdrag 

knyttet til utvikling av medisinske kvalitetsregistre: "Helse xxxx 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 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". 

 

HLF Finnmark 

v/ Anne-Karin Ingebrigtsen 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

16/2543-53 

Dato 

9. april 2019 
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Side 2 
 

Som svar på de to ovennevnte oppdrag mottok Helse- og omsorgsdepartementet i desember 

2018 rapporten «Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske 

kvalitetsregistre». 

 

Som det fremkommer av oppdragsdokumentet 2018 forutsettes etablering av registre å skje 

innenfor rammen av det etablerte systemet for nasjonal status for medisinske 

kvalitetsregistre. Det er Helsedirektoratet som tildeler kvalitetsregistre nasjonal status etter 

søknad fra de regionale helseforetakene (RHF). Det er RHF-ene og fagmiljøene som 

bestemmer hvilke register de ønsker å etablere og deretter eventuelt søke nasjonal status 

for. På denne bakgrunn legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn i 

oppdragsdokumentet for 2019 at de regionale helseforetakene skal følge opp plan for nye 

kvalitetsregistre, og utarbeide felles årlig statusrapport under ledelse av Helse Nord RHF. 

 

Departementet er kjent med at de administrerende direktørene i de fire regionale 

helseforetakene i fellesskap behandlet planen i møte 19. november 2018. De 

administrerende direktørene understreket at rusbehandling og psykisk helsevern må 

prioriteres. Videre ba de administrerende direktørene om at det blir lagt fram for de 

administrerende direktørene i de regionale helseforetakene forslag til hvilke registre som skal 

prioriteres innenfor hvert budsjettår. Det ble videre poengtert at det er viktig at det ved 

innføring av nye registre må sikres gode teknologiske løsninger med automatisk datafangst, 

der det ligger til rette for dette.  

 

Vi setter de regionale helseforetakene i kopi på dette svarbrevet siden de har det 

overordnede ansvaret for å sikre utvikling av nye kvalitetsregistre. For konkret arbeid med et 

Nasjonalt hørselregister for barn vil vi anbefale å kontakte aktuelt fagmiljø og Nasjonalt 

servicemiljø for kvalitetsregistre i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i 

Helse Nord RHF.   

 

Med hilsen 

 

Maiken Engelstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Torunn Omland Granlund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi 

 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord RHF 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 406 

Avdeling 
Spesialisthelsetjenesteavdelingen 

Saksbehandler 
Torunn Omland 
Granlund 
22 24 84 79 

Resolusjon - Nasjonalt hørselsregister for barn 

 

Det vises til resolusjon fra HLF Hedmark angående Nasjonalt hørselregister for barn.  

 

De regionale helseforetakene fikk i revidert oppdragsdokument 2017 følgende oppdrag: 

«Med utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport «Områder i helsetjenesten med mangelfullt 

kunnskapsgrunnlag og mulig etablering av kvalitetsregistre» (2016) og de regionale 

helseforetakenes sørge for-ansvar (og ansvar for etablering og drift av medisinske 

kvalitetsregistre), skal de regionale helseforetakene sammen utarbeide en plan for prioriterte 

fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Planen skal inkludere fremtidig 

håndtering av områder med lavt pasientvolum og mulighet for internasjonalt samarbeid i 

nordisk og europeisk regi. Helse Nord RHF skal koordinere arbeidet.» 

 

I Oppdragsdokument for 2018 fikk de regionale helseforetakene nedenstående oppdrag 

knyttet til utvikling av medisinske kvalitetsregistre: "Helse xxxx 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 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". 

 

HLF Hedmark 

v/ Hans Øvergaard 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

16/2543-54 

Dato 

9. april 2019 
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Side 2 
 

Som svar på de to ovennevnte oppdrag mottok Helse- og omsorgsdepartementet i desember 

2018 rapporten «Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske 

kvalitetsregistre». 

 

Som det fremkommer av oppdragsdokumentet 2018 forutsettes etablering av registre å skje 

innenfor rammen av det etablerte systemet for nasjonal status for medisinske 

kvalitetsregistre. Det er Helsedirektoratet som tildeler kvalitetsregistre nasjonal status etter 

søknad fra de regionale helseforetakene (RHF). Det er RHF-ene og fagmiljøene som 

bestemmer hvilke register de ønsker å etablere og deretter eventuelt søke nasjonal status 

for. På denne bakgrunn legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn i 

oppdragsdokumentet for 2019 at de regionale helseforetakene skal følge opp plan for nye 

kvalitetsregistre, og utarbeide felles årlig statusrapport under ledelse av Helse Nord RHF. 

 

Departementet er kjent med at de administrerende direktørene i de fire regionale 

helseforetakene i fellesskap behandlet planen i møte 19. november 2018. De 

administrerende direktørene understreket at rusbehandling og psykisk helsevern må 

prioriteres. Videre ba de administrerende direktørene om at det blir lagt fram for de 

administrerende direktørene i de regionale helseforetakene forslag til hvilke registre som skal 

prioriteres innenfor hvert budsjettår. Det ble videre poengtert at det er viktig at det ved 

innføring av nye registre må sikres gode teknologiske løsninger med automatisk datafangst, 

der det ligger til rette for dette.  

 

Vi setter de regionale helseforetakene i kopi på dette svarbrevet siden de har det 

overordnede ansvaret for å sikre utvikling av nye kvalitetsregistre. For konkret arbeid med et 

Nasjonalt hørselregister for barn vil vi anbefale å kontakte aktuelt fagmiljø og Nasjonalt 

servicemiljø for kvalitetsregistre i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i 

Helse Nord RHF.   

 

Med hilsen 

 

Maiken Engelstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Torunn Omland Granlund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi 

 

Helse Midt-Norge RHF 

Helse Nord RHF 

Helse Sør-Øst RHF 

Helse Vest RHF 

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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              Dato: 11.04.2019
 
 

Resolusjon fra HLF Nordland, vedtatt på årsmøtet den 9. mars 2019 
 
 
Til Helse Nord 
 
HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede 
med 66 000 medlemmer. I 2020 vil vi være en million hørselshemmede nordmenn.  
 
Tolkeområdet har vært oppe til diskusjon gjentatte ganger de siste årene, og det sentrale leddet i HLF har gitt 
sine synspunkter i politiske møter med Stortinget og regjering. Det har også vært høringsinnspill til bl.a. 
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), i dialog med NAV, gjennom brukerutvalget til NAV Hjelpemidler og 
tilrettelegging samt i andre relevante forum. Det har også vært samarbeid med andre aktuelle 
brukerorganisasjoner og tidvis Tolkeforbundet. Enkelte tolker har også vært gode sparringspartnere. 
 
Tolketjenesten har informert om at det er statistikkføring som er grunnlaget for behov for tolkehjelp. I 
Nordland registrere vi at tolkeområdet i den senere tid har fått merkbar negativ endring, hvor flere har fått 
avslag på søknad om tolkehjelp. Dette går utover livskvaliteten til hørselshemmede i deres hverdag og i sosiale 
sammenhenger. Tolketjenester er et av de viktigste hjelpemidler for hørselshemmede.  
 
NAV har det utøvende ansvaret for tolketjenesten for hørselshemmede – bl.a. skrivetolking i større forsamling, 
tegnspråktolk, bildetolking, for å nevne noen av dem. Folketrygdlovens §10-7 bokstav f beskriver rammene 
rundt tjenesten. Den hørselshemmedes rett til tolk baseres på individuelle vedtak, der det skal framgå at 
gjennomføring av enkeltoppdrag avhenger av om bestilling kommer i rimelig tid, og om det er tolkeressurser 
tilgjengelig. 
 
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 1. januar 2018, har i kapittel 3 bestemmelser som forbyr 
en rekke ulike diskrimineringsgrunnlag – en av dem om nedsatt funksjonsevne. Den grunnleggende 
tankegangen er at de fysiske og praktiske omgivelsene i samfunnet ofte er utformet kun med tanke på personer 
uten nedsatt funksjonsevne. For at funksjonshemmede, eller en som er gravid skal ha like muligheter må 
omgivelsene tilrettelegges med tanke på universell utforming. 
 
HLF Nordland mener at dersom NAV Tolketjenesten ikke klarer å skaffe tolk til møter og avtaler, hvor 
bestilling er gitt i rimelig tid, kan dette betegnes som brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven. Vi ber 
om svar på følgende spørsmål: 

1. Hva defineres som «rimelig tid»? Har man en omforent oppfatning av definisjonen? 
2. Hvilke tolkeressurser har man tilgjengelig når man skal skaffe tolk? Er private tolketjenester forespurt? 

Er bildetolking vurdert? 
 
HLF Nordland vil poengtere følgende: 

 Tolketjenesten skal være forankret som rettighet med finansiering i Folketrygden, med tilstrekkelige 
faste ansatte skrivetolkere. Er det for få tolkere må flere utdannes. 

 Det forutsettes samhandling mellom billedtolketjenesten og tolkesentralene for utsjekking om ledig 
kapasitet hvis avslag hos den ene, som må dokumenteres og kvalitetssikres via brukermedvirkning. 

 Spørsmålene skal tas opp gjennom Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, FFO 
Nordland, Helse Nord og NAV Nordland, med kopi til HLF sentralt. 

 Det kreves også avklaringer som sikrer at det ikke oppstår forverrede livssituasjoner for 
hørselshemmede som har rett på tolk.
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Resolusjon fra HLF Nordland vedtatt på årsmøtet den 9. mars 2019 

 

Til Helse Nord 

 

HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede med 
66 000 medlemmer. I 2020 vil vi være en million hørselshemmede nordmenn.  

 

HLF Nordland krever at et nasjonalt hørselsregister for barn prioriteres 

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har RHF-ene (Regionale Helseforetak) 
utarbeidet en plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske kvalitetsregistre. Ett av 
områdene som er anbefalt er kvalitetsregister for hørselsnedsettelse hos barn. I oppdragsdokumentet 
for 2019 fra HOD til RHF-ene på kvalitetsregisterområdet skal planen for nye kvalitetsregistre følges 
opp. 

På vegne av landets hørselshemmede barn og unge har HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
Nordland lenge sett nødvendigheten av å få et register på plass. Det er behov for en god oversikt over 
gruppen for å sikre at man fanger opp barna samt utnytter det potensialet som ligger i tidlig innsats. 
Gruppen av hørselshemmede er økende, og utfordringene for barn og unge i utdanningssystemet er 
store, det er nødvendig med god oppfølgning og tilrettelegging.  
 

Utfordringer - HLF vet at når det gjelder nyfødtscreening er det i dag, til tross for nasjonale 
retningslinjer og Helsedirektoratets anbefaling, store geografiske forskjeller både for hørselsscreening 
og oppfølgning ved hørselssentralene. Det er også mangel på nasjonale indikatorer for kvalitet og 
statistikk over utredning og habilitering av barn med hørselstap, og følgene dette får for utvikling av 
språk og sosiale ferdigheter.  Her har man uansett en jobb å gjøre, men som et register vil kunne være 
et svar på. 

For barnegruppen har HLF dokumentasjon på at hørselshemmede barn og unge sliter mer enn den 
typiske elev når det gjelder skoleprestasjoner samt at de sosialt også i større grad sliter sosialt1. Et 
hørselsregister vil bidra til å fange opp barn med hørselstap så tidlig som mulig, fokusere på 
systematisk oppfølging og habilitering, og dermed bedre kvaliteten i tilbudet. Registeret skal omfatte 
både høreapparat- og CI-brukere. 

 

HLF Nordland krever et nasjonalt hørselsregister for barn og unge

 
1 NTNU samfunnsforskning: Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage 
og skole. Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning (april 2018). 
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Møtedato: 22. mai 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012   Tina Eitran, 915 79 783   Bodø, 14.5.2019 

 

RBU-sak 36-2019 Eventuelt 
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