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Innkalling med saksdokumenter 
 
 

Dato: 12. mars 2020 
 
Kl.: 08.30 til ca. 14.00 
 
Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
 
 
 



Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF  
- medlemmer og varamedlemmer 
 
Cecilie Daae 
Saksbehandlere/ledere, jf. sakslisten 
 
 
 

Deres ref.: Vår ref.: 
2020/209 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann/91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 4.mars 2020 
 

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. mars 2020– innkalling  

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

torsdag, den 12. mars 2020 – 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 
 
 
Geir Tollåli 
Fagdirektør 
 
 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene og ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjonene i Nord-Norge 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 14-2020 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, 12. mars 2020:

Sak 14-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Side     2  
Sak 15-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 29. januar 2020  
Side     3  

Sak 16-2020 Årlig melding 2019 Side   13  
Sak 17-2020 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert rullering 

av investeringsplan 
Side 103  

Sak 18-2020 Tildeling av brukermidler 2020   
Sak 19-2020 Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-

Hammerfest – plan for gjennomføring  

 Side 107
Side 112  

Sak 20-2020 Vurdering av behovet for et permanent 
ambulansehelikopter i Kirkenes  

Side 128  

Sak 21-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen  Side 137  
Sak 22-2020 Oppnevning av brukerrepresentant; revisjon av 

smittevernplan og tuberkolosekontrollprogram 
Side 139  

Sak 23-2020 Orienteringssaker   
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig   
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig   
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig   
 4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 

styresaker 

Side 140 

Side 141  

Sak 24-2020 Referatsaker   
 1. Protokoll RBU AU 250220 

2. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Troms 
3. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet 

Finnmark 
4. Referat UR Finnmarkssykehuset 20022020 
5. Årsmelding 2019 UR Finnmarkssykehuset 
6. Protokoll BU Helgelandssykehuset 13022020 
7. Årlig melding 2019 BU Helgelandssykehuset 
8. Referat BU UNN 29012020 
9. Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

2020, FFO Troms 

  

Sak 25-2020 Eventuelt 

 Side 143

Side 271  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
Adm. direktør 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 15-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 29. januar 2020 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 29. januar 2020 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
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.: 
Kari Bøckmann/91196023  

Sted/Dato: 
Bodø, 29. januar 2020 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 29. januar 2020 
Møtested: Helse Nord RHF, Bodø 
Neste møte: 12. mars 2020 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder 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 – møter fast 

under Marianne P. 
Brekkes permisjon   

FFO 

Elisabeth Sundkvist medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Hedvig Hegna medlem Pensjonistforbundet 
   
Cecilie Daae - formøte administrerende 

direktør 
Helse Nord RHF 

Karin Paulke - formøte stabsdirektør  
Ingrid Bredesen Hangaas – 
formøte 

rådgiver Helse Nord RHF 

Ingvild Marie Dokmo - sak 4 rådgiver Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen - sak 4 økonomidirektør Helse Nord RHF 
Tove Klæboe Nilsen – sak 5  forskningssjef Helse Nord RHF 
Frank Nohr - sak 10 rådgiver Helse Nord RHF 
Nils Bie Normann - sak 11 rådgiver Helse Nord RHF 
Anne May Knudsen - sak 13 kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord rHF 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 
Tone Amundsen rådgiver Helse Nord RHF 
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RBU-sak 01-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Sak 01-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt 

brukerutvalg 14. november 2019 og ekstraordinært 
møte 16. desember 2019  

Sak 03-2020 Fagråd i Helse Nord - status 
Sak 04-2020 Egenevaluering RBU 
Sak 05-2020 Oppdragsdokumentet 2020 
Sak 06-2020 Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord 
Sak 07-2020 Oppnevning av brukerrepresentant, Regionalt fagråd 

hud 
Sak 08-2020 Oppnevning av brukerrepresentant, Regionalt fagråd for 

psykisk helsevern, voksne 
Sak 09-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til møte om 

forskning 14. februar 
Sak 10-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe; 

anskaffelse av tjenester innen habilitering 
Sak 11-2020 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Orientering om planlagte styresaker 
 5. Sammensetning og drift av RBU 2020-2022, 

oppsummering etter behandling i ledergruppen i 
Helse Nord RHF 3. desember 2019  

 6. Fremtidig organisering av pasientreiseområdet – 
presentasjon av den interregionale gruppens arbeid 

7. Revidering av lærings- og mestringstjenestene. 
Nasjonalt prosjekt 

Sak 12-2020 Referatsaker 
 1. Protokoll RBU AU 20191129 
 2. Protokoll RBU AU 20190117 
 3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191004 

4. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191121 
5. Protokoll BU Helgelandssykehuset 20191211 
6. Referat UR Finnmarkssykehuset 20191106 
7. Referat ekstraordinært BU Finnmarkssykehuset 

20191113 
8. Referat BU Finnmarkssykehuset 20191216 
9. Referat BU UNN 20190910 
10. Referat BU UNN 20191106 
11. Referat BU UNN 20191205 
12. Referat UR Nlsh 20191021 
13. Referat UR Nlsh 20191204 
14. Referat BU Nlsh 20191001 
15. Referat BU Nlsh 20191203 
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16. Brev fra Ryggforeningen i Norge 
17. Brev fra HLF Finnmark 
18. Samisk erfaringskonsulent – brev fra Gunn K. Heatta 

Sak 13-2020 Eventuelt 
A: Pasientbrev 
B: Likeverdighetsreformen 

 

Vedtak: 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  

 
RBU-sak 02-2020 Godkjenning av protokoller fra møte i det Regionale 
brukerutvalget 14. november 2019 og ekstraordinært møte 16. desember 2019  

Vedtak: 
Protokoller fra møte i det Regionale brukerutvalget 14. november 2019 og fra 
ekstraordinært møte 16. desember 2019 godkjennes.  

 
RBU-sak 03-2020 Fagråd i Helse Nord - status 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen til orientering.  

2. Regionalt brukerutvalg er fornøyd med at det er brukerrepresentasjon i alle 
fagrådene.  

3. Retningslinjer for oppnevning og oppfølging av brukerrepresentanter til fagråd 
der brukerrepresentanten ikke er medlem av RBU, må gjennomgås på nytt. 

 

RBU-sak 04-2020 Egenevaluering RBU 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg vurderer på bakgrunn av egenevalueringen at driften av 

RBU i 2019 har vært tilfredsstillende og i tråd med vedtatte retningslinjer.  

2. Regionalt brukerutvalg ber på bakgrunn av evalueringen administrasjonen 
vurdere følgende forbedringsområder når det gjelder drift av RBU 2020-2022:  

a. Administrasjonen bør opprette en matrise som tilgjengeliggjøres for RBU 
der det framkommer hvilke saker som er under arbeid og hvordan vedtak 
i RBU er fulgt opp.  

b. Sakspapirer må tilgjengeliggjøres tidligere, enten ved å sende 
saksdokumentene ut per post tidligere eller ved å sørge for at alle 
medlemmene får Ipad eller PC. Det må benyttes digitale løsninger som 
gjør at sakspapirene kan leses opp elektronisk. 

c. Generelt er sakspapirene for omfattende og det er for lite tid til 
diskusjoner i RBU-møtene. 
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d. Det bør være et oppstartsseminar over to dager ved første møte i RBU 
2020-2022.  

e. Ordningen for tapt arbeidsfortjeneste og honorar bør gjennomgås. 

f. Oppfølgingen av brukerrepresentanter som oppnevnes til fagråd, 
prosjekter og arbeidsgrupper i Helse Nord, der den oppnevnte 
representanten ikkje er medlem av RBU, bør bli bedre. 

g. Det bør være bedre kontakt mellom brukerorganisasjoner/BU/UR og 
RBU i framtiden.  

h. Representanter som trenger tilrettelegging i forbindelse med reise bør få 
dette tilrettelagt av administrasjonen. 

 
RBU-sak 05-2020 Oppdragsdokumentet 2020 

Vedtak: 
 

1. Regionalt Brukerutvalg slutter seg til de krav og prioriteringer som framgår av 
utkast til oppdragsdokument 2020 til helseforetakene. 

2. Regionalt brukerutvalg ønsker at brukermedvirkning framkommer tydeligere 
gjennom hele dokumentet. 

3. Regionalt brukerutvalg ber om at styret vurderer å ta inn følgende punkter: 
a. Pkt 3.1: Utvikle lokale rutiner for involvering av brukere ved anskaffelser 

og innkjøp av behandlingshjelpemidler slik at pasienter får 
valgmuligheter tilpasset deres situasjon. 

b. Pkt 3.2: Utvikle rutiner som sikrer at mennesker med psykisk 
utviklingshemming og samtidig somatisk sykdom får tilrettelagt 
behandling av sin somatiske sykdom, for eksempel ved å ta bruk ASK 
(alternativt støttet kommunikasjon). 

c. Pkt 3.3: Utvikle rutiner som sikrer at arbeidet med tilfredsstillende 
oppfølging, bolig og aktivitet etter utskriving fra TSB igangsettes allerede 
ved inntak. Spesialisthelsetjenesten skal kontakte kommunen med en 
gang pasienten kommer til behandling. 

 
RBU-sak 06-2020 Ny forsknings- og innovasjonsstrategi i Helse Nord 

Vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til prosessen med å lage ny 
forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord:  

a. Gjennomføre workshop/dialogmøter. 
b. Gjennomføre høringsrunde med brukerorganisasjoner/BU/UR/RBU.  
c. Sende ut brev til alle brukerorganisasjoner med forespørsel om innspill. 

Vær oppmerksom på klart språk og tydelige spørsmål. 
d. Samarbeid med lærings- og mestringssentrene.  
e. Delta på årsmøter, brukerkonferanser og annet.  

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 8 



 

 
3. Forsknings- og innovasjonsstrategien bør beskrive rammene og 

støttefunksjonene som må være på plass for å fasilitere forsking. 

 
RBU-sak 07–2020 oppnevning av brukerrepresentant til Regionalt fagråd hud 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Birger Angelsen som brukerrepresentant i Regionalt 
fagråd hud.  

 
RBU-sak 08-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til Regionalt fagråd for 
psykisk helsevern, voksne 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Ole Marius Minde Johnsen som brukerrepresentant i 
Regionalt fagråd for psykisk helsevern, voksne.  

 
RBU-sak 09-2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til møte om forskning 
14. februar 2020  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunhild Berglen og Arne Vassbotn som 
brukerrepresentanter til heldagsmøte om forskning 14. februar 2020.   

 
RBU-sak 10-2020 Oppnevning til arbeidsgruppe; anskaffelse av tjenester innen 
habilitering 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Gunn Strand Hutchinson til arbeidsgruppe; 
anskaffelse av tjenester innen rehabilitering. 

 
RBU-sak 11-2020 Orienteringssaker 

Orienteringer fra RBU-leder – muntlig 
- 18.12.2019: Styremøte Helse Nord RHF  
- 30.12.2019: Styremøte Helse Nord RHF på Skype 
- 08.01.2020: Møte nasjonal gruppe; Netthinneundersøkelse for Diabetes 

retinopati 
- 09.01.2020: Miniseminar og avskjedsmiddag for Lars Vorland 
- 14.01.2020: Foretaksmøte Helsedirektoratet 
- 27.01.2020: Beslutningsforum for nye metoder 
 

Orienteringer fra RBU-medlemmer – muntlig  
Arne Vassbotn 

- 21.12.2019: Samarbeidsorgan for utdanning 
- 5 møter om nytt kvalitetssystem  
- 15.-16.01.2020: Helse Nords forsknings- og innovasjonskonferanse 
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Gunn Strand Hutchinson 

- 13.12.2020: Fagråd habilitering 
- 07.01.2020: Skriftlig inspill til arbeidsgruppe om vurdering av opprettelse av 

kompetanseteam for å bedre tilbudet til pasienter med 
utviklingshemming/autisme og samtidige psykiske og/eller avhengighetslidelser 

 
Ole Marius Minde Johnsen 

- 15.-16.01.2020: Helse Nords forsknings- og innovasjonskonferanse 
 
Hedvig Hegna 

- 28.01.2020: Arbeidsgruppe; konseptprogram akuttmottak 
 
Asbjørn Larsen 

- 10.01.2020: Fagråd TSB 
- 23.01.2020: Arbeidsgruppe; anskaffelse TSB  

 
Gunhild Berglen 

- 10 møter i nasjonalt prosjekt om pasientreiseområdet  
- 03.12.2020: BU Pasientreiser HF 
- 12.12.2020: Dips arena 
- 12.12.2020: USAM 
- 15.-16.01.2020: Innlegg på Helse Nords forsknings- og innnovasjonskonferanse 
- 24.01.2020: Klinisk medisinsk forskning innovasjon industri 
- 27.01.2020: BU Pasientreiser HF 
- 28.01.2020: Utprøving pasientreiser, Direktoratet for e-helse 

 
Elisabeth Sundkvist 

- 15.11.2019: Oppstartsmøte revidering av regional kreftplan  
- 25.11.2019: Møte i revisjonsgruppen; tykk- og endetarmskreft 
- 26.11.2019: Møte i revisjonsgruppen; bryst og endokrin kreft 
- 20.01.2020: Møte revisjonsgruppen; bryst og endokrin kreft 
- 23.01.2020: Møte revisjonsgruppen; tykk- og endetarmskreft 

 
Leif Birger Mækinen 

- 11.12.2019: BU Sykehusapotek Nord HF 
- 27.01.2020: BU Pasientreiser HF 

 
Orienteringer fra fagdirektør Geir Tollåli – muntlig 

- Helgelandssykehuset 2025 
- Luftambulansetjenesten 
- Hammerfest sykehus 
- Åpning av Sámi klinihkka 

Vedtak: 
1. Orienteringene tas til etterretning 
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2. Vedrørende orienteringssak 4, orientering om sammensetning og drift av RBU 
2020-2022: Regionalt brukerutvalg vil igjen understreke viktigheten av at alle 
representantene i RBU skal ha en organisasjonstilknytning til en pasient- eller 
brukerorganisasjon og at det er organisasjonene som bør ha rett til å foreslå 
representanter til RBU.  

Vedtaket ble fattet med 6 mot 5 fem stemmer. 

3. Vedrørende orienteringssak 4, orientering om sammensetning og drift av RBU 
2020-2022: Regionalt brukerutvalg ber om at RBU utvides til 12 medlemmer. 

4. Vedrørende orienteringssak 5, pasientreiser: Regionalt brukerutvalg oppnevner 
en arbeidsgruppe bestående av Gunhild Berglen, Leif Birger Mækinen og 
Elisabeth Sundkvist som vil gi innspill til fremtidig organisering av 
pasientreiseområdet innen 21. februar. Arbeidsgruppen vil også gi innspill til 
pasientreiseforskiften. 

 
RBU-sak 12-2020 Referatsaker 

Referatsakene tas til orientering    

 
RBU-sak 13-2020 Eventueltsaker 

A: Revisjon av pasientbrev  
 
Det pågår et nasjonalt arbeid for å forbedre innkallingsbrev og øvrige pasientbrev. 
Regionalt brukerutvalg bes om innspill. 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg ser et klart behov for å forenkle, forbedre og tydeliggjøre 

brevene til pasientene. 

2. Regionalt brukerutvalg støtter veikatet for digitalisering av pasientbrevene og de 
prinsippene som legges til grunn for å revudere pasientbrevene. 

3. Ikke-digitale brukere må ivaretas. 

B: Likeverdsreformen 

Regjeringen starter nå arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen. Reformen har 
som mål å gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller allerede har barn med 
behov for sammensatte tjenester. HOD inviterer til regionale innspillsmøter. 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Leif Birger Mækinen til å delta på møte om 
likeverdsreformen i Tromsø 10. mars.  
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30. januar 2020  

 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen,  
den 30012020 – kl. 10.35 
____________________  
Knut Georg Hartviksen  
RBU-leder 
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Møtedato: 12. mars 2020 
 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/404    Jann-Hårek Lillevoll, 470 12 324  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 16-2020 Årlig melding 2019 

 
Innledning/bakgrunn 
Årlig melding 2019 er styrets rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, og 
inneholder rapportering på de kravene som er stilt i Oppdragsdokument for 2019.  
 
Årlig melding er også en oppfølging av foretaksprotokollen for Helse Nord RHF. 
 
Utkast til Årlig melding 2019 er vedlagt. Malen for rapportering til HoD er laget av 
Helse- og omsorgsdepartementet, og tilsvar fra Helse Nord RHF finnes under de gitte 
kravene.  
 
I tillegg er det lagt ved eget vedlegg med krav fra Helse Nord RHF overfor 
helseforetakene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet i Årlig 
melding. Dette er til Helse Nord RHF styrets orientering, og utkast til dette er vedlagt. 
 
Rapportering av data til Årlig melding skjer ved at foretakene sender inn sine årlige 
meldinger og rapporter til Helse Nord RHF innen gitt frist, som for inneværende 
rapportering var 6. februar 2020.  Helse Nord RHF sammenfatter innspillene og 
utformer de endelige dokumentene. 
 
Vedlagte dokumenter er fortsatt under utarbeidelse, og er ikke ferdige dokumenter ved 
oversendelsestidspunktet. Frist for oversendelse av administrativt behandlet Årlig 
melding til Helse- og omsorgsdepartementet er 15. mars 2020. 
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Problemstillinger 
 
Gjennomsnittlig ventetid 
 
I Helse Nord er ventetiden for avviklede pasienter innen somatikk økt med 1 dag fra 2018 til 
gjennomsnittlig 60 dager. Gjennomsnittlig ventetid var lavest i Helgelandssykehuset med 50 
dager, som er en nedgang fra 52 i 2018. Finnmarkssykehuset hadde 57 dager (55 i 2018), UNN 
62 (60 i 2018) og Nordlandssykehuset hadde 64 dager (63 i 2018). 

 
Gjennomsnittlig ventetid per sektor 

 
 

 
Ventetider i snitt 

for 2018 
 

 
Ventetider i snitt 

for 2019 

 
Endring i 

dager 

 
Endring i 

% 

Somatikk  59,0 60,0 1,0 1,8 
Psykisk helsevern 
voksne 

46,5 50,4  3,7 8,3 

Psykisk helsevern 
barn og unge 

51,5 53,8  2,3 4,4 

Tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling 

35,2 36,9 1,7 4,9 

 
Kostnader     

 
 
 

 
2018 

 
2019 

 
Endring i 

kroner 

 
Endring i 

% 
 

Somatikk 9 804 095 142 10 177 965 704 373 870 
562 

3,8 

Psykisk helsevern 
voksne UNN 

1 677 832 596 1 750 351 588 72 518 
991 

4,3 

Psykisk helsevern 
barn og unge 

445 517 589 464 599 526 19 081 
937 

4,3 

Tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling 

401 258 961 422 484 504 21 225 
543 

5,3 

 
Helse Nord har ikke oppnådd målsetningen om reduksjon i ventetid eller vekst i 
aktivitet. Det har vært ønsket prioritering av psykisk helsevern og TSB med hensyn til 
kostnader. Det har vært utfordringer i regionen mht. rekruttering og stabilisering av 
ansatte, og på grunn av mangel på leger, psykologer og sykepleiere har kostandene til 
innleie økt betydelig i 2019.  
 
Helse Nord RHF har fulgt utviklingen tett gjennom året og avhold flere 
oppfølgingsmøter med foretakene for å sikre at det har vært iverksatt adekvate tiltak. 
Som veksten i kostnader viser, så er dette fagområder som har høy prioritet i 
helseforetakene i regionen. 
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Regionen skal overholde minst 95 pst. av avtalene innen 2021 
For å vurdere overholdelse av pasientavtaler i Helse Nord brukes indikatoren «Passert 
planlagt tid». Andel passert planlagt tid måles ved å vurdere oppmøtetid på åpne 
planlagte kontakter ved månedsslutt. Andel passert planlagt tid har siden vært mellom 
13 – 14 pst siden indikatoren ble ferdigstilt. Gjennomsnittlig andel passert planlagt tid 
var 13,8 pst i 2019, sammenlignet med et gjennomsnitt på 13,3 pst i 2018. 
 
Foretakene rapporterer om ulike utfordringer og har satt i verk tiltak for å 
imøtekomme kravet. For 2020 er passert planlagt tid satt som en av UNNs 
hovedindikatorer og følges ukentlig i direktørens lederteam. 
 
Helse Nord har på sin side tilgjengeliggjort rapporteringsfunksjon for alle foretak i 
Helse Nord ledelsesinformasjonssystem (HN LIS), noe som forenkler rapportering og 
gir bedre oversikt over utvikling og nåværende status for pasientavtaler. 
 
Overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste 
Foretakene arbeider med denne utfordringen på ulike måter.  
 
I Finnmarkssykehuset er barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri 
samorganisert i samme DPS, og BUP og VOP er samlokalisert på det fleste lokasjonene. 
Dette gir gode organisatoriske og fysiske rammer for å sikre god overføring fra barne- 
til voksenorientert helsetjeneste. 
 
Ved UNN er det i flere år arbeidet med rutiner for gode overganger innen habilitering, 
uten gode resultater. Det gjennomføres nå et arbeid i regi av Forbedringspoliklinikken, 
hvor målet er å etablere gode rutiner for overføring mellom barne- og 
voksenhabilitering.  
 
Nordlandssykehuset har jobbet med god overføring mellom barn og voksenavdeling 
innen revmatologi, diabetes og habilitering, og bl.a. ungdomsforløp for revmatologiske 
pasienter er etablert. Ungdommen henvises til sosionom, der en sjekkliste gjennomgås 
for å kartlegge ungdommens utfordringer før overgang til voksenmedisin. Siste 
konsultasjon før overgang er tverrfaglig, med lege, sykepleier, fysioterapeut og 
ergoterapeut. Overgangskonsultasjonen er koordinert med sykepleier fra voksenpost 
som informerer om ny avdeling, og ungdommen får omvisning i ny post, og 
tilbakemeldingene fra pasientene er gode.   
 
Helgelandssykehuset har jobbet med gode overganger fra BUP til VOP, ved å arrangere 
forberedende møter mellom avdelingene for å avklare behov, eller overgangs-
konsultasjoner med behandler både fra BUP og VOP. 
 
Legge til rette for samarbeid mellom ungdomsrådene i regionen 
Ungdomsrådene ved UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset startet 
samarbeidet allerede høsten 2018, og ungdomsrådene er etablert og fungerer godt. 
Helgelandssykehuset har ikke etablert ungdomsråd, men det har vært kontakt mellom 
Helgelandssykehuset og øvrige kontaktpersoner for ungdomsråd i regionen gjennom 
året.  Det er sett på muligheter for å organisere et ungdomsråd for Helgeland i 
samarbeid med Nordlandssykehuset. Dette er utsatt til 2020. 
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Ungdomsrådene i Helse Nord har deltatt på «Camp revolution» i Trondheim, som var 
den første nasjonale samlingen for ungdomsråd. Her ble det også arrangert et regionalt 
møte, og koordinatorene til ungdomsrådene har god dialog. 
 
 
Konklusjon 
Vedlagte utkast til Årlig melding 2019 og Årlig melding 2019_Vedlegg til RHF-styret gir et 
adekvat bilde av virksomheten i Helse Nord i 2019.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast for Årlig melding 2019 og 

Årlig melding 2019_Vedlegg til RHF-styret og tar informasjon i saken til orientering. 
 
Bodø, den 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. Direktør 
 
 
Vedlegg: 
2019 Årlig melding HN RHF til HoD_Utkast pr 04.03.20 
2019 Årlig melding HN RHF_Vedlegg til RHF-styret_Utkast pr 04.03.20 
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1. Innledning 

1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

 
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard 

som bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Med dette menes kvalitet i prosess 

og resultat, trygghet for tilgjengelighet og omsorg, og respekt i møtet med pasienten. 

Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av diagnose, bosted, 

kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Det skal arbeides for å redusere 

sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper. Samiske pasienters rett til og 

behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres ved planlegging, 

utredning, beslutning om, og iverksetting av tjenestetilbud.  

 

«Helse i nord, der vi bor» er vår visjon, og befolkningens helse og særskilte 

utfordringer skal være sentralt for prioritering og utvikling av tjenesten. Befolkningen 

skal i all hovedsak kunne få sine helsetjenester i nord. Helsetjenesten skal være nært der 

folk bor kombinert med samling av oppgaver som krever høyspesialisert kompetanse.  

 

Utvikling og forbedring av helsetjenesten skal skje i et samarbeid mellom brukerne, 

helseforetakene, kommunene og andre som yter helsetjenester. Målet er å skape 

pasientens helsetjeneste. Helsetjenesten skal baseres på nasjonale og regionale 

prioriteringer. Helseforetakene skal drive etter gjeldende lovbestemmelser og 

myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innen pasientbehandling, 

forskning, utdanning, innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende. Det skal 

arbeides etter systemer som sikrer at aktivitetene planlegges, utføres, kontrolleres og 

korrigeres i samsvar med lovgivningen.  

 

Vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, har prioritert og krever at vi oppfyller 

følgende nasjonale styringsmål: 

 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. 

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Helse Nords regionale styringsmål for å skape pasientens helsetjeneste i 2019 er:  

 

 Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 

 Sikre god pasient- og brukermedvirkning  

 Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  

 Innfri de økonomiske mål i perioden 

 Bere samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 

 

Helse Nord planlegger langsiktig. Vi skal være tydelige og forutsigbare. Det er viktig at 

vi styrer virksomheter helhetlig og sammenhengende, etter forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring. Figur 1 illustrerer sammenhengen i vår virksomhetsstyring. 
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Figur 1 Helse Nords helhetlige virksomhetsstyring basert på våre verdier kvalitet, trygghet og respekt. 

1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i 2019 

Trekk frem det som det regionale helseforetaket opplever å ha lyktes særlig med, og det 
som oppleves som særlige utfordringer. Hovedområder for styring og oppfølging.  

Kommunikasjon / AMK (med bistand fra flere (HiR, GT, TO)) 

Kvalitetsutvikling (Trine) 

 

Brukermedvirkning (Kari) 

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Jon Tomas) 

 

Ventetid (Randi/Jon Tomas) 

 

Pakkeforløp for kreft (Randi) 

 

Private helsetjenester (Frode) 

 

Pasientreiser (Nils) 

 

Forskning og innovasjon (Tove K.N.) 

 

LIS-utdanning (Anita) 
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Informasjonssikkerhet (Ida) 

 

IKT (Bjørn) 

 

Bygg (Lars Alvar) 

 

Økonomi (Jan Petter) 

 

Styrets egenevaluering (Karin) 
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2. Rapportering på krav i oppdragsdokument  

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  

 

Mål 2019: 

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2018. 

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i alle regioner innen 2021.  

 
Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er avviklet fra venteliste innen somatikk ved 

helseforetakene i Helse Nord i 2019. Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata for RHF 

I Helse Nord er ventetiden for avviklede pasienter innen somatikk økt med 1 dag fra 2018 til 

gjennomsnittlig 60 dager. Gjennomsnittlig ventetid var lavest i Helgelandssykehuset med 50 

dager, som er en nedgang fra 52 i 2018. Finnmarkssykehuset hadde 57 dager (55 i 2018), UNN 

62 (60 i 2018) og Nordlandssykehuset hadde 64 dager (63 i 2018). 

 

Finnmarkssykehuset har laget tiltaksplan for psykisk helse og rus, da ventetidene her anses som 

den største utfordringen. De øvrige helseforetakene har iverksatt og planlagt flere tiltak for å 

redusere ventetiden. 

 

UNN: 

 Redusere antall langtidsventende over 6 måneder  

 Kontinuerlig rydding i ventelister/oppmøtelister 

 Ukentlig tema i direktørens ledergruppe  

 Kvalitetsutvalget behandlet tiltaksplan for reduksjon av ventetider i august 2019 

 

Nordlandssykehuset: 

 Øke antall behandlere på områder med lang ventetid 

 Bedre logistikk for å utnytte dagens kapasitet  

 Oppgavedeling 

 Leie inn vikarer ved fravær 

 

Helgelandssykehuset: 
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 Etablere felles inntakskontor for bedre utnyttelse av ressursene  

 Langtidsplanlegging, fortrinnsvis 6 måneder 

 Tidlig planlegging av lavdriftsuker og planlagt fravær for større forutsigbarhet i 

virksomhetsplanleggingen. 

 

 

 Median tid til tjenestestart skal reduseres sammenliknet med 20181.  

 
Figur 3: Tid til tjenestestart for helseforetak i Helse Nord. 5 siste tertial. Kilde: Helsedirektoratet 

Oversikten ovenfor viser tid til tjenestestart for helseforetakene i Helse Nord fra 1. tertial 2018 

til 2. tertial 2019. Det er liten endring fra 2018 til 2019.  

 

 
Figur 4: Tid til tjenestestart per region for alle utvalgte tjenester inkluderert i indikator fra 1. tertial 2018 til 

2. tertial 2019. Kilde: Helsedirektoratet 

Statistikk for alle de utvalgte tjenestene som er inkludert i indikatoren, viser at Helse Nord kom 

ut med lavest tid til tjenestestart av alle regionene for 2. tertial 2019. Totalt sett er det en liten 

økning i tid til tjenestestart 2. tertial 2019 sammenlignet med 2. tertial 2018. 
 

 Regionen skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2018 (passert 

planlagt tid). Regionen skal overholde minst 95 pst. av avtalene innen 2021.  

For å vurdere overholdelse av pasientavtaler i Helse Nord brukes indikatoren «Passert planlagt 

tid». Andel passert planlagt tid måles ved å vurdere oppmøtetid på åpne planlagte kontakter ved 

månedsslutt. Andel passert planlagt tid har siden vært mellom 13 – 14 pst siden indikatoren ble 

ferdigstilt. Helse Nord kommer dårligst ut av regionene for dette styringsmålet for 2019. 

1 Tiden mellom den dato henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten og den dato pasienten mottar en 

tjeneste, dvs. dator for når en bestemt prosedyre er utført. Dette måles for et utvalg utrednings- og 

behandlingsprosedyrer. 
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Gjennomsnittlig andel passert planlagt tid var 13,8 pst i 2019, sammenlignet med et 

gjennomsnitt på 13,3 pst i 2018. 

 

 
Figur 5: Gjennomsnittlig andel passert planlagt tid per år og HF i Helse Nord. Kilde: Helse Nords 

ledelsesinformasjonssystem 

For FIN har andel passert planlagt tid i gjennomsnitt vært 13,5 pst i 2019, i forhold til en 

gjennomsnittlig andel på 14,8 pst i 2018. FIN har gjennomført forbedringsarbeid for 

fagområdene barnesykdommer og psykisk helse barn og unge som har hatt god effekt på andel 

passert planlagt tid.  

 

For UNN har andel passert planlagt tid i gjennomsnitt vært 14,2 pst i 2019, i forhold til en 

gjennomsnittlig andel på 14,1 pst i 2018. UNN opplyser om at det særskilt er kontakttypene 

kontroller og behandling at utfordringene er størst. Plan for å forbedre andelen ble vedtatt i 

UNNs kvalitetsutvalg i juni 2019. UNN vil videre i 2020 systematisk arbeide med å 

implementere planen. For 2020 er passert planlagt tid satt som en av UNNs hovedindikatorer og 

følges ukentlig i direktørens lederteam.  

 

For NLSH har andel passert planlagt tid i gjennomsnitt vært 13,1 pst i 2019, i forhold til en 

gjennomsnittlig andel på 12,3 pst i 2018. NLSH rapporterer om at årsaken til passerte kontakter 

er kapasitetsutfordringer på behandlingssiden, og at forbedringsarbeid for å bedre utnytte 

tilgjengelige ressurser tar tid samt kortsiktige løsninger som å leie inn ekstra personell har en 

betydelig kostnadsside. Til tross for tiltak har andel passert planlagt tid økt i 2019 sammenlignet 

med 2018. 

 

For HSYK har andel passert planlagt tid i gjennomsnitt vært 14,2 pst i 2019, i forhold til en 

gjennomsnittlig andel på 12,0 pst i 2018. HSYK rapporterer om at det pågår arbeid med rydding 

av ventelister. I tillegg arbeides det med å etablere felles inntakskontor som de tror kan redusere 

forskjeller mellom sykehusenhetene og fagmiljø. 

 

Helse Nord har tilgjengeliggjort rapporteringsfunksjon for alle foretak i Helse Nord 

ledelsesinformasjonssystem (HN LIS) som forenkler rapportering og gir bedre oversikt over 

utvikling og nåværende status for pasientavtaler.  

 

 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene 

skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres. 

 

Rapporteringen er basert på data fra januar-desember 2019 (Styringsdata for RHF, 

Helsedirektoratet). 
 

Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid i 2019 er 63 prosent for Helse Nord, 

mot 66 prosent nasjonalt. For Helse Nord er dette en nedgang på tre prosentpoeng fra 2018.  

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 24 



 
Figur 1: Andel pakkeforløp gjennomført innen normal forløpstid for alle 26 kreftformer, alle indikatorer, for 

hvert av Helse Nords fire helseforetak. 

 

De fire kreftformene med flest pasienter er brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft og 

lungekreft. Lav måloppnåelse innen disse pakkeforløpene påvirker den totale måloppnåelsen i 

stor grad, og rapporteringen vil derfor omhandle disse pakkeforløpene spesielt.    

 

 

 
Figur 5: Andel pasienter behandlet for kreft innen standard forløpstid for alle 26 kreftformene, alle 

behandlingsformer (Kilde: Helsedirektoratet, https://statistikk.helsedirektoratet.no) 

 

Tabell 1: Andel forløp innen standard forløpstid 70 % (utvalgte forløp) i 2019 (Kilde: Helsedirektoratet, 

https://statistikk.helsedirektoratet.no) 

Ved UNN er 65 prosent av pakkeforløpene gjennomført innen standard forløpstid. Det er 

spesielt pakkeforløp innen prostata, tykk- og endetarm og lunge som trekker ned. UNN følger 

opp resultatene gjennom forløpsledere, forløpskoordinatorer og tavlemøter. Det er iverksatt 

tiltak med bedret MR-kapasitet, økt operasjonskapasitet i UNN Tromsø, og nøye gjennomgang 

av de enkelte forløpsprosesser der måloppnåelsen ikke er god nok. Det er utarbeidet nye 

  Norge 
% 

Helse 
Nord 
% 

Helgelands-
sykehuset 
% 

Nordlands-
sykehuset 
% 

Finnmarks-
sykehuset 
% 

UNN 
% 

Brystkreft 65 64 - 73 - 58 

Lungekreft 57 62 59 63 43 68 

Prostatakreft 52 41 49 44 25 41 

Tykk- og 
endetarmskreft 

69 60 73 66 66 47 
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detaljerte rapporter i HN-LIS som gjør det mulig å overvåke datakvalitet og resultater på daglig 

basis. Det forventes at dette er klart til bruk innen 1.tertial 2020. Forløpsledere og 

koordinatorer har da en løpende monitorering, og kan dermed få varsel om pasienter som ikke 

vil innfri fristkravene. Det undersøkes også om flytproblemer bidrar til forsinkelser i forløpene 

ved at utredning har foregått sekvensielt, samt at det er utfordringer med koordinering av flere 

fagfelt. 

 

Andelen gjennomførte pakkeforløp innen standard forløpstid i Finnmarkssykehuset ligger på 

52 prosent. Ventetid i samarbeidende helseforetak oppgis som den viktigste årsaken til 

forsinkelse i forløpene. Særlig er det observert forsinkelser for prostata (MR og operasjon), 

lunge (operasjon og stråling) samt tykk/endetarm. 3 Tesla MR prostata på UNN anses fortsatt 

som en flaskehals. Denne saken følges tett av Finnmarkssykehuset i samarbeid med 

Prostatasenteret i Tromsø.   
 
I Nordlandssykehuset er 63 prosent av pakkeforløpene for kreft gjennomført innen standard 

forløpstid. Nordlandssykehuset erkjenner at andelen er lav innenfor alle de fire store 

kreftformene, og spesielt innen prostata- og lungekreft.  

 

For pakkeforløp lungekreft er radiologiske undersøkelser avdekket som en flaskehals, med 

opptil 3 ukers ventetid på PET. I tillegg har CT-veiledet biopsi vært en forsinkende faktor 

internt. Ett annet forhold som har økt utredningstiden er behovet for flere spesialundersøkelser 

innenfor patologi som har økt i takt med persontilpasset behandling. For å redusere 

utredningstiden er det ikke alltid mulig å vurdere svaret på en undersøkelse og deretter bestille 

ny dersom det er behov, istedenfor tas undersøkelsene parallelt. Dette reduserer 

utredningstiden, men øker ressursbruken og enkelte pasienter får gjennomført flere 

undersøkelser som i ettertid viste seg være unødvendig. 

 

Innen pakkeforløp for prostatakreft har MR vært en flaskehals i 2019, men for 2020 vil 

kapasiteten øke, både på grunn av økt MR kapasitet i Bodø, ny 1,5 tesla MR maskin i Lofoten 

og endring i praksis hvor det for utvalgte pasienter gjøres MR prostata istedenfor MR bekken. 

En annen faktor som bidrar til økte forløpstider er at det bør gå noe tid fra biopsi er tatt til 

operasjon gjennomføres. 

 

Det vil igangsettes et arbeid i de aktuelle klinikkene for å identifisere ytterligere flaskehalser 

innen de enkelte pakkeforløpene. Oppfølgingen vil blant annet utrede om periodevis redusert 

kapasitet på bildediagnostiske undersøkelser er hele eller deler av forklaringen for 

forsinkelsene. En annen kjent årsak er forsinkelser i registreringen for pakkeforløpene. Dette 

vil følges opp videre. 

 

Ved Helgelandssykehuset er andelen pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid 62 

prosent. Det er spesielt pakkeforløpene for prostata- og lungekreft som påvirker statistikken 

negativt. For noen av pasientforløpene skyldes manglende måloppnåelse ventetid i 

samarbeidende helseforetak, bl.a. grunnet ventetid prøveanalyser og ventetid bildediagnostikk.  

 

Helgelandssykehuset har nylig fått på plass ny MR, noe som vil hjelpe på 

kapasitetsutfordringer. Et annet tiltak for å nå målet for å nå målet om forløpstid er innføring av 

avviksrapportering i tilfeller hvor forløpstiden ikke er overholdt. Det leveres også månedlig 

rapport til områdesjefer med oversikt over antall pakkeforløp som har gått ut over standard 

forløpstid. Oversikten inkluderer årsak til overskridelsen. 
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 Minst 60 pst. av pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  

Rapporteringen er basert på data fra Norsk hjerneslagregister 2018 og 2. tertial 2019, samt 

foretakenes egne rapporteringer for 2019. 

 

Måloppnåelsen i Helse Nord i 2018 var 63,6 prosent, med en variasjon mellom sykehusene fra 

25 til 83,3 prosent.  

 

 
Figur 6 Andel pasienter med hjerneinfarkt som er behandlet med trombolyse innen 40 minutt etter. Kilde: 

Norsk hjerneslagregister, resultater fra 2018. OBS. Flere enheter har få pasienter, og prosentvise utslag kan 

derfor bli store. 

Foreløpige data for 2019 viser at Helse Nord samlet ligger på 62,9 prosent ved utgangen av 2. 

tertial. 

 

UNN har svært godt resultat i 2019 i henhold til egne registreringer, med en måloppnåelse på 

93,5 prosent. 

 

Finnmarkssykehuset ligger lavt, og forklarer det bla med mangelfull registrering. Alle 

prosedyrer knyttet til hjerneslagbehandling oppdateres nå, med særlig vekt på å korte ned tiden 

fra innleggelse til CT blir tatt og behandling blir avklart og iverksatt. 

 
Ved Nordlandssykehuset er det iverksatt flere tiltak: 

 Regelmessig simulering  

 Undervisning for LIS 1 i introduksjonskurs 

 Regelmessig undervisning i morgenmøte for legene 

 Undervisning på fagdager for sykepleiere og helsefagarbeidere   

 Tema på ledelsens driftsmøter  

 Forbedringsprosjekt for å identifisere flaskehalser i forløpet 

 

Helgelandssykehuset har stor variasjon i resultatene, og jobber med tiltak for å utjevne disse. 

 

Andre oppgaver 2019: 

 Helse Nord RHF skal påse at: 
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o Det enkelte helseforetak i regionen, basert på analyser av uønsket variasjon i 

effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifiserer 

minst ett område der foretaket har gode resultater eller stor framgang, hvilke faktorer 

som har bidratt til denne måloppnåelsen og hvordan denne kunnskapen kan brukes til 

å bedre måloppnåelsen på andre områder. 

o Det enkelte helseforetak i regionen, basert på analyser av uønsket variasjon i 

effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbruk på tvers av helseforetakene, identifiserer 

minst to områder der foretaket har svake resultater/høy risiko, og utarbeider en 

tiltaksplan for å bedre måloppnåelsen på disse områdene. I utarbeidelsen av 

tiltaksplanen skal det eksplisitt vurderes hva man kan lære av andre helseforetak som 

har bedre måloppnåelse.  

 

Helse Nord RHF skal orientere om status i arbeidet innen 1. november 2019. 

Foretakene har, med bakgrunn fra data i ulike kilder, identifisert områder med stor fremgang og 

områder hvor det fortsatt er utfordringer. Funn og prioriterte områder er blitt presentert i felles 

regionalt direktørmøte. Vurderingen av hva man kan lære andre har i begrenset grad inngått i 

vurderingene. Helse Nord RHF informerte om status i møte med HOD den 16.10.19. 

Tiltaksplaner følges opp videre i 2020.  

 

Utredningsoppdrag: 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Vest RHF, og i samarbeid med 

Helsedirektoratet, følge opp anbefalinger i rapporten «Reduksjon av uønsket variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten» av 1. november 20182. Det skal 

innen 1. november 2019 redegjøres for oppfølgingen og legges fram en tydelig og forpliktende 

framdriftsplan for videre utviklingsarbeid. Framdriftsplanen skal også inneholde en felles plan 

for bruk av KPP. Det legges til grunn at indikatorer under utvikling publiseres senest 1. januar 

2020. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) sine ulike helseatlas og 

Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes bruk av legeressurser, jf. Dokument 3:2 

(2018-2019), skal inngå som grunnlag for arbeidet. 

Felles rapporteringstekst (ansvar Helse Vest RHF): 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

I oppdragsdokument for 2019 blei dei fire regionale helseføretaka bedne om å 

vidareføre arbeidet med «reduksjon av uønskt variasjon i kapasitetsutnytting og 

effektivitet i spesialisthelsetenesta». Helse Vest RHF hadde ansvaret for å leie dette 

arbeidet. Arbeidsgruppa for indikator- og metodeutvikling (AIM) utarbeida ein rapport, 

som blei overlevert Helse- og Omsorgsdepartementet 1. november 2019, som svar på 

dette oppdraget.  

 

I 2019 blei det lagt vekt på å konsolidere arbeidet med utvikling av indikatorar og 

metodar. Dette blei gjort med utgangspunkt i ei drøfting og avklaring av på kva nivå i 

spesialisthelsetenesta dei publiserte indikatorane er nyttige. Ønska datagrunnlag blei 

ikkje klart innan fristen og som følgje av dette blei AIM leveransen betydeleg redusert, 

både publisering av eksisterande indikatorar, utvikling med nye indikatorar og arbeidet 

med KPP. Etter overlevering av rapporten blei det arrangert eit møte mellom 

Helsedirektoratet, HOD og Helse Vest RHF, der ein drøfta desse utfordringane. 

 

Ein føresetnad for at styringsindikatorane som AIM allereie har utvikla skal fungere 

som relevant styringsinformasjon for leiarar i helsetenesta, er at indikatorane blir jamleg 

2 Publiserte indikatorer: Nyhenviste, Avviste henvisninger, Kontroller, Ambulant virksomhet, Dagkirugi, Passert 

planlagt tid. Indikatorer under utvikling: Liggetid, Ikke møtt, Planleggingshorisont, Replanlegging 
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oppdatert og kvalitetssikra. Ansvaret for forvaltning av styringsindikatorane nasjonalt er 

lagt til Helsedirektoratet. 

 

Arbeidet med «reduksjon av uønskt variasjon i kapasitetsutnytting og effektivitet i 

spesialisthelsetenesta» blir vidareført i 2020, og vil framleis bli leida av Helse Vest 

RHF. 
 

 Helse Nord RHF skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med å videreutvikle 

finansieringsordningene, herunder Innsatsstyrt finansiering med sikte på endringer fra 2020. 

Helse Nord RHF har bidratt i Helsedirektoratets arbeid med å videreutvikle 

finansieringsordningene, herunder innsatsstyrt finansiering med sikte på endringer fra 2020.  

 

Bl.a. har Helse Nord RHF deltatt i arbeidsgrupper/utredninger i regi av Helsedirektoratet knyttet 

til TFG, intensiv, lab, patologi og medisinsk avstandsoppfølging. 
 

2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Mål 2019: 

 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk på regionnivå. 

Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 

psykisk helsevern. Dette måles ved gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 

avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet 

(polikliniske konsultasjoner). Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 45 dager for 

psykisk helsevern voksne, lavere enn 40 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere 

enn 35 dager for TSB i 2019. Innen 2021 skal gjennomsnittlig ventetid være lavere enn 40 

dager for psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge 

og lavere enn 30 dager for TSB. 

 
Gjennomsnittlig ventetid per sektor 

 
 

 

Ventetider i snitt 

for 2018 

 

 

Ventetider i snitt 

for 2019 

 

Endring i 

dager 

 

Endring i 

% 

Somatikk  59,0 (63,5) 60,0 (64,2) 1,0 (0,7) 1,8 1,1 

Psykisk helsevern 

voksne 

46,5 (58,1) 50,4 (56,0)  3,7 (-2,1) 8,3 3,6 

Psykisk helsevern barn 

og unge 

51,5 (57,4) 53,8 (62,6)  2,3 (5,2) 4,4 9,1 

Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 

35,2 (40,9) 36,9 (42,7) 1,7 (1,8) 4,9 4,4 

Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8131d0a4-09c3-4c6b-9306-

354877237cd6?e=false&vo=viewonly 

 

Aktivitet     
 
 

 

Antall polikliniske 

konsultasjoner i 

2018 

 

 

Antall polikliniske 

konsultasjoner i 

2019 

 

 

Endring i 

antall 

 

 

Endring i 

% 

Somatikk 513778 517115 3337 0,6 

Psykisk helsevern 

voksne 

147451 140902 -6549 -4,4 
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Psykisk helsevern barn 

og unge 

69042 68297 -745 -1,1 

Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 

18682 18703 21 0,1 

 

Kostnader     
 
 
 

 

2018 

 

2019 

 

Endring i 

kroner 

 

Endring i 

% 

 

Somatikk 9 804 095 142 10 177 965 704 373 870 

562 

3,8 

Psykisk helsevern 

voksne UNN 

1 677 832 596 1 750 351 588 72 518 991 4,3 

Psykisk helsevern barn 

og unge 

445 517 589 464 599 526 19 081 937 4,3 

Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling 

401 258 961 422 484 504 21 225 543 5,3 

 
Helse Nord har ikke oppnådd målsetningen om reduksjon i ventetid eller vekst i aktivitet. Det 

har vært ønsket prioritering av psykisk helsevern og TSB med hensyn til kostnader. Det har 

vært utfordringer i regionen mht. rekruttering og stabilisering av ansatte. På grunn av mangel på 

leger, psykologer og sykepleiere har kostandene til innleie økt betydelig i 2019. Utskiftinger 

blant ansatte har dessverre bidratt til noe lengre ventetider og reduksjon i poliklinisk aktivitet.  

 

Helse Nord RHF har fulgt utviklingen tett gjennom året og avhold flere oppfølgingsmøter med 

foretakene for å sikre at det har vært iverksatt adekvate tiltak. Som veksten i kostnader viser, så 

er dette fagområder som har høy prioritet i helseforetakene i regionen. 

 

 Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og 

unge skal være minst 80 pst. 

Ingen av helseforetakene har rapportert på pakkeforløpsindikatorene grunnet forsinkelse i 

implementeringen. Helseforetakene er i gang med opplæring og utvikling av verktøy for 

monitorering.  

 

 Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk 

helsevern barn og unge skal være minst 80 pst. 

Ingen av helseforetakene har rapportert på pakkeforløpsindikatorene grunnet forsinkelse i 

implementeringen. Helseforetakene er i gang med opplæring og utvikling av verktøy for 

monitorering.  

 

 Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern voksne skal 

være minst 80 pst. 

Ingen av helseforetakene har rapportert på pakkeforløpsindikatorene grunnet forsinkelse i 

implementeringen. Helseforetakene er i gang med opplæring og utvikling av verktøy for 

monitorering.  

 

 Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for psykisk 

helsevern voksne skal være minst 80 pst. 

Ingen av helseforetakene har rapportert på pakkeforløpsindikatorene grunnet forsinkelse i 

implementeringen. Helseforetakene er i gang med opplæring og utvikling av verktøy for 

monitorering.  
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 Andel pakkeforløp gjennomført for evaluering av behandling i poliklinikk for TSB skal være 

minst 80 pst. 

Ingen av helseforetakene har rapportert på pakkeforløpsindikatorene grunnet forsinkelse i 

implementeringen. Helseforetakene er i gang med opplæring og utvikling av verktøy for 

monitorering.  

 

 Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid fra avsluttet avrusning til påbegynt 

behandling TSB i døgnenhet skal være minst 60 pst. 

Ingen av helseforetakene har rapportert på pakkeforløpsindikatorene grunnet forsinkelse i 

implementeringen. Helseforetakene er i gang med opplæring og utvikling av verktøy for 

monitorering.  

 

 Minst 50 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern for 

voksne og TSB.  

 

Helseforetak Finnmarkssykehuset UNN NLSH Helgelandssykehuset 

Prosent 26 40 47 32 

 

Helse Nord har ikke oppfylt kravet om at minst 50 % av epikriser fra døgnopphold skal være 

sendt innen 1 dag. Kravet ble gitt i Oppdragsdokumentet og rapportert på fra helseforetakene. 

Det beskrives at det har vært jobbet med å øke andel epikriser innen 1 dag i alle helseforetak. 

Helse Nord er ikke tilfreds med resultatoppnåelsen og arbeidet må videreføres i 2020. 
 

 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) skal reduseres 

i 2019. 

Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har ikke fullmakt til å fatte vedtak om 

tvangsmiddel for pasienter i behandling. 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge har redusert antall pasienter med tvangsmiddelvedtak (§§ 

4.8a, 4.8b, 4.8c og 4.8d) i psykisk helsevern fra 92 (2018) til 87 (2019). 

Nordlandssykehuset har økt antall pasienter med tvangsmiddelvedtak (§§ 4.8a, 4.8b, 4.8c og 

4.8d) i psykisk helsevern fra 55 (2018) til 64 (2019). 

 
Tvangsmiddelvedtak Universitetssykehuset 

Nord-Norge 

Nordlandssykehuset Helse Nord RHF 

2019 87 64 151 

2018 92 55 147 

 
Samlet har det vært en liten økning i antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk 

helsevern i Helse Nord fra 2018 til 2019. Helseforetakene har over år jobbet målrettet for å 

redusere antall og andel pasienter som utsettes for tvangsmiddelvedtak i behandlingen. Helse 

Nord RHF vil videreføre arbeidet med reduksjon av tvangsmiddelbruk også i 2020. 
 

Andre oppgaver 2019: 

 Virksomheter som behandler pasienter innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge og 

TSB skal oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 

Alle helseforetak har, eller er i ferd med å, oppnevne forløpskoordinatorer med nødvendige 

fullmakter innen områdene psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).   

 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  
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Mål 2019: 

 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade i 2019, målt med metoden GTT, skal 

reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017.  

FIN: 

Årsrapport for 2019 rapporteres ikke før 30.april. Andel skader i 2017 var 10,8 %, i 2018 15 % 

og frem til 2. tertial 2019 var andelen 12,5 %. Dersom vi sammenligner kun 2. tertial så var det 

totalt 13 skader i 2017, 15 skader i 2018 og 6 skader i 2019. 

 

UNN:  

Tallene for 2019 viser at det ble funnet pasientskade ved 13,9 % av de undersøkte journaler, 

mot 13,3 % i 2017.  

 

NLSH:  

Resultatene fra GTT analysen viser at andel pasientopphold med minst en pasientskade i 

Nordlandssykehuset har økt fra 2017 til 2019. 

 

 
 

Vi har gjennom 2019 vært oppmerksomme på økningen i pasientskader, og har derfor hatt økt 

fokus på bevisstgjøring av data og på analyser av årsaksforhold både på foretaksnivå og per 

klinikk/avdeling. Det økende antallet pasientskader i Nordlandssykehuset er også diskutert i 

styresak 095-2019. Selv om dette arbeidet er ikke ferdigstilt, har vi likevel avdekket noen 

faktorer som vi tror bidrar til den negative utviklingen:  

 Et av GTT-teamene i Nordlandssykehuset inkluderte ikke pasientskader som de 

definerte som påregnelige komplikasjoner til medisinsk behandling i 2017 analysen. 

Dette har mest sannsynlig bidratt til at 2017-tallene viser en for lav andel 

pasientopphold med minst en pasientskade. 

 Vi tror at avslutningen av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har medført et 

redusert fokus på flere av innsatsområdene som det har vært jobbet med, spesielt de 

innsatsområdene som tidligst ble iverksatt (forebygging av urinveisinfeksjoner og 

trykksår), da vi ser en økning av pasientskader innenfor disse kategoriene 

 Gjennom arbeidet med innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet ble det innført 

nye rutiner og praksis ble endret. Vi er usikre på om alle disse rutinene og prosedyrene 

følges like godt ennå, og om nyansatte blir godt nok gjort kjent med dem. Dette vil bli 

etterspurt.  

 Belastningen med rokader og omorganisering i Nordlandssykehuset Bodø, sentrum kan 

ha bidratt til en negativ utvikling pga. endret fokus. 

Alle klinikkene med GTT team har blitt bedt om å gjennomgå egne resultater for å finne 

sannsynlige forklaringer på den negative utviklingen, og finne grunnlag for lokalt 

forbedringsarbeid. Dette vil det jobbes videre med gjennom 2020. 

 

HSYK:  

Helgelandssykehuset arbeider målrettet med å kvalitetssikre registrering av pasientskader. 

HSYK deltar i regionalt samarbeid og opplæring i pasientskaderegistrering.  

 

Helgelandssykehuset endret struktur på GTT teamene fra 2017. Andel sykehusopphold med 

minst en pasientskade med tilhørende 95 % konfidentsintervall på kirurgisk team var i 2017 
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22,5 % og i 2018 15,8 % en reduksjon med 6,7 %. Medisinsk team var i 2017 12,5 % og i 2018 

9,6 %, en reduksjon på 2,6 %. 

 

 Arbeidet med HMS og pasientsikkerhet må sees i sammenheng. Andel «enheter med modent 

sikkerhetsklima» (jf. definisjon i pasientsikkerhetsprogrammet) ved hvert helseforetak skal 

være minst 60 pst.  

 

Etter dialog mellom HOD, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene våren 2019 ble det 

avklart at de regionale helseforetakene ikke skulle gjennomføre beregninger av modent klima, 

herunder oppfølging for 2019.  

 

Det er videre avtalt at Helsedirektoratet skal, med bakgrunn i dataleveranse fra alle 

helseregionene, utarbeide en rapport basert på definisjoner fra den tidligere 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.  

 

Helse Nord vil følge opp denne rapporten, som første gang kommer i 2020, herunder 

målsettingen om at minst 75 % av enhetene skal ha et «godt sikkerhetsklima» innen utgangen 

av 2023. 

 

 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i 2020 sammenliknet med 

2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons 

cefalosporiner, penicillin med enymhemmer og kinoloner). 

FAG SOLA / RD 

 
Figur 7 Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i sykehus. 

Kilde: Helsedirektoratet 

I Helse Nord er forbruket redusert siden 2012 med totalt 14,3 prosent. Ut fra dagens resultat er 

det lite sannsynlig at målet om 30 prosent reduksjon vil bli nådd i 2020.  

 

Ved utgangen av 2. tertial 2019 hadde Helse Nord lavest forbruk i landet med 14,6 DDD per 

100 liggedøgn. Samlet nasjonalt forbruk var 15,1 DDD per 100 liggedøgn. 

 

Helgelandssykehuset har redusert forbruket med 31 prosent sammenlignet med 2012. De øvrige 

helseforetakene i Helse Nord har ikke samme måloppnåelse; UNN har en reduksjon på 9 

prosent, Finnmarkssykehuset 11 prosent og Nordlandssykehuset 13 prosent.  

 

Det er iverksatt og planlagt flere tiltak. Alle helseforetakene har antibiotikastyringsprogram som 

koordineres av antibiotikateam. Finnmarkssykehuset planlegger samarbeid med 

Helgelandssykehuset for å lære av det systematiske arbeidet som er gjennomført der. Av andre 

tiltak kan nevnes: 
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 Revurdering av antibiotikabruk innen 72 timer. 

 Opplæring av sykepleiere og annet fagpersonell.  
 Kliniske farmasøyter mer involvert i arbeidet.  

 

 Ingen korridorpasienter.  

FAG SOLA / SS 

 
Figur 8 Andel korridorpasienter, helseforetakene i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet, kvalitetsindikatorer 

Styringsmålet er ikke nådd. Ved utgangen av 2. tertial 2019 var andelen korridorpasienter i 

Helse Nord 1,2 prosent. Dette utgjør 1314 pasienter.  

 

Finnmarkssykehuset ligger lavt med henholdsvis 0,5 prosent i Hammerfest og ingen i Kirkenes. 

 

UNN har fremdeles utfordringer på enkelte sengeposter. Andelen var 1,5 prosent ved utgangen 

av 2. tertial. Det er iverksatt tiltak for å sikre riktig registrering, samt månedlig rapportering for 

sengeposter med flest korridordøgn. 

  

Ved Nordlandssykehuset er andelen korridorpasienter lavest i regionen med 0,3 prosent. Høyt 

belegg angis som en av årsakene, og det er planlagt å analysere hvorfor belegget er økt. I tillegg 

til interne tiltak vil foretaket i samarbeid med primærhelsetjenesten vurdere tiltak for å redusere 

antall utskrivningsklare pasienter og for bruk av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser. 

 

Ved Helgelandssykehuset har andelen korridorpasienter økt fra 1,3 prosent i 2017 til 2,5 prosent 

ved utgangen av 2. tertial 2019. Flere tiltak er nå iverksatt, som bedre seleksjon i akuttmottak for 

vurdering av om innleggelse er nødvendig og bedre planlegging av utreise. 

 

 Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk helsetjeneste. 

I Helse Nord var 66 prosent av epikrisene innen somatikk sendt innen 1 dag ved utgangen av 2. 

tertial 2019. 
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Figur 9 Andel epikriser sendt innen 1 dag, somatikk, helseforetakene i Helse Nord, i perioden 2017- 2. tertial 

2019 

Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset har økt andelen. Helgelandssykehuset har 

hatt en nedgang, og kartlegger nå hvor flaskehalsene er. 

 

Det er iverksatt tiltak i alle helseforetakene for å øke andelen epikriser som sendes innen 1 dag. 

Tiltakene er av ulik karakter; fra direkte oppfølging av leger i Finnmarkssykehuset, til at 

resultatene er tema på direktørens tavlemøter ved UNN. Oppsummert er tiltakene som følger: 

 Merkantilt personell følger opp legene og påser at epikriser godkjennes innen frist. 

 Kartlegge variasjon mellom behandlere og avdelinger 

 Kartlegge flaskehalser 

 Ukentlig tema på direktørens tavlemøte 

 Daglig oppdatering på avdelingsnivå i HN-LIS.  

 Kontinuerlig lederfokus på resultater og læring på tvers av klinikkene 

 

 Antall nye kliniske behandlingsstudier er økt med 5 pst. i 2019 sammenliknet med 2017.  

Det er UNN og NLSH som primært har egne registrerte kliniske studier.  

Før tall foreligger fra Cristin er det usikkert om målet er nådd. UNN hadde 41 kliniske 

behandlingsstudier som var aktive i 2017 og 2018.  

UNN melder at det ligger til rette for at foretaket kan være spydspiss som drar med andre 

foretak i regionen. Forskere ved mindre foretak kan være knyttet opp mot forskningsgrupper 

/forskningsinfrastruktur som allerede finnes ved UNN. 

UNN har også multisenterstudier, der UNN har med andre foretak i regionen og i utlandet, blant 

annet TWIST-studien på hjerneslag, og ADHD-studien i nord. 

 

Nordlandssykehuset melder at de er koordinerende institusjon for åtte kliniske studier, hvorav 

ett er nytt og deltaker i mange nasjonale multisenterstudier. Det er ikke iverksatt egne tiltak for 

å øke antall studier, men vises til den ordinære forskningsstøtten som foretaket har etablert for 

sin forskningsmiljø.  

 

Andre oppgaver 2019: 

 Helse Nord RHF skal rapportere hvordan nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen er 

implementert, spesielt hvordan helseforetakene har fulgt opp anbefalingen om 

utreisevurdering. 
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Alle helseforetakene i Helse Nord har fulgt opp og implementert nasjonal faglig retningslinje 

for fødselsomsorgen. Når det gjelder utskriving, skjer dette etter nasjonale retningslinjer, og i 

samarbeid med primærhelsetjenesten. Det arbeides med videreutvikling av utreisesamtalen som 

ledd i oppfølgingen av nasjonale retningslinjer.  

 

 Helse Nord RHF skal gjennomføre en kartlegging av hvordan følgetjenesten for fødende 

fungerer i helseregionen.  

Fagrådet for gynekologi og fødselshjelp fikk i oppdrag å kartlegge følgetjenesten i Helse Nord, 

og dette var tema på fagrådsmøte høsten 2019. På samme tid kom det oppdrag fra HOD til 

Helsedirektoratet om å lede en arbeidsgruppe som skal se på hvilke konsekvenser den endrete 

situasjonen har for bemanning, og trygge fødetilbudet i hele landet.  

 

Dette arbeidet vil gi et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og tiltak i helseforetakene, og det er 

naturlig å avvente videre oppfølging til konklusjonene fra arbeidsgruppen foreligger.  
 

 Helse Nord RHF skal ha det økonomiske ansvaret for hormonpreparater i de tilfeller kvinner i 

fertil alder får tilbud om å ta ut egg hvis behandling av alvorlig sykdom kan gå utover 

fertiliteten.  

I Helse Nord er det Universitetssykehuset Nord-Norge HF som har det økonomiske ansvaret for 

hormonpreparater. 
 

 Helse Nord RHF skal etablere behandlingstilbud for personer som er dømt for å ha utført 

seksuelle overgrep, etter modell av pågående prosjekt utviklet av Helsedirektoratet, 

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Fengselspsykiatrisk poliklinikk 

ved Oslo universitetssykehus, Kriminalomsorgen region sør og Helse Sør-Øst RHF. 

Helsedirektoratet får tildelt tilskudd til formålet over kap. 734 post 21 for 2019, og skal 

fordele midler til de fire regionale helseforetakene. 

Tilbudet er etablert ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i regi av regionalt 

kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.  
 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord, og i samarbeid med 

Helsedirektoratet legge en plan for oppfølging av Anbefalt program for regelmessige 

netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati (Helsedirektoratet 2018) med formål å 

forhindre unødvendig synstap og blindhet. 

Felles rapporteringstekst: 

 
Interregional prosjektgruppe 

Etablert gruppe som utreder finansiering, egen gruppe for opplæring er under etablering. 

Kvalitetsregister: Prosjektgruppen anbefaler å bruke Norsk diabetesregister for voksne, NDV. 

Utviklet skjema for øyehelse, utprøvd ved OUS HF og delvis ved UNN HF. Nødvendig at 

avtalespesialister også rapporterer til NDV dersom de skal gradere bilder i programmet. 

Infodoc, som mange avtalespesialister har, er forespurt om å implementere øyeskjema i sin 

journal.  

 

Status i regionene 

Helse Sør-Øst: Etablert piloter i Sykehuset Innlandet HF og OUS HF. I Innlandet tas 

øyenbunnsfoto ved optiker og bildene overføres til øyeavdeling for granskning. I piloten ved 

OUS HF er det utplassert kameraer ved AHUS Nordbyhagen, Aker sykehus og Norsk 

Diabetikersenter. Bildene sendes til øyeavdelingen ved OUS HF for granskning. Helse Sør-Øst 

RHF skal anskaffe en regional løsning for multimediaarkiv, som vil muliggjøre overføring av 

bilder mellom de ulike aktører i programmet. 

OUS HF har tatt ansvaret for å etablere et utdanningsopplegg for primærgranskere, og en 

gruppe med representanter fra de andre regionene er under etablering. 
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Helse Sør-Øst vil igangsette et regionalt prosjekt ledet av OUS HF for å innføre programmet i 

regionen. Oppstart av prosjektet planlegges til februar/mars 2020. 

 

Helse Midt-Norge: Undersøkelse utføres i dag primært hos avtalespesialister, men også på 

sykehusene. HMN vurderer det mest hensiktsmessig at undersøkelsene utføres i sykehusregi, 

med muligheter for desentraliserte screeningsenheter. Med dagens rammebetingelser er dette 

gunstige løsning, særlig m.t.p. finansiering. 

Fremdriftsplan under utarbeidelse. 

 

Helse Vest: Undersøkelsene utføres både ved øyeavdelingene HF og hos avtalespesialistene. 

Bilder tatt i sykehusene blir lagret i digitalt mediearkiv, DMA, mens avtalespesialister har 

forskjellige lokale systemer. Helse Vest vil igangsette et regionalt prosjekt ledet av Helse 

Bergen HF for å harmonisere programmet. Start: feb/mars 2020. 

 

Helse Nord: Gjennomført pilot på eget initiativ fra avtalespesialist, med støtte fra bla 

Innovasjon Norge. Bildene tatt desentralt hos optiker og gradering av bilder gjort hos 

avtalespesialist. Hensikten med piloten har primært vært å teste ut tekniske løsninger/ 

infrastruktur, men også at kvaliteten ved en slik løsning blir god nok. HN RHF har tatt del i 

evalueringen, og det planlegges nå for ny pilot, hvor de øvrige elementer i programmet testes. 

Bla er det planlagt å teste integrering av NDV i Infodoc. Det er planlagt en eller flere piloter i 

HF-ene. 

 

Oppsummering 

Det gjenstår fortsatt mye arbeid. Pilotprosjektene vil gi oss kunnskap om hva som er mulig å få 

til innenfor dagens løsninger, samt hva som krever endringer og verktøy vi ikke har i dag. 

Utfordringer og muligheter er ulik i regionene. Det er behov for finansiering som understøtter 

ønsket organisering, og digitale verktøy som gir en god og sikker arbeidsflyt. 
 

 Helse Nord RHF skal videreføre arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet, implementere 

handlingsplanen og redusere variasjon i pasientsikkerhetsindikatorer. 

Arbeidet med tiltakspakkene videreføres i foretakene som tidligere. Regional 

kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har utarbeidet en plan for hvilke tiltakspakker 

som skal prioriteres felles i regionen. Planen har fått sin tilslutning i det regionale fagsjefmøtet. 

Prioriterte områder er: tidlig oppdagelse av forverret tilstand, Tidlig oppdagelse av sepsis, 

samstemming av legemiddellister og forebygging av selvmord. Regional kompetansetjeneste 

for klinisk pasientsikkerhet jobber tett med alle de øvrige foretakene gjennom sine månedlige 

status- og koordineringsmøter. Status for arbeidet vil legges fram for det regionale fagsjefmøtet 

ila våren 2020. 

 

Implementering av nasjonal handlingsplan følges opp gjennom egen regional handlingsplan, 

samt regionalt arbeid med kompetanseplaner (forbedringskompetanse og lederkompetanse). 
 

 Helse Nord RHF skal, følge opp plan for nye kvalitetsregistre og utarbeide felles årlig 

statusrapport under ledelse av Helse Nord RHF.  

Felles rapporteringstekst: 

 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Nord RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Plan for nye registre 

Arbeidet med å følge opp plan for nye kvalitetsregistre har i 2019 hatt fokus på nye 

kvalitetsregistre innen psykisk helsevern. Det er planlagt fire nye kvalitetsregistre innen psyksik 

helsevern: 
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Kvalitetsregister for alderpsykiatri 

Kvalitetsregister for barn- og unges psykiske helse 

Kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling 

Kvalitetsregister for psyksik helsevern – voksne 

 

Kvalitetsregisyter for alderpsykiatri, kvalitetsregister for barn- og unges psykiske helse og 

kvalitetsregister for nevrostimulerende behandling har planlagt å søke om status som nasjonalt 

kvalitetsregister i 2020. 

 

Årlig statusrapport 

Statusrapport for medisinske kvalitetsregistre 2019 ble oversendt Helse- og 

omsorgsdepartementet 27.12.2019. Rapporten kan lastes ned fra: 

 https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/Statusrapport_2019.pdf  
 

 Helse Nord RHF skal påse at helseforetakene deltar i de nasjonale brukerundersøkelsene i regi 

av Folkehelseinstituttet, og at resultatene brukes aktivt i forbedringsarbeid. Dette omfatter 

også løpende brukererfaringsundersøkelser innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling som vil bli utviklet og implementert i løpet av 2019. 

Alle helseforetakene deltar i PasOpp undersøkelsene, inkludert undersøkelsene innenfor psykisk 

helsevern og TSB. Resultatene brukes på ulik måte i forbedringsarbeid i de ulike enhetene, men 

siden rapportene etter undersøkelsene kommer en tid etter at undersøkelsene er gjennomført, 

gjennomfører de fleste helseforetakene lokale pasienterfaringsundersøkelser i tillegg. På denne 

måten kan de følge opp lokale utfordringer på en tettere måte. 
 

 Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra 2020. Helse 

Nord skal i 2019 påse at helseforetakene arbeider målrettet for å få opp registreringsandelen. 

Helse Nord RHF har, sammen med Helsedirektoratet/NPR, hatt oppfølgingsmøte med samtlige 

sykehus i regionen basert på registreringstall. Helse Nord ligger i sum noe over 

landsgjennomsnittet, men registreringen er fortsatt mangelfull og varierende.  

 

Først i desember 2019 ble registreringsmodulen i DIPS oppgradert slik at alle sykehusene vil 

rapportere på riktig kodeverk i 2020.  

 

Utredningsoppdrag: 

 Det vises til tidligere oppdrag om overgang til faglig likeverdige, men rimeligere legemidler 

og tilgrensende oppdrag, samt de regionale helseforetakenes redegjørelse til departementet av 

november 2018. Det legges til grunn at de regionale helseforetakene fortsatt følger opp 

anbefalinger og tiltakene i rapporten, og redegjør for denne oppfølgingen innen medio mai 

2019. Det bes om at det i redegjørelsen tas inn hvordan arbeidet følges opp gjennom relevante 

styringsdokumenter og budsjettprosesser i de regionale helseforetakene og helseforetakene.  

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

  

Egen redegjørelse om arbeidet ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 30. mai 2019. 
 

 De regionale helseforetakene skal gjennomføre de fire prioriterte kravområdene i SAFEST-

prosjektet i henhold til plan for realisering av 19. november 2018 fra Nasjonal IKT. De 

regionale helseforetakene skal videre, utarbeide en oppdatert og forankret analyse av 

aktørenes samlede behov for strukturert og standardisert legemiddelinformasjon i tråd med 

foreslått plan av 15. november 2018 fra Direktoratet for e-helse for realisering av enhetlig og 

strukturert legemiddelinformasjon i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Analysen skal 

gjennomføres i samarbeid med berørte aktører i sektoren.  

Felles rapporteringstekst: 
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Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Dei fire regionale helseføretaka har samarbeida om SAFEST-prosjektet i tråd med 

oppdragsdokumentet.  Nasjonal IKT har bidratt i denne prosessen inntil aktiviteten i Nasjonal 

IKT ble avsluttet.   
 

 De regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, skal i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og øvrige aktører i Nye metoder utvikle modeller 

for utfasing av behandlingsmetoder i spesialisthelsetjenesten i systemet for Nye metoder. 

Modellene skal tilrettelegge for å aktivt identifisere, selektere og vurdere behandlingsmetoder 

for utfasing gjennom for eksempel bruk av Real World Data og re-evaluering av 

behandlingsmetoder i bruk i spesialisthelsetjenesten. Det forutsettes at relevante internasjonale 

erfaringer på området trekkes inn i arbeidet.  

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

På vegne av alle RHF-ene har Helse Midt-Norge RHF avlevert rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet som angir status for arbeidet i 2019. 
 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF og basert på 

prioriteringskriteriene, vurdere om enkelte kirurgiske prosedyrer som utføres i helsetjenesten i 

dag ikke skal benyttes rutinemessig eller kun gitt spesifikke kriterier for bruk, bl.a. grunnet 

manglende forskningsbasert dokumentasjon om effekt, eller fordi det er utviklet bedre og 

trygger metoder. Det skal bygge på arbeidet gjort i England gjennom «The Evidence-based 

intervention programme» og andre internasjonale erfaringer. De regionale helseforetakene 

skal, i samarbeid med Helsedirektoratet, vurdere behov for å harmonisere nasjonale faglige 

retningslinjer og behov for endringer i finansieringsordningene. De regionale helseforetakene 

skal orientere om status i arbeidet innen 1. november 2019. 

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

På vegne av alle RHF-ene har Helse Midt-Norge RHF avlevert rapport til Helse- og 

omsorgsdepartementet som angir status for arbeidet i 2019. 

 
 

Personell, utdanning og kompetanse 

 Helse Nord RHF skal ha iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i henhold til 

kravene i spesialistforskriften. Det skal påses at leger i spesialisering del 2 og 3 får 

gjennomført Helsedirektoratets anbefalte minimumstall for praktiske kliniske ferdigheter, 

sammenstilt i prosedyrelister.  

Alle foretak i regionen har iverksatt ny ordning for legenes spesialistutdanning i henhold til 

kravene i spesialistforskriften. Alle foretak har jobbet med utdanningsplaner i IKT-systemet 

Kompetansemodulen. Her ligger alle krav til kurs og prosedyrer som er anbefalt av 

Helsedirektoratet. Siste ledd i redigering av disse planene hadde frist 30.august - dette handler 

om å angi læringsarena for læringsmålene (altså hvor du kan lære hva). Planene kan tildeles LIS 

allerede nå, for fortløpende registrering av gjennomførte prosedyrer og kurs, samt lokalt 

definerte læringsaktiviteter.  

 

Ferdigstillelse av planer, tildeling av planer og bruk av IKT verktøyet Kompetansemodulen, vil 

gi et komplett bilde av i hvilken grad LIS får gjennomført kurs og prosedyrer. Antall prosedyrer 

gjennomført, og signering for prosedyrekravet, vil registreres i kompetansemodulen.  Det er her 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 39 



man vil få et komplett bilde av antall gjennomførte prosedyrer, i tillegg til gjennomføringen av 

de anbefalte kursene fra Helsedirektoratet.  

 

Foreløpig er man i en konverteringsperiode. Rapporter vil tas ut fortløpende fra 

kompetanseportalen hvor man vil få oversikt over måloppnåelse i forhold til anbefalte 

minimumstall for praktiske kliniske ferdigheter.  

 

 Helse Nord RHF skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i godt 

samsvar med tjenestenes behov, og medvirke i RETHOS-prosjektet til å forme fremtidsrettede 

utdanninger.  

Helse Nord RHF har vært aktiv i utviklingen av innholdet i utdanningene inkludert i RETHOS-

prosjektet. De viktigste bidragene har vært rekruttering av representanter fra foretakene til 

programgruppene, god dialog med prosjektet i det regionale samarbeidsorganet for utdanning 

og høringsinnspill til de nye nasjonale retningslinjene. Helse Nord RHF også bidratt å styrke 

samarbeidet med universitetene om de nye studieplanene. Alle helseforetakene har vært 

involvert i dette arbeidet. 
 

 Helse Nord RHF skal utrede og iverksette tiltak for å forbedre avviklingen av 

praksisundervisning for de som utdannes i helseyrkene innenfor rammene av helseforetakenes 

ansvar for praksisundervisning og opplæring. 

Helse Nord RHF har opprettet regionalt koordineringsutvalg for praksisplasser der alle 

sykehusforetakene og universitetene er representert.  

 

Årshjul for samordning av behov for praksisplasser er utarbeidet. 

 

Av utfordringer som utvalget behandler er samtidighetskonflikt og evt. mangler på 

praksisplasser i eget opptaksområde. Det som ikke løses gjennom samarbeidsavtalene som 

universitetene har med praksisarena, løftes inn i utvalget. 

 

Det er av stor verdi for foretakene å være praksisarena og det er også utvalgets oppgave å se til 

at foretak lengst unna studiested ikke blir skadelidende ved redusert behov for praksisplasser.  
 

Forskning og innovasjon 

 Helse Nord RHF skal rapportere på kliniske behandlingsstudier i helseforetakene for 2017, 

2018 og 2019, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en indikator 

for kliniske behandlingsstudier. 

Det er rapportert på kliniske behandlingsstudier etter gjeldende mal og retningslinjer. UNN 

ivaretar oppgaven for RHFet. Det finnes foreløpig ikke tall som kan sammenlikne 2019 med 

forrige rapportering, men det vises til at Cristin håndterer endelig rapportering. 
 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, rapportere på 

indikatorer for innovasjonsaktivitet og -nytte i helseforetakene for 2018. 

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Det er gjennomført rapportering på innovasjonsindikatoren aktivitet og pilot på 

innovasjonsindikatoren nytte. Rapporteringen bygger på tall fra 2019 fra alle regioner. 

 

Aktivitetsrapporteringen indikerer økt fokus på registrering og oppfølging av 

innovasjonsprosjekter lokalt, sammenliknet med fjorårets prøverapportering. Det er i år også 

flere helseforetak som rapporterer på innovasjonsaktivitet for første gang. 
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Tallene viser økning i antallet innovasjonsprosjekter med fremdrift, og som utløser 

aktivitetspoeng. Det forventes at trenden med mer komplett og forbedret registrering vil 

fortsette, og at bruk av innovasjonsindikatorene vil bidra til styrket innovasjonsinnsats i 

helseforetakene. 

 

Gjennom pilotprosjektet på nytteindikatoren er det utviklet en praktisk tilnærming for utførelse 

av nyttevurdering av innovasjonsprosjekter lokalt, og nasjonalt. Piloten i 2019 har vært 

avgrenset til fire universitetssykehus og man tar sikete på å utvide nytterapporteringen i 2020 til 

å omfatte alle helseforetak. 
 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, i tett samarbeid 

med KS overta ansvar for videreføring av InnoMed som et nasjonalt kompetansenettverk og 

fasiliterings- og prosesstøtte for behovsdrevet tjenesteinnovasjon i spesialisthelsetjenesten og 

den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Av bevilgningen på 12,9 mill. kroner skal det i 

2019 og 2020 overføres 4 mill. kroner per år fra Helse Midt-Norge RHF til Helsedirektoratet, 

til oppfølging av avtale om prosessveiledning av kommuner.  

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

De regionale helseforetakene har, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, tatt over ansvaret 

for InnoMed i tett samarbeid med KS. I 2019 har HMN RHF hatt en midlertidig avtale med 

Sintef om sekretariatsfunksjonen av InnoMed, samtidig som vi har vært i en anskaffelsesprosess 

av nye InnoMed. Alle de regionale helseforetakene, samt KS, er representert i arbeidsgruppa for 

anskaffelsen. Styringsgruppa for anskaffelsen består av fagdirektører i RHFene, i tillegg til KS-

representant. Det er ventet at anskaffelsen vil være ferdig i februar 2020 og at valg av 

leverandør av nye InnoMed er klar 1. mars 2020. 
 

 Helse Nord RHF skal legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskning i 

de regionale helseforetakene skal være åpent tilgjengelige etter 1. januar 2020, i henhold til 

føringer i veileder fra Norges forskningsråd. 

Se svar på krav i revidert OD, som erstattet dette kravet. 
 

Utredningsoppdrag: 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, i samarbeid med 

næringslivet utrede hvordan nasjonal infrastruktur for «en vei inn» for kliniske studier 

NorCRIN kan kobles tettere til næringslivet gjennom en partnerskapsmodell, jf. det danske 

NEXT-partnerskapet. 

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

Bakgrunnen for dette oppdraget er at det har vært nedgang i antall kliniske studier over flere år. 

Deltakelse i kliniske studier (utprøvende behandling) skal også være et tilbud til pasienter. 

Myndighetene har satt mål for økning i antall kliniske behandlingsstudier. 

Legemiddelselskapene trekker fram tre hovedårsaker til nedgangen i kliniske studier: Mangel på 

forskningspersonell, motvilje til samarbeid med industrien og langsomme administrative 

prosesser. 

  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe våren 2019 med deltakere fra RHF-ene og 

universitetssykehusene v/NorCRIN, , Inven2, OCC, LMI (forskningsutvalget), Norway Health 

Tech og flere. Oppdraget ledes av Helse Midt-Norge RHF v/assisterende fagdirektør Siv 

Mørkved. Interregionalt fagdirektørmøte er styringsgruppe og AD-møtet er overordnet 

beslutningstaker. To brukerrepresentanter og to konserntillitsvalgte er oppnevnt, sistnevnte 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 41 



deltar også i styringsgruppen. Det foreligger utkast til rapport som ser hen til hvordan Danmark 

har jobbet for å øke klinisk forskning, og videre bygger på innspill i møter og skriftlige, hvor 

alternative måter å organisere en partnerskapsmodell mellom helseindustri og HF diskuteres. 

Dersom det skal etableres en norsk partnerskapsmodell anbefaler arbeidsgruppen tydelig 

mandat og styringslinje, og at NorCRIN må ha en formalisert rolle. 

  

Det er imidlertid ikke enighet om hva som er den foretrukne løsningen. LMI ønsker at det 

etableres en partnerskapsmodell som egen juridisk enhet og med et styre hvor industrien får stor 

plass, men ikke et nytt byråkratisk ledd eller kobling til NorCRIN. Helseforetakene, derimot, 

foretrekker en nettverksmodell med kobling til og videreutvikling av NorCRIN. Fagdirektørene 

ønsker derfor mer tid til å diskutere innholdet i rapporten. HOD har innvilget utsatt innlevering 

og det er laget en ny tidsplan for arbeidet. Det legges nå opp til at styringsgruppen skal drøfte 

rapporten på sitt møte i februar og gi tilbakemelding til arbeidsgruppen. Endelig rapport skal 

legges fram for styringsgruppen i mars og deretter til AD-møtet i april, forutsatt godkjenning. 

Innsending til HOD skal deretter skje innen 10. mai. 

 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, utrede hvordan 

identifiserte kunnskapsbehov i Nye metoder kan knyttes til Program for klinisk 

behandlingsforskning, herunder muligheter for samfinansiering med ideelle organisasjoner og 

stiftelser. 

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Kontakt mellom Nye metoder og KLINBEFORSK er etablert, og aktuelle forskningstema er 

vurdert som grunnlag for tildeling til behovsidentifisert forskning innen rammen for 

programmet. 

 

Muligheter for samfinansiering med ideelle organisasjoner vil bli vurdert av programstyret for 

KLINBEFORSK og er foreslått som tema for oppfølging i de regionale helseforetakenes 

strategigruppe for forskning våren 2020. 
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3. Rapportering på krav fra revidert oppdragsdokument av 21. juni 2019 

3.1 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 

Andre oppgaver 2019:  

 

Utredningsoppdrag: 

 

 Det skal etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 

brukerorganisasjonene på rusfeltet, representanter fra private tilbydere med avtale 

innen TSB og de regionale helseforetakene. Arbeidet ledes av Helse Midt-Norge RHF 

og får følgende mandat: 

o Utarbeide et grunnlag for felles praksis for rettighetsvurderinger for å sikre at 

pasientrettighetene til rusavhengige blir ivaretatt på en enhetlig og omforent måte i 

alle helseforetak.  

o Sikre at alle pasienter på en klar og tydelig måte blir orientert om deres rett til fritt 

behandlingsvalg og derved mulighet for også å kunne velge en institusjon innen 

ordningen med fritt behandlingsvalg. 

Arbeidsgruppen skal legge berørte retningslinjer og lovverk til grunn for sitt arbeid. 

Formålet med arbeidet er å forhindre at like lidelser gis ulik rett til nødvendig 

helsehjelp og unngå at det utvikler seg ulik praksis. Helsedirektoratets 

prioriteringsveileder skal legges til grunn for arbeidet. Arbeidet skal leveres innen 1. 

mars 2020.  
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

Viser til oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.114 S 

(2018-2019) Pkt 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 

utredningsoppdrag. 

 

Helse Midt-Norge RHF ble gitt oppdraget fra HOD om å lede arbeidet. Oppdraget ble 

prosjektorganisert der krav om representasjon og mandat fra HOD ble ivaretatt. Alle RHF har 

medvirket i utvelgelsen av representanter til prosjektet. 

  

Arbeidsgruppen v/ prosjektledelse leverte rapporten for godkjenning i interregionalt 

styringsgruppe 27.01.2020. Styringsgruppen stilte seg bak rapporten slik den forelå.  

  

Endelig godkjenning foretas i interregionalt AD møte medio februar. Tidsrammen overholdes 

og rapporten overleveres HOD innen 1. mars 2020. 

 

3.2 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 

Andre oppgaver 2019: 

   

 I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 

15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre til grunn for utvikling av 
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tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding 2019 for helseforetakenes samarbeid 

med kommunene.  

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark har vært og er i dialog med kommunene i 

Nord-Norge. Flere av kommunene har kommet i gang med reformarbeidet. Dialogen og 

samarbeidet om reformen med helseforetakene er planlagt i forbindelse med opprettelse av 

helsefellesskap. 

 

 Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å 

gjennomføre et forprosjekt for en felles journal- og samhandlingsløsning. Tiltaket 

omfatter kommunene utenfor Midt-Norge og samhandling med 

spesialisthelsetjenesten. Forprosjektet skal levere sine anbefalinger januar 2020. 

Anbefalingene skal deretter kvalitetssikres i tråd med statens prosjektmodell (KS2). 

Samhandling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten 

er en sentral del av tiltaket. Det er avgjørende med en god prosess og godt samarbeid 

mellom Direktoratet for e-helse, KS og kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten i 

forprosjektet. De regionale helseforetakene skal bidra i Direktoratet for e-helses arbeid 

med forprosjekt for en felles journal- og samhandlingsløsning.  

Eier IKT / BNI 

Helse Nord RHF deltar aktivt i arbeidet rundt AKSON og gir konstruktive innspill til 

programmet for å sikre en gjennomføring som kan ha en akseptabel risiko.  Det vises 

her til HODs krav om forsvarlig prosjektgjennomføring gitt i foretaksprotokoll – se 

rapporteringspunkt.  

 

Utredningsoppdrag: 

 

 De regionale helseforetakene skal utrede mulige løsninger for sporing av implantater 

(medisinsk utstyr i risikoklasse 3), enten gjennom videreutvikling av pasientjournal, 

Kjernejournal eller ved etablering av et nasjonalt behandlingsregister. Tekniske 

løsninger og kostnader, samt tidsperspektiv for implementering må konkretiseres. Det 

må legges til grunn felles standarder for enhetlig og strukturert produktinformasjon om 

medisinsk utstyr for å understøtte effektiv dokumentasjon, informasjonsdeling, 

sporing og overvåking av implantater. Utredningen skal ledes av Helse Vest RHF, og 

skal skje i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk.  

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

I parallell med eit oppdrag om løysing for sporing av implantater /medisinsk utstyr i 

risikoklasse 3, har Helseministeren initiert eit kortsiktig prosjekt knytt til sporing av pacemaker. 

Bakgrunnen for dette er eit varsla nært samanbrot av det nasjonale pacemaker registeret, og 

problem knytt til sporing av pasientar etter varsling av programvarefeil på ein spesifikk type 

pacemaker. Dette oppdraget blei gjeve til Helse Sør-Øst (HSØ). 

 
Helse Vest og HSØ samarbeider tett om det kortsiktige pacemaker-prosjektet, og legg til grunn 

at pacemaker-prosjektet og det større og meir langsiktige implantat-prosjektet vil ha stor nytte 

av å vere koordinert. 
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Pacemaker-prosjektet er iverksett, og Helse Vest vil i løpet av første kvartal 2020 etablere ein 

prosjektorganisasjon for implantat-prosjektet. I oppdraget er det krav om samarbeid mellom 

regionane, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk. Helse Vest har også teke kontakt 

med Sjukehusinnkjøp HF i høve utgreiingsoppdraget, og vil foreslå å ta inn Sjukehusinnkjøp 

HF som fullverdig prosjektmedlem både i styringsgruppe og prosjektgruppe. 

 

 De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, følge opp 

Helsedirektoratets rapport fra november 2018 om lipødembehandling, og vurdere om 

det bør etableres et kirurgisk behandlingstilbud i Norge til pasientgruppen. 

Helsedirektoratet anbefaler at fagmiljøene innen plastikkirurgi vurderer utredning og 

behandlingsmetoder, og hvilke kriterier som skal legges til grunn for kirurgisk 

behandling. I tråd med direktoratets anbefaling bør et samarbeid med fagmiljøer i 

Sverige vurderes. Erfaringene fra Universitetssykehuset Nord-Norge med 

lipødembehandling og fra St. Olavs hospital om kirurgisk behandling av lymfødem tas 

med i vurderingen. Utredningen skal leveres innen 1. mars 2020.  

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

Ledelse av arbeidet er høsten 2019 delegert til kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital HF. 

Rapport er utarbeidet i samarbeid med de plastikkirurgiske miljøene, og er under sluttføring. 

Utkast til rapport er sendt til alle offentlige plastikkirurgiske avdelinger i Norge for uttalelse. 

Ferdig rapport vil foreligge innen fristen 1.3.2020. 

 

Forskning og innovasjon 

 

 De regionale helseforetakene skal legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som 

utgår fra forskningsmidler utlyst i de regionale helseforetakene fra og med 1. januar 

2021 skal være åpent tilgjengelige.  

 

Dette erstatter følgende i oppdragsdokument 2019: De regionale helseforetakene skal 

legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår fra forskning i de regionale 

helseforetakene skal være åpent tilgjengelige etter 1. januar 2020, i henhold til føringer 

i veileder fra Norges forskningsråd. Endringen er gjort i lys av at veilederen for Plan S 

utsetter fristen for implementering av planen med ett år.  
Helse Nord stiller krav om at publikasjoner utgått fra RHF-finansierte prosjekter skal publiseres 

åpent (formulering i forskningsutlysningen medio juni 2019). Det er satt ytterligere fart på dette 

ved å tydeliggjøre vår refusjonsordning for publiseringskostnader gjennom eget Open access-

fond. Videre har vi jobbet opp mot foretakene, som alle jobber systematisk for å få opp andelen 

åpen publisering. 

 

Det vil jobbes enda mer systematisk med foretakene og forskermiljøene i 2020 for å forberede 

konsekvenser av implementering av veilederen for Plan S fra 2021.  

 

Personell, utdanning og kompetanse 

 

 Rapporter i oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i 

mai 2019 viser at det er utfordringer knyttet til den nasjonale samordningen av legenes 

spesialistutdanning (jf. Spesialistforskriftens § 4, d). De regionale helseforetakene skal 

iverksette tiltak i 2019 for å styrke den nasjonale samordningen og harmoniseringen 
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av legenes spesialistutdanning, herunder vurdere å etablere organisatoriske løsninger 

som kan ivareta dette tilfredsstillende på permanent basis. Arbeidet skal ledes av Helse 

Sør-Øst RHF.  

 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

I 2019 ble det etablert en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra hver region. Før 

etableringen av arbeidsgruppen hadde regionene og de fire regionale utdanningssentrene 

(RegUt-ene) startet arbeidet med å lage felles oversikt over hva som måtte forbedres i det 

tverregionale samarbeidet for å oppnå en godt koordinert og harmonisert nasjonal utdanning. 

 

De fire RegUt-ene har en nøkkelrolle i samordning av informasjon og kommunikasjon med 

ulike aktører om innhold og gjennomføring i utdanningen, i administrering og gjennomføring 

av kurs for legene i spesialisering og i den tverregionale koordineringen av oppgaver som ikke 

kan løses i den eksisterende strukturen. 

 

Det er investert mye i kompetanseplansystemet for å sikre en betydelig forbedret funksjonalitet 

og tilpasning til myndighetskravene. 

 

Tiltak som allerede er iverksatt av RegUt-ene høsten 2019, er blant annet: 

 

 oppdatering av felles nettsider (spesialisthelsetjenesten.no/LIS) 

 bedre oversikt over de anbefalte kursene 

 mer tydelig fagkontaktansvar for de fordelte spesialitetene i de fire RHF-ene 

 tilgjengelige langtidsplaner for kurs for alle spesialiteter og arrangering av kurs i alle 

regioner og på tvers 

 

Erfaringene fra arbeidet i RegUt-ene og i arbeidsgruppen for tilleggsoppdraget er at en 

videreutvikling av dagens struktur for samarbeid vil ivareta oppgavene fremover. Det er likevel 

et behov for en tettere oppfølgning av arbeidet i, og mellom, RegUt-ene. 

 

Det planlegges økt innsats på noen konkrete områder i 2020. Mandatene for RegUt-ledermøter 

og tverr-regional koordinerende arbeidsgruppe vil bli gjennomgått og tydeliggjort. Det vurderes 

å re-etablere et kursadministrativt forum som støtte for koordinering og utvikling av kurs, 

kursadministrative løsninger etc. Det skal det legges vekt på kjernevirksomheten for de fire 

RegUt-ene (langtidsplanlegging av kurs, koordinering regionalt og nasjonalt, evaluere og 

kvalitetsforbedre utdanningen og gi informasjon om utdanningen). 

 

Det planlegges en nasjonal og regional gjennomgang av nåværende utdanningskapasitet og 

fremtidig behov. Utdanningsperiodene for å oppnå spesifikke læringsmål innen samme 

spesialitet varierer til dels mye mellom de forskjellige regionene. Det skal vurderes hvordan 

dette kan harmoniseres  

 

Det er under planlegging en koordinerende funksjon med tre oppgaver som skal legges til ett 

RegUt, der ansvaret skal rullere mellom RegUt-ene hvert annet år: 

 

 tverregional sekretariatsfunksjon 

 koordinering av utdanningsrelaterte spørsmål 

 kontakt med eksterne instanser. 

 

Utdanningens del 2 og 3 er nystartet, og det vil ta tid å etablere en klar forståelse av en slik 

koordinerende funksjon. Nesten alle koordinerende oppgaver er allerede fordelt mellom RegUt-
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ene. Den koordinerende funksjonen skal derfor evalueres innen utgangen av inneværende 

periode. 

 

Oppdrag i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) 

 

 Tiltak for klart språk  

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF og i samarbeid med 

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, iverksette tiltak for å gjøre innkallinger til time 

og brev om rett til helsehjelp lettere å forstå for pasientene. Tiltakene skal redusere omfanget 

av oppklarende henvendelser, manglende oppmøte og avlyste konsultasjoner pga. 

utilstrekkelige forberedelser som er knyttet til kommunikasjonssvikt. De regionale 

helseforetakene skal identifisere andre områder i kommunikasjonen med pasienter som kan 

forbedres med klart språk. Det skal etableres rutiner og systemer som sikrer at all slik 

kommunikasjon skrives i et klart språk. Det skal orienteres om status for arbeidet i Årlig 

melding 2019.  
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

De regionale helseforetakene har, i samarbeid med Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, 

utarbeidet utkast til nye maler for pasientbrev. Representant fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst 

RHF og Språkrådet har vært involvert i arbeidet. Utkastet er i januar 2020 sendt ut for innspill, 

blant annet til brukerutvalg i alle regionene. Etter planen skal interregionalt fagdirektørmøte 

godkjenne nye veiledende brevmaler i slutten av februar. 

 

Sammenlignet med dagens brevmaler er de nye malene betydelig forenklet og gjør det lettere 

for pasientene å forstå hvor og når de skal møte og hvordan de skal forberede seg. Brevmalene 

tar hensyn til at vi er på vei mot digitale tjenester, og vil kunne tas i bruk på nye digitale flater. 

Malene inneholder lenker til mer informasjon på helsenorge.no og helseforetakenes nettsider 

(felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten). Samtidig tilrettelegges det for at pasienter som 

ikke er digitalt fortrolige, kan motta nødvendig informasjon på papir i post. 

 

Videre er det gjennomført en spørreundersøkelse til brukerutvalgsledere, 

kommunikasjonsdirektører og fagdirektører i hele landet for å identifisere andre områder i 

kommunikasjonen med pasienter som kan forbedres med klart språk. Svært mange av 

innspillene løses ved å forbedre pasientbrevene og styrke innholdet i foretakenes felles 

nettløsning, særlig informasjonen om forberedelser før behandling. Samtidig har mange trukket 

frem at journaler, epikriser og andre kliniske dokumenter er krevende å forstå for brukerne. 

 

Ett grep for å sikre rutiner og systemer for at all kommunikasjon skrives i et klart språk, er å 

videreføre arbeidet med innhold i felles nettløsning for helseforetakene. Helseforetakene 

oppfordres til å ta utgangspunkt i den digitale informasjonen når trykt informasjon skal lages, 

siden kommunikasjonsavdelingene er mest involvert i arbeid med digital informasjon. 

 

I tillegg vil de regionale helseforetakene i løpet av 2020 ta stilling til om det skal etableres felles 

nasjonale retningslinjer og andre verktøy for skriftlig pasientinformasjon. 

 

 Forprosjekt for gjennomgang av lærings- og mestringstjenestene  

De regionale helseforetakene skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang og revisjon av 

lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende oppdrag vil bli gitt til 

Helsedirektoratet som skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og 

samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den 
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kommunale helse- og omsorgstjenesten. De to forprosjektene skal koordineres og ansvaret for 

koordineringen legges til Helse Sør-Øst RHF. Arbeidet skal gjennomføres, og legges fram for 

Helse- og omsorgsdepartementet, innen medio mai 2020.  
Felles rapporteringstekst:  

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

I tilleggsdokumentet til oppdragsdokument 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet de 

regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang og revisjon 

av lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende oppdrag ble gitt til 

Helsedirektoratet som skal gjennomføre et forprosjekt for gjennomgang av oppgavedeling og 

samhandling mellom lærings- og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse og omsorgstjenesten. 

 

Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale helseforetakene. 

Det sørges for god involvering av brukere, tillitsvalgte og relevante fagmiljø. I begge 

forprosjektene er det utarbeidet et prosjektmandat med bakgrunn, mål, rammebetingelser, 

organisering og styring. 

 

Koordinering av arbeidet skjer i jevnlige møter med Helsedirektoratet og gjennom utveksling av 

dokumenter. Ved behov gjennomføres koordinerende møter mellom Helsedirektoratet og alle de 

regionale helseforetakene. Grensesnittet og framdriftsplanene mellom de to forprosjektene vies 

særlig oppmerksomhet. Forprosjektrapport skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet 

innen utgangen av juni 2020. 

 

 Framskrivninger 

Helse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøtene i 2016, 2017 og 2018 stilt krav til de 

regionale helseforetakenes bruk og samordning av framskrivninger. Dette arbeidet skal 

videreføres med følgende presiseringer:  

o Planlegging av framtidige tjenestetilbud skal gjøres med støtte i framskrivninger 

av befolkningens behov for helsetjenester. Framskrivningene skal gjennomføres 

med felles framskrivningsmodell. 

o Anslag på sentrale forutsetninger skal samordnes på tvers av de regionale 

helseforetakene og innrettes i tråd med overordnede prioriteringer. Dette vil bl.a. 

være forutsetninger knyttet til demografi, sykdomsbyrde, nye arbeidsformer, ny 

diagnostikk og behandling, oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten, teknologisk utvikling etc. Det skal gjøres 

lokale tilpasninger i forutsetningene der det enkelte regionale helseforetak mener 

dette er relevant og nødvendig.  

o Det skal gjøres særskilte analyser innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling for å videreutvikling framskrivningsmodellen for disse 

tjenesteområdene. Analysene skal ta utgangspunkt i anbefalinger fra 

Helsedirektoratet om ansvars- og oppgavefordeling mellom psykisk helsevern og 

kommunene. 

o De regionale helseforetakene skal etablere ett felles fagnettverk/kompetansemiljø 

som utvikler og forvalter disse framskrivningsmodellene. Helse Sør-Øst RHF skal 

lede dette nettverket/miljøet.  

o De regionale helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet i en vurdering av 

hvordan et felles framskrivningsverktøy for helseforetak og kommuner kan 

etableres med bruk av data fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten. 
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Det forutsettes av relevante aktører involveres i arbeidet, og det skal leveres en 

rapport om arbeidet innen 1. november 2020. 
Felles rapporteringstekst:  

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

En prosjektgruppe er etablert med representanter fra alle de regionale helseforetakene, KS, 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 

og Sykehusbygg HF. Det er også brukerrepresentanter og tillitsvalgte med i prosjektgruppen. 

Prosjektgruppens mandat er utarbeidet og er for tiden til godkjenning i de regionale 

helseforetakenes ledelse. 

 

Private ideelle aktører 

 Regjeringen er opptatt av å styrke de ideelle virksomhetene. Det er behov for en klar 

målsetting og at de regionale helseforetakene utarbeider strategier for bruk av ideelle.  

o De regionale helseforetakene skal stille samme faglige krav til ideelle og 

kommersielle aktører som leverer tjenester til det offentlige.  

o De regionale helseforetakene skal inkludere ideelle aktører i sitt plan- og 

utviklingsarbeid. Dialogen med de ideelle må innrettes slik at den ikke medfører 

brudd på anskaffelsesreglene, særlig prinsippet om likebehandling, og slik at 

verken ideelle, deres paraplyorganisasjoner eller regionale helseforetak bryter 

konkurranselovens forbud mot konkurransebegrensende samarbeid. 

o De regionale helseforetakene skal ikke bygge opp og utvikle konkurrerende tilbud 

til eksisterende tilbud hos private, ideelle aktører.  

 
Helse Nord RHF har opprettholdt det forholdsmessige omfanget av kjøp fra ideelle. Helse Nord 

RHF har ikke bygget opp konkurrerende tilbud hos private aktører. Helse Nord RHF har pr. i 

dag avtaler med opsjoner som kan øke kjøpene fra de private med inntil 50% av avtalens verdi 

innenfor alle tre tjenestegrener. Behovene i foregående år gav ikke grunnlag for å øke kjøpene 

verken fra ideelle eller kommersielle leverandører. Helse Nord RHF er i prosess med nye 

anskaffelser innen spesialisert rehabilitering og TSB. Her har dagens leverandører, både ideelle 

og kommersielle, blitt invitert til å komme med innspill til konkurransen. Dette har skjedd i 

form av dialogmøter og skriftlige innspill.  

 

Helse Nord RHF har opprettholdt det forholdsmessige omfanget av kjøp fra ideelle i den grad 

kvaliteten har vært tilstede. Helse Nord RHF vil fortsatt ha dette som hovedstrategi, all den tid 

markedet er slik som i dag. 
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4. Rapportering på krav fra foretaksmøtet  

– Se detaljer i foretaksprotkoller https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-
omsorg/sykehus/styringsdokumenter1/protokoller-for-
foretakene/foretaksmoter/foretaksmoter-2019/id2625324/ 
Rapporteringen skal følge struktur på krav til omtale som gitt av vedlegg 1 til protokoll 
fra foretaksmøtet i januar. Eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter 
legges til i avsnitt 4.2, sammen med omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker. 

4.1 Krav og rammer for 2019 

Bemanning, ledelse og organisasjon 

 Bruk av vikarer 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Det er levert rapport til Helse og omsorgsdepartementet i tråd med oppdraget. 

 

 Inkluderingsdugnad 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Nord RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Det er utarbeidet felles plan med tiltak, arbeidsformer og rutiner for å nå målene i 

Inkluderingsdugnaden. Planen ble etter en forankring i AD møte sendt som en løypemelding til 

HOD i november 2019. 

 

Arbeidet startet med felles innspillsseminar i Bodø i juni 2019. Etter det ble det etablert en 

møtestruktur med faste månedlige arbeidsgruppemøter både tverregionalt og i regionalt. 

 

Planen er fortsatt under utvikling og inneholder så langt en oversikt over status i regionenes 

arbeid, i tillegg til ulike milepæler for tiltak som kan bidra til at minimum 5% av alle 

nytilsettinger fyller kravene til nedsatt funksjonsevne, og/eller hull i CV-en. I samarbeid med 

HOD er også KMD og AMD invitert til dialogmøter for erfaringsutveksling og  felles 

tilnærming til godt samarbeid med viktige aktører som NAV og DFØ. 

 

I tillegg til den tverregionale arbeidsgruppa er det opprettet regionale prosjekt som skal sikre 

operasjonalisering av rapporteringsløsninger, trainee ordninger og pilotering av ulike tiltak. 

Arbeidet videreføres i 2020. 

 

 Oppfølging av undersøkelsen ForBedring 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Dei regionale helseføretaka har alle gjennomført ForBedring 2019 i samarbeid med 

Helsedirektoratet og i samsvar med spesifikasjoner definert i nasjonal bestillingsrapport 

«ForBedring – kartlegging av sikkerhetskultur i spesialisthelsetjenesten». Det er, som i 2018, 

utarbeida ein nasjonal rapport for alle landets helseføretak inkludert dei private ideelle og 

felleseigde selskap. Den nasjonale rapporten er på føretaksnivå og gjer det mogleg på eit 

overordna nivå å se resultat på tvers av helseregionar og helseføretak. Den nasjonale rapporten 

inneheld i tillegg informasjon om spreiing og referanseskår og moglegheit til å kunne 

samanlikne 2018 resultata opp mot 2019 resultata. Spreiing seier noko om variasjonen på svara 
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medan referanseskår er gjennomsnitt for heile landet på det aktuelle spørsmålet. På den måten 

kan det enkelte helseføretak se kva resultat dei har opp mot det nasjonale gjennomsnittet.  

 

Samla sett skårar helseføretaka høgt på dei fleste tema. På tema «Arbeidsforhold» og «Fysisk 

arbeidsmiljø» er det høgast potensiale for å betre skåren. Resultata til ForBedring skal brukast 

som eit dialogverktøy for lokalt forbetringsarbeid. 

 

 Felles lederutvikling for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og 

omsorgstjenester 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

De regionale helseforetakene har, i samarbeid med KS, deltatt i arbeidet med å etablere et nytt, 

felles topplederprogram.  

 

Det er etablert en felles styringsgruppe med representanter fra de regionale helseforetakene, KS 

og tillitsvalgte. I tillegg er det opprettet en prosjektgruppe med representanter fra de regionale 

helseforetakene og KS-sektoren. 

 

Prosjektgruppen startet sitt arbeid 16. mai 2019. Perioden frem til sommeren 2019 ble brukt til å 

utarbeide en felles kravspesifikasjon for nytt program. Sykehusinnkjøp HF ble etter sommeren 

engasjert i gjennomføring av en nasjonale anbudsprosess for programmet. Etter utlyst 

konkurranse ble fem tilbud mottatt, og det ble gjennomført forhandlinger med alle tilbydere. 

 

De regionale helseforetakene og KS undertegnet 18. november 2019 en samarbeidsavtale som 

grunnlag for å etablere et felles topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Medio desember 2019 ble leverandør valgt av styringsgruppen. Det forventes at kontrakt kan 

signeres med leverandør innen utgangen av januar 2020. 

 

Planlagt oppstart for det første kullet med 40 deltakere er høsten 2020 (20 deltakere hver fra 

henholdsvis kommunene og spesialisthelsetjenesten). 

 

 Helseforetakenes håndtering av bierverv 

Eier HR / AME: 

 Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om at alle arbeidsgivere i 

spesialisthelsetjenesten skal innføre meldeplikt for ansatt helsepersonell etter 

helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. Meldeplikt etter bestemmelsen 

omfatter "all helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører som selvstendig 

næringsdrivende, for andre arbeids- eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og om 

eierinteresser, samarbeidsforhold o.l." 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

Nasjonal samordning 

 Tiltak innenfor bygg- og eiendomsområdet 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 
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Arbeidet er organisert med en interregionalt arbeidsgruppe med mandat godkjent av de 

administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Leveransen fra arbeidet skal 

inneholde: 

 en vurdering av om det bør fastsettes et felles mål for tilstandsgraden for bygningsmassen 

og hva denne eventuelt bør være. Målet kan for eksempel være på aggregert nivå eller på 

dekomponert nivå. 

 en drøfting av hvordan de forskjellige husleieordningene som eksisterer i dag kan 

harmoniseres 

 en belysning av konsekvensene av innføring av husleie og hvordan dette implementeres 

innenfor de økonomiske rammer som i dag eksisterer  

 

I tillegg skal det utarbeides en veileder for innføring av de anbefalte prinsippene. Veilederen 

skal beskrive hvilke forutsetninger som kreves for å lykkes og hvordan innføringen bør 

forberedes og gjennomføres. 

 

Etter plan skulle arbeidet vært ferdigstilt til utgangen av 2019. Etter revidert framdriftsplan vil 

endelig rapport blir presentert styringsgruppen i løpet av april 2020 

 

Arbeidet med veilederen er ikke påbegynt. Denne er tenkt kort, «kokebokpreget» og i sin helhet 

basert på rapporten. Arbeidsmengden og tidsbruken til denne anses derfor som begrenset. 

Gjennomføringen av dette arbeidet vil skje umiddelbart etter at selve rapporten er ferdigstilt og 

er beregnet ferdig i løpet av første halvår 2020. 
 

Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

  

Det interregionale samarbeidsutvalget for klima og miljø i spesialisthelsetjenesten består av 

representanter fra de regionale helseforetakene, Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF, 

vernetjenesten og tillitsvalgte. Samarbeidsutvalget ledes av Helse Sør-Øst RHF og klima og 

miljø ved innkjøp og bygge-/vedlikeholdsprosjekter er jevnlig tema i møtene.  

 

Sykehusinnkjøp HF ivaretar de regionale helseforetakenes miljøkrav i anskaffelser via felles 

miljøpolicy for innkjøp. Miljøpolicyen sikrer forutsigbarhet på aktuelle og kommende 

miljøkrav. Det benyttes offisielle miljømerker som Svanemerket og EU-blomsten der hvor det 

er mulig, og det jobbes aktivt med å fase ut miljø- og helseskadelige stoffer. I samarbeid med de 

regionale helseforetakene har Sykehusbygg HF i 2019 iverksatt et arbeid med en ny 

miljøstandard for byggeprosjekter. Miljøstandarden forventes å ferdigstilles i løpet av første 

halvår 2020. 

 

 Pasientreiser 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Utredningen følger vedtatt tidsplan med sikte på at endelig rapport kan oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet innen 1. juni 2020. 

 

IKT-utvikling og digitalisering 

 E-helse 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 
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De fire regionale helseforetakene leverte 1. mars 2019 et felles innspill til teknologiområdet i 

Nasjonal helse- og sykehusplan. Erfaringer fra arbeidet med innspillet er videreført inn i 

nasjonal utredning av medisinsk avstandsoppfølging, også kalt «bruk av teknologi for å levere 

helsetjenester på nye måter», der de regionale helseforetakene IKT-området bør organiserast 

deltok i styringsgruppen og bidro med fagressurser i alle arbeidsgrupper for de ulike 

delleveransene. 

 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Ein arbeidsgruppe, samansett av representantar frå dei regionale helseføretaka, tillitsvalde og 

vernetenesta gjennomført våren 2019 utgreiinga. Arbeidsgruppa tilrådde ein styrt avvikling av 

Nasjonal IKT HF. Som del av utgreiinga blei det også peika på korleis samarbeidet mellom 

regionane innan IKT-området kan vidareførast.  

 

Tilrådingane fikk sin tilslutning i alle dei regionale helseføretaka sine styrer. I føretaksmøter 

med dei regionale helseføretaka 11. og 12. juni ga eigar sin tilslutning til at det blir gjennomført 

ei styrt avvikling av Nasjonal IKT HF. 

 

 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Nord RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Spesialisthelsetjenesten deltar aktivt sammen med Norsk Helsenett SF og direktoratet for e-

helse for validering av elektroniske meldinger via meldingsvalidatoren.  Det eksisterer noen 

variasjoner mellom regionene knyttet til grad av validering, hvor slike variasjoner forventes 

redusert gjennom arbeidet som pågår i hver enkelt region.  Her nevnes særskilt innføringen av 

Tjenestebasert adressering som er en krevende prosess med mange involverte aktører.  Det er 

derfor ikke unaturlig at det eksisterer variasjoner mellom regionene gjeldende innføring blant 

annet denne delen av standarden.  

 

Nærmere informasjon finnes tilgjengelig på https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-e-

helsestandarder. 

 

 Helsedataprogrammet 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Nord RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Status: 

- Filoverføringstjenesten er ferdig utviklet og kan implementeres for alle 

kvalitetsregistre. Hver helseregion lager sin plan for bredding av løsningen. Tjenesten 

er tilgjengelig på https://nhn.no/filoverfoeringstjenesten/ 

- Arbeid med å definere metadata i kvalitetsregistre og teknisk tilrettelegging i 

registerplattformene ble startet i 2019, og vil fortsette i 2020 og 2021.  

- Kvalitetsregistre i Hjerte- og karregisteret og Kreftregisteret er inkludert i felles 

søknadsskjema og saksbehandlingsløsning i 2019, og en plan for bredding av denne 

tjenesten for øvrige kvalitetsregistre vil komme på plass medio desember 2019 

- Teknisk tilrettelegging i registerplattformene for innsyn i kvalitetsregistre har vært 

under utvikling i 2019, og flere kvalitetsregistre har startet arbeidet med å definere 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 53 

https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-e-helsestandarder
https://ehelse.no/styrer-og-utvalg/produktstyre-e-helsestandarder


hvilke variabler som skal eksponeres for innbyggerne. Bredding av løsningen vil pågå i 

2020 og 2021. 

 

De regionale helseforetakene har i 2019 deltatt inn i arbeidet med utvikling av felles 

søknadsskjema og saksbehandlingsløsning med to fagpersoner med 

saksbehandlingskompetanse for datautlevering fra medisinske kvalitetsregistre. Direktoratet for 

e-helse anbefaler videreføring av dette samarbeidet. 

 

Det er i Direktoratet for e-helse laget en tentativ plan i fire faser for tilgjengeliggjøring av 

utvalgte data fra helseregistre på Helseanalyseplattformen (HAP) for perioden 2020-23. Det er 

kvalitetsregistre inkludert i alle faser. På bakgrunn av denne planen har Direktoratet for e-helse 

utviklet et forslag til prioriteringskriterier for tilgjengeliggjøring av data fra medisinske 

kvalitetsregistre på HAP. Dette forslaget skal videreutvikles i et samarbeid mellom Direktoratet 

for e-helse og de som skal bidra fra RHFene. 

 

Direktoratet for e-helse har sendt ut et enkelt registreringsskjema til alle kvalitetsregistrene for å 

bidra med målinger av tidsbruk for utlevering av data i 2019 (nullpunktsmålinger). Pr. 25. 11.19 

har 19 kvalitetsregistre gitt tilbakemelding, hvorav 9 registre har hatt totalt 60 utleveringer. 

Arbeidet vil videreføres i 2020. 

 

 Én innbygger – én journal 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

Arbeidet foregår i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse. Det jobbes systematisk med 

rydding i nasjonale kodeverk i forbindelse med innføring av Helseplattformen og å ta i bruk 

Snomed CT både i nasjonale løsninger og i Helseplattformen. Snomed CT benyttes også bl.a. i 

Safest. 

 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Løsning for regionalt journalinnsyn (dvs. innsyn på tvers av helseforetak) og dokumentdeling 

med andre helseaktører via kjernejournal er under utvikling. De regionale helseforetakene bistår 

Direktoratet for e-helse under pågående utvikling av dokumentdeling i kjernejournal. Helse Sør-

Øst har fått rollen som hovedsamarbeidspartner for direktoratet. Planleggingsfase er 

gjennomført, inkludert revidert målarkitektur for dokumentdeling. Gjeldende planer inkluderer 

pilotdrift i løpet av første kvartal 2020. 

 

Helse Sør-Øst deltar i tillegg i arbeidsgruppen som utarbeider målarkitektur for datadeling, med 

utprøving av internasjonale bestepraksis sikkerhetsmodeller knyttet til datadeling. 

 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Rapporten «Felles plan 2019 – felles grensesnitt mot nasjonale løysingar og overgang til 

strukturert journal» vart sendt Helse- og omsorgsdepartementet 01.12.2019. 

Felles plan for 2019 omfattar to krevjande tema; (1) felles grensesnitt mot nasjonale løysingar 

og (2) plan for overgang til strukturert journal. I arbeidet med denne planen er det blitt tydeleg 

at det vidare arbeidet med desse tema har ulike utfordringar. For punkt (1) felles grensesnitt mot 

nasjonale løysingar, har dei fire regionale helseføretaka relativt sett likt utgangspunkt, 
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samsvarande behov og felles planar for grensesnitt mot nasjonale løysingar. Når det gjelder 

punkt (2), planar for overgang til strukturert journal er utgangspunkt, status og planar svært 

ulike mellom Helse Midt-Norge RHF på den eine sida og dei tre andre regionale helseføretaka 

på den andre sida. Samtidig er det viktig å påpeike at strukturering av journal omfattar vesentlig 

meir enn det som ofte vert assosiert med elektronisk pasientjournal (EPJ). Dagens 

pasientadministrative system (PAS) inneheld i stor grad strukturert informasjon. Løysingar for 

elektronisk kurve og legemiddelhandtering er basert på strukturert informasjon. Informasjon om 

laboratorieanalyser og digitale bilete har strukturerte dataelement, mens svarrapportering 

framleis er til dels basert på fritekst. 

 

 Digitalisering på legemiddelområdet 

Eier IKT / BNI 

- bidra i arbeidet med å etablere sentral forskrivningsmodul og pasientens 

legemiddelliste, som ledes av Direktoratet for e-helse 

- gjennomføre nødvendige forberedelser for å digitalisere legemiddelhåndteringen og 

avklare felles grensesnitt mot de nasjonale e-helsetjenestene 

- etablere rutiner for samstemming av legemiddellister, herunder rutiner for 

gjennomgang av gyldige resepter i reseptformidleren, for å sikre at disse samsvarer med 

oppdatert legemiddelliste for den enkelte pasient 

 

Helse Nord RHF deltar aktivt innenfor samtlige områder som berører 

legemiddelområdet, herunder bidrar til del finansiering av nasjonale tiltak nødvendig 

for å oppfylle slike. Som presentert i «Felles Plan EPJ/PAS» prioriteres området høyt.  

Dessverre er ikke direktoratet for eHelse etter Helse Nord RHFs vurdering ikke tilført 

tilstrekkelig rammebetingelser for å ivareta det tempo som etterspørres av sektoren. 

Realisering av oppdraget vil da naturlig nok følge rammene gitt 

virksomhetene/direktorater for oppfyllelse av tiltaket. 

 

Graden av samstemming av legemidler følges opp gjennom Helse Nords datavarehus. 

Prosentandelen fordelt pr. helseforetak gjenfinnes under.  
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Økonomiske krav og rammer 

 Økonomisk resultatkrav og endringer i driftskredittrammen 

Eier Økonomi / EAH 

Styret for Helse Nord RHF budsjetterte med et resultatkrav på 236 millioner kroner i 

2019.  
 

Foretaksgruppens regnskapsresultat er et overskudd på 181 millioner kroner.  

 

Foretaksgruppen Helse Nord har følgelig et resultat som er 181 millioner kroner bedre 

enn resultatkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet, men 55 millioner kroner 

svakere enn styrets resultatmål.  

 

 

 Investeringer og lån 

Eier Økonomi / EAH 

Styret i Helse Nord godkjente i møte 30. desember oppstart av gjennomføringsfasen for 

nye Hammerfest sykehus. 

 

Oppstart at gjennomføringsfasen for nye Narvik sykehus forventet behandlet våren 

2020. 

 

Øvrige krav 

 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser 

 

Helseforetakenes bruk av legeressursene 

Eier HR / AME 

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å følge opp Riksrevisjonens 

undersøkelse om helseforetakenes bruk av legeressursene. 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

Regionale IKT-prosjekter 

Eier IKT / BNI 

Foretaksmøtet ba alle regionale helseforetak arbeide for å redusere risiko og 

kompleksitet i regionale IKT-prosjekter, og å sikre riktig organisering, klare 

ansvarslinjer og ledelsesinvolvering. 

 

Helse Nord RHF arbeider kontinuerlig og aktivt for å bedre kulturen for 

prosjektgjennomføring i regionen, herunder etablering av regionalt porteføljekontor.  

Det regionale foretaket legges DIFIs prosjektrammeverk til grunn. 

 

Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten 

Adm / Eier // KP/HiR 

Styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten  

 

Helse Nord RHF: Styret behandler fortløpende saker om kvalitet og pasientsikkerhet 

gjennom den månedlige og tertialvise virksomhetsrapporteringen. Styret fatter ofte 
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aktive vedtak, der adm. direktør bes om å følge opp indikatorene ovenfor HF-ene for å 

sikre måloppnåelse. Skrevet av KP, 30JAN2020 - kl. 19.00 

 

Helseforetakene: Her må eieravdelingen si noe…  

 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Helse Vest RHF arrangerte i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet et 

forbetringsseminar i HOD sine lokaler den 20. november 2019. Statsråden var tilstede deler av 

møtet. Alle helseregioner var representert og delte utvalte forbetringsprosjekt, som innheld både 

sukssehistorier og prosjekt som blitt starta på bakgrunn av svikt eller risikovurderinger. 

 

Helseforetakenes praksis for utskriving av somatiske pasienter til kommunehelsetjenesten 

Fag SOLA / RMS/JTF 

Helseforetakenes praksis for utskriving av somatiske pasienter til 

kommunehelsetjenesten 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

Alle helseforetakene tilstreber god praksis ved utskriving av pasienter til 

kommunehelsetjenesten, i tråd med tjenesteavtale 5.  

I Finnmarkssykehuset er det gjennomført et forbedringsarbeid knyttet til helhetlig 

pasientløp, innkomstsamtale, samstemming av legemiddellister, trygg utskrivning og 

epikrisetid. Det er gjennomført internrevisjon på epikrise samme dag for PLO-pasienter 

i Klinikk Hammerfest, og tiltak for å lukke avvik er iverksatt.  Det gjennomføres 

internrevisjon på PLO-meldingsutveksling i Klinikk Kirkenes i januar 2020. 

 

UNN har klinikkvise utskrivingsprosedyrer. Noen klinikker har eget elektronisk 

kvalitetssystem og samarbeidsavtaler for kommunal oppfølging, og det er etablert egne 

utskrivingskoordinatorer på sengeposter. I tillegg er det samarbeid med kliniske 

farmasøyter for å øke andelen legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. 

Epikriser må være godkjent før utreise. Avvik meldes og gjennomgås for å hindre slike 

hendelser. 

For å bedre samarbeidet med kommunene er det etablert et eget forum; 

samarbeidsforum somatikk. 

Ved Nordlandssykehuset følges rutiner for utskrivning opp i henhold til tjenesteavtale 

5, og rutinene er regelmessig tema i dialogmøtene med kommunene. Det samme er 

tilfelle ved Helgelandssykehuset.  

 

 Beredskap og sikkerhet 

Beredskap / OL 

Helseforetakenes praksis for utskriving av somatiske pasienter til 

kommunehelsetjenesten 

 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 
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 Avtalespesialister 

Eier AKH / FE 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

 Prioritering av ideelle leverandører av institusjonsplasser fremfor kommersielle 

aktører 

Eier AKH / FE 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

4.2 Øvrige aktuelle saker i 2019 

Her omtales eventuelle krav til rapportering gitt i andre foretaksmøter, sammen med 
omtale av eventuelle øvrige aktuelle saker. 
 

 Finansiering av metodevurderinger i Statens legemiddelverk 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Midt-Norge RHF har 

fått ansvaret for koordineringen. 

 

Statens Legemiddelverk har i løpet av 2019 økt kapasiteten knyttet til metodevurderinger for 

systemet Nye metoder med i alt 10 årsverk – tilvarende en kostnad på 2,2 mill. kroner i 2019. 

Disse kostnadene finansieres av de regionale helseforetakene i henhold til den nasjonale 

inntektsmodellen. Målet er nådd. 

 

 Samarbeid om innkjøp mellom de regionale helseforetakene og Forsvaret 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

De regionale helseforetakene er i dialog med Forsvaret for å identifisere hvilke anskaffelser som 

egner seg for samarbeid. Ny anskaffelsesplan for årene 2020-2023 er lagt til grunn for arbeidet. 

Sykehusinnkjøp HF koordinerer og involverer Forsvaret i prosjektgjennomføringen. 

 

Innkjøpssamarbeidet formaliseres ved en samarbeidsavtale som ferdigstilles parallelt med 

planverket for anskaffelsene i løpet av første kvartal 2020. Erfaringer fra samarbeidet mellom 

Sykehusapotekene HF, Sykehusinnkjøp HF og Forsvaret ved inngåelse av grossistavtale for 

legemidler i januar 2020 vil bli innarbeidet i samarbeidsavtalen. 

 

 Fremtidig løsning for nød- og beredskapskommunikasjon 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Sør-Øst RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) har representert de regionale helse-

foretakene i DSB og Nkoms arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig nød- og 

beredskapskommunikasjon i Norge. Avtalen for dagens Nødnett går ut i desember 2026 og den 

teknologiske utviklingen gir muligheter for nye viktige samfunnstjenester i tillegg til 

videreføring av dagens grunnleggende basisfunksjoner. 
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To prosjektledere fra HDO har etter forespørsel fra DSB ledet hver sin arbeidsgruppe med 

representanter fra DSB, Helse, Politi, Brann, Hovedredningssentralen og frivillige 

organisasjoner i arbeidet med utredning av muligheter for henholdsvis radioterminaler og 

kontrollrom i fremtidens nødnett. Rapportene vil inngå i grunnlaget for KVU-rapporten som 

skal ferdigstilles av DSB innen 1. juni 2020. 

 

HDO har representert helseforetakene i referansegruppene for KVU i regi av DSB og i 

tilsvarende referansegruppe for Helsedirektoratets prosjektet «Fremtidige behov og 

mulighetsrom innen helse- og omsorgstjenesten - utover nødkommunikasjon», et arbeid som er 

initiert av Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på å gi DSB og Nkom relevante bidrag til 

deres KVU-arbeid. 

 

 Fremtidig rolle for Nasjonal IKT HF 
Felles rapporteringstekst: 

Arbeidet følges opp av de regionale helseforetakene i fellesskap. Helse Vest RHF har fått 

ansvaret for koordineringen. 

 

Ny styringsstruktur for interregionalt samarbeid på IKT-området er etablert høsten 2019. 

Styringsstrukturen er basert på eksisterende modell for RHF AD-møtet og andre interregionale 

direktørmøter. Nytt interregionalt IKT-direktørmøte konstituerte seg 24. oktober 2019. Helse 

Vest er gitt ansvar for ledelse og sekretariat før første rullering ved årsskiftet 2021/22.  

 

Prosjekter fra Nasjonal IKT sin portefølje er videreført basert på hovedsamarbeidspartmodellen. 

Hovedsamarbeidspartmodellen innebærer at en region tar ansvar for gjennomføring av et 

interregionalt prosjekt slik at de andre regionene også kan få resultatene fra prosjektet. Dette 

kan organiseres på forskjellige måter. Et ytterpunkt er at en region tar et selvstendig ansvar med 

prosjekteier, styringsgruppe, prosjektgruppe mv. kun fra egen region. Andre regioner kan inngå 

i en referansegruppe e.l., men regionen som har ansvaret for prosjektet forplikter å legge til rette 

for at de andre regionene også kan få resultatene fra prosjektet.  I en situasjon med et 

anskaffelsesprosjekt kan de andre regionene f.eks. få en opsjon i kontrakt.  

 

Ytterpunktet på den andre siden er at styringsgruppe, prosjektgruppe mv. bemannes fra og 

finansieres av alle regioner, og at regionene står solidarisk ansvarlig for resultatet. I en situasjon 

med et anskaffelsesprosjekt vil da en kontrakt kunne dekke behov fra og planer for innføring for 

alle regioner. 

 

 

 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
Grad av måloppnåelse i forhold til tre overordnede målene er oppsummert i vedlegg punkt 6.1 

og 6.3 med tiltaksliste. Et godt styringssystem er viktig for å lykkes med måloppnåelse 

Ledelsens gjennomgang i Helse Nord viser at flere av oppgavene som er beskrevet i forskrift 

for kvalitet og ledelse i spesialisthelsetjenesten fungerer godt, men at det fremdeles er et 

forbedringspotensial innenfor noen områder. Følgende fem områder er pekt ut med prioritet: 

 

1. Risikostyring 

2. Oppfølgingsmøtene med helseforetakene 

3. Forbedring av avvikssystem og meldekultur 

4. Informasjonssikkerhet 

5. Arbeidet med å sikre tilstrekkelig kvalifisert personell 

 

I forhold til vurdering av styringssystemet ved ledelsens gjennomgang for 2019, vurderer 

videre adm. direktør at Helse Nord RHF i 2020 må legge mer vekt på: 
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1. Definere styringssystemet tydeligere 

2. Korrigere svakhetene ved styringssystemet 

3. Se til at medarbeidere forstår formål, rekkevidde og egen rolle i styringssystemet bedre 

4. Styrke kompetansen og ressursene rundt virksomhetsstyring med utgangspunkt i 

omforent risikobilde og handlingsplaner knyttet til de tiltak som er definert som 

viktigste drivere for måloppnåelse 

 

5. Styrets plandokument 

 

Denne delen av meldingen skal vise utviklingstrender innen demografi, medisin, infrastruktur 

mv. som vil kunne få betydning for helseforetaket og ”sørge for”-ansvaret. Omtalen skal 

anskueliggjøre fremtidens behov og beskrive styrets planer for å møte disse utfordringene.  

 

Det legges det opp til at det her kan henvises til andre dokumenter som økonomisk 

langtidsplan, strategidokumenter, regional utviklingsplan mv., som legges ved årlig melding. 
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6. Vedlegg   

6.1 Redusere unødig venting, mindre variasjon og bedre effektivitet, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

Mål 2019 Helse Nord 
RHF 

Mål Data-
kilde 

Publiserings-
frekvens 

Rapportering 

  
  Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Gjennomsnittlig ventetid. Redusert i 

regionen 

sammenliknet 

med 2018. Skal 

være under 50 

dager i 

regionen innen 

2021. Måles 

som årlig 

gjennomsnitt. 

Helsedire

ktoratet 
Månedlig 2016 2017 2018 2019 Alle helseforetakene i Helse Nord har utarbeidet tiltaksplan 

for å nå målet om ventetid under 50 dager innen 2021. Av 

konkrete tiltak kan nevnes: 

 Redusere antall langtidsventende over 6 måneder  

 Kontinuerlig rydding i ventelister/oppmøtelister 

 Ukentlig tema i direktørens ledergruppe 

 Øke antall behandlere på områder med lang ventetid 

 Bedre logistikk for å utnytte dagens kapasitet  

 Oppgavedeling 

 Leie inn vikarer ved fravær 

 Etablere felles inntakskontor for bedre utnyttelse av 

ressursene  

 Langtidsplanlegging, fortrinnsvis 6 måneder 

 Tidlig planlegging av lavdriftsuker og planlagt 

fravær for større forutsigbarhet i 

virksomhetsplanleggingen.  

66,1 dager 

 

58,4 dager 

 

58,1 dager 

 

59,3 dager 

 

Median tid til tjenestestart. 

Tiden mellom tidspunktet 

henvisningen er mottatt i 

spesialisthelsetjenesten og 

tjenestestartdato (dato for 

når prosedyre er utført) for 

spesifikke sykdomsgrupper. 

Målet gjelder for 

sykdomsgrupper der tid til 

tjenestestart er tilgjengelig 

som nasjonale tall fra NPR. 

Redusert i 

regionen 

sammenliknet 

med 2018. 

Helsedire

ktoratet 
Tertialvis Første 

tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/3f617192-34c3-4c7e-9ced-

6175fb6f2692?e=false&vo=viewonly (by AT) 

58 dager 55 dager 58 dager 57 dager 

Andel pasientkontakter som 

har passert planlagt tid av 

totalt antall planlagte 

Redusert i 

regionen 

sammenliknet 

Helsedire

ktoratet 
Tertialvis Første 

tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

Helseforetakene tester ut ulike tiltak. Finnmarkssykehuset har gjennomført flere 
forbedringsprosjekter med god effekt. Tiltakene er blitt presentert I ulike 
regionale fora for læring på tvers. 
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pasientkontakter. Må måles 

med samme uttrekksdato 

som året før. 

med 2018. Skal 

overholde 

minst 95 % av 

avtalene innen 

2021. 

13,0% 13,5% 13,5% 14,7% Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8131d0a4-09c3-4c6b-9306-

354877237cd6?e=false&vo=viewonly (by AT) 

Gjennomføring av 

organspesifikke 

pakkeforløp for kreft 

(samlet for 26 krefttyper) 

innen maksimal anbefalt 

forløpstid3. 

Minst 70 %  

Variasjonen i 

måloppnåelse 

på 

helseforetaksni

vå skal 

reduseres. 

Helsedire

ktoratet 
Tertialvis Første 

tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

Følgende tiltak er iverksatt: 

 Oppfølging av resultatene gjennom forløpsledere, 

forløpskoordinatorer og tavlemøter 

 Bedret MR-kapasitet og økt operasjonskapasitet i 

UNN Tromsø 

 Gjennomgang av de enkelte forløpsprosesser der 

måloppnåelsen ikke er god nok 

 Det er utarbeidet nye detaljerte rapporter i HN-LIS 

som gjør det mulig å overvåke datakvalitet og 

resultater på daglig basis.  

 Det undersøkes om flytproblemer bidrar til 

forsinkelser i forløpene ved at utredning har foregått 

sekvensielt 

 Økt MR kapasitet i Bodø, ny 1,5 tesla MR maskin i 

Lofoten og endring i praksis hvor det for utvalgte 

pasienter gjøres MR prostata istedenfor MR bekken. 

 Undersøkelser gjøres parallelt fremfor sekvensielt 

for å redusere utredningstiden innen enkelte forløp 

 Ny MR maskin i Helgelandssykehuset 

 Innføring av avviksrapportering i tilfeller hvor 

forløpstiden ikke er overholdt. 

 Månedlig rapportering til områdesjefer med oversikt 

over antall pakkeforløp som har gått ut over 

standard forløpstid. 

69 % 65 % 62 % 61 % 

Minst 60 % Tertialvis 2016 2017 2018 2019 

3 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og 

tykk- og endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, 

bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og 

sarkom.  
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Minst 60 pst. av pasienter 

med hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, får 

denne behandlingen innen 

40 minutter etter 

innleggelse. 

Helsedire

ktoratet 
51,9 63,9 63,6 Ikke 

publisert 

enda 

I alle helseforetakene pågår det arbeid for å 

redusere tiden det tar fra innleggelse til CT tas og 

evt. trombolysebehandling startes.  

 

Ved Finnmarkssykehuset oppdateres nå alle 

prosedyrer knyttet til hjerneslagbehandling, med 

særlig vekt på å korte ned tiden fra innleggelse til 

CT blir tatt og behandling blir avklart og iverksatt. 

Ved UNN er det kontinuerlig fokus på å spare tid i 

akuttforløpet for hjerneslagpasienter.  

 

Ved Nordlandssykehuset er det iverksatt flere 

tiltak: 

 Regelmessig simulering  

 Undervisning for LIS 1 i introduksjonskurs 

 Regelmessig undervisning i morgenmøte 

for legene 

 Undervisning på fagdager for sykepleiere 

og helsefagarbeidere   

 Tema på ledelsens driftsmøter  

 Forbedringsprosjekt for å identifisere 

flaskehalser i forløpet 

Helgelandssykehuset har ikke angitt konkrete 

tiltak, men rapporterer at dette vil få særlig 

oppmerksomhet i 2020. 
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6.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

Mål 2019 Helse 
Nord RHF 

Mål Datakilde Publiserings-
frekvens 

Rapportering 

 
  Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Høyere vekst innen 

psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. 

Distriktspsykiatriske 

sentre og psykisk 

helsevern for barn og 

unge skal prioriteres 

innen psykisk 

helsevern. Veksten 

måles i 

gjennomsnittlig 

ventetid for avviklede, 

kostnader (kostnader 

til avskrivninger, 

legemidler og pensjon 

synliggjøres, men 

holdes utenfor) og 

aktivitet (polikliniske 

opphold).  

 

 

Gjennomsnittlig ventetid 

skal være lavere enn 45 

dager for psykisk 

helsevern voksne, lavere 

enn 40 dager for psykisk 

helsevern barn og unge og 

lavere enn 35 dager for 

TSB i 2019. Innen 2021 

skal gjennomsnittlig 

ventetid være lavere enn 

40 dager for psykisk 

helsevern voksne, lavere 

enn 35 dager for psykisk 

helsevern barn og unge og 

lavere enn 30 dager for 

TSB. Gjennomsnittlig 

ventetid måles som årlig 

gjennomsnitt. 

Prosentvis større økning i 

kostnader og aktivitet.  

Gjennomsnittlig 

ventetid: 

Helsedirektoratet 

Kostnader: de 

regionale 

helseforetakenes 

regnskap  

Polikliniske 

opphold: 

Helsedirektoratet 

(ISF) 

 

Årstall dersom dette er mulig 

  

 

Gj.ventetid 2019 

PHV: 50,4 dager 

PHBU: 53,8 dager 

TSB: 36,9 dager 

 

 

Aktivitet (% endring antall polikliniske 

konsultasjoner fra 2018 til 2019): 

PHV-TSB: -3,51 % 

Somatikk: +7,11% 

 
 

Forløpstid for 

utredning i psykisk 

helsevern barn og 

unge 

Minst 80 %. Helsedirektoratet Tertialvis  RHF trenger ikke å rapportere på forløpstider 

pakkeforløp psykisk helse og rus i årsmeldingen 

(jamfør krav om dette). Ifølge Helsedirektoratet 

vil tall for forløpstider for pakkeforløp innen 

psykisk helsevern og rus bli hentet fra NPR når 

omfang og kvalitet er tilfredsstillende. Derfor 

trenger ikke RHF om å rapportere på dette i 

årsmeldingen nå, men det er viktig at alle RHF 

rapporterer pakkeforløpsdata til NPR for alle 

sine enheter fra 1.1.2020 

  
  
  

  

Forløpstid for 

evaluering av 

behandling i 

poliklinikk, psykisk 

helsevern barn og 

unge 

Minst 80 %. Helsedirektoratet Tertialvis 

  

Forløpstid for 

utredning i psykisk 

helsevern voksne 

Minst 80 %. Helsedirektoratet Tertialvis 
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Forløpstid for 

evaluering av 

behandling i 

poliklinikk, psykisk 

helsevern voksne 

Minst 80 %. Helsedirektoratet Tertialvis   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Forløpstid for 

evaluering av TSB i 

poliklinikk 

Minst 80 %. Helsedirektoratet Tertialvis 

  

Forløpstid fra avsluttet 

avrusning til påbegynt 

TSB i døgnenhet  

Minst 60 %. Helsedirektoratet Tertialvis 

  

Andel epikriser sendt 

innen 1 dag etter 

utskrivning fra 

psykisk helsevern for 

voksne.  

Andel epikriser sendt 

innen 1 dag etter 

utskrivning fra 

tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling. 

Minst 50 %. Helsedirektoratet Tertialvis Første 

tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

  

 

PHV 

27,6% 

 

 

TSB 

33,4% 

 

 

 

PHV 

37,7% 

 

 

TSB 

25,4% 

 

 

 

PHV 

35,9% 

 

 

TSB 

26,8% 

 

 

 

PHV 

45,7% 

 

 

TSB 

29,8% 

 

 

Antall pasienter i 

døgnbehandling i 

psykisk helsevern med 

minst ett 

tvangsmiddelvedtak 

Redusert sammenliknet 

med 2018. 
Helsedirektoratet Årlig 2016 

hele året 

2017  

hele året 

2018  

hele året 

2019 

T1+T2 

  

136 161 137 117 

(årsdata er 

ikke 

publisert 

enda) 
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6.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Utdanning, forskning innovasjon og opplæring av pasienter og pårørende skal underbygge god og forsvarlig 

pasientbehandling, jf. tabell 1 i oppdragsdokumentet 

Mål 2019 Helse Nord RHF Mål Datakilde Publiserings-
frekvens 

Rapportering 

   Tiltak iverksatt for å oppnå bedre resultat 

Andel somatiske 

pasientopphold med 

pasientskade i 2019, målt 

med metoden GTT, skal 

reduseres på regionalt nivå 

sammenliknet med 2017. 

 

Redusert i 2019 

sammenliknet med 

2017. 

GTT-

undersøkelsene 

Helsedirektoratet 

Årlig 

 

Alle foretakene har fokus på utvikling innenfor 
hvert GTT -team.  

Andel «enheter med modent 

sikkerhetsklima» (jf. 

definisjon i 

pasientsikkerhetsprogrammet) 

ved hvert helseforetak skal 

være minst 60 pst.  

Minst 60 % av 

medarbeiderne i 

enheten skårer 75 

eller høyere. 

Variasjonen mellom 

helseforetakene skal 

reduseres. 

ForBedring Årlig 

 
 
 
   

Forbruk av bredspektrede 

antibiotika i norske sykehus i 

2020 sammenliknet med 

2012.  

(Målt som disse fem 

bredspektrede midlene: 

Karbapenemer, 2. og 3. 

generasjons cefalosporiner, 

penicillin med enzymhemmer 

og kinoloner). 

30 % reduksjon i 

samlet bruk i 2020 

sammenliknet med 

2012. 

 

 
Antall definerte 
døgndoser (DDD) av 
utvalgte bredspektrede 
antibiotika per 100 
liggedøgn/periode i 
2012:17,05 for hele 
Helse Nord 

 
 

Sykehusenes 

legemiddel-

statistikk 

Tertialvis Første tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

Alle helseforetakene har 

antibiotikastyringsprogram som koordineres av 

antibiotikateam.  

 

Finnmarkssykehuset skal samarbeidet med 

Helgelandssykehuset for å lære av det systematiske 

arbeidet som er gjennomført der.  

 

Av andre tiltak kan nevnes: 

 Revurdering av antibiotikabruk innen 72 

timer. 

 Opplæring av sykepleiere og annet 

fagpersonell.  

 Kliniske farmasøyter vil bli mer involvert 

i arbeidet.  

 

Antall definerte 

døgndoser (DDD) 

av utvalgte 

bredspektrede 

antibiotika per 
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100 

liggedøgn/periode 

 

15,00 

 

 

 

14,78 

 

13,53 

 

14,61 

Andel korridorpasienter på 

sykehus. 

 

 

0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  Første tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

 Sikre riktig og ens registreringspraksis for 

innlagte pasienter 

 Månedlig rapportering på sengeposter 

med flest korridordøgn 

 Analysere årsak til økt belegg; for å finne 

årsaker og mulige tiltak både i 

spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten.  

 I primærhelsetjenesten vil bruk av 

kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplasser og rutiner knyttet til 

utskrivningsklare pasienter bli vurdert.                                                                                                                                                                                                               

 Bedre planlegging av utreise, sette 

tentativ dato. 

 Kommunikasjon med kommunene for 

god forberedelse av utskrivning 

 Bedre seleksjon i akuttmottak for å 

avverge unødvendige innleggelser. 

 Kartlegging av innleggelsesrutiner. 

 Samarbeidsmøter mellom avdelinger, for 

å bruke kompetanse og ledig kapasitet på 

en god måte. 

1,4% 0,8% 1,2% 1,2%  

Andel epikriser sendt innen 1 

dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste. 

Minst 70 % Helsedirektoratet Tertialvis Første tertial 

2018 

Andre 

tertial 

2018 

Første 

tertial 

2019 

Andre 

tertial 

2019 

Det er iverksatt tiltak i alle helseforetakene for å 

øke andelen epikriser som sendes innen 1 dag. 

Disse er av ulik karakter; fra direkte oppfølging av 

leger i Finnmarkssykehuset, til at resultatene er 

tema på direktørens tavlemøter ved UNN. 

Oppsummert er tiltakene som følger: 

 Merkantilt personell følger opp legene og 

påser at epikriser godkjennes innen frist. 

 Kartlegge variasjon mellom behandlere 

og avdelinger 
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 Kartlegge flaskehalser 

 Ukentlig tema på direktørens tavlemøte 

 Daglig oppdatering på avdelingsnivå i 

HN-LIS.  

 Kontinuerlig lederfokus på resultater og 

læring på tvers av klinikkene 

60,1% 64,6% 63,1% 66,0% 
 

Antall nye kliniske 

behandlingsstudier er økt. 
Økt med 5 % i 2019 

sammenliknet med 

2017. 

CRIStin Årlig 
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Vedlegg til styresak Årlig melding 2018 for Helse Nord RHF til Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
   
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Jann-Hårek Lillevoll / 47012324 
 

Sted/dato: 
Bodø, xx.xx.2020 
 

 

Orientering til styret i Helse Nord RHF om styringskrav fra Helse 
Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til HOD 

 

 
Krav for 2019: 
 

Krav 
nr 
 

Tekst Ansv 
avd / 
saksbeh 

Gjeld
er 

Rapportering 

3.1 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
RHF 
1 

Redegjøre for hvorvidt IKT prosjekter/program er 
kvalitetssikret i tråd med regional arkitekturstyring 
samt er i tråd med den nasjonale 
samhandlingsarkitekturen/nasjonale standarder og 
prinsipper. 

Eier IKT 
/ BNI 

Alle
  

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Generelt rapporterer helseforetakene en tilfredsstillende kravoppnåelse.  Dog skulle Helse Nord 
RHF ønsket at flere var til behandling i regionalt arkitekturråd.  For 2020 vil rutinene bli sett 
nærmere på hvor mer formell behandling sikres. Følgende rapporteres fra foretakene: 
 
Arkitektene som fra HN IKT som er involvert i SANOs prosjekter sørger for at dette blir ivaretatt. 
HN IKT følger opp og gjør de arkitektursjekkene som kreves i henhold til standarder og prinsipper, 
dette gjøres når prosjektene er kommet så langt at arkitektursjekk er hensiktsmessig.  Alle IKT 
prosjekter i FIN kvalitetssikres iht rutine av IKT i Senter for Drift og Eiendom (SDE) i forhold til 
regional arkitekturstyring og nasjonale standarder. Helse Nord IKT HF rapporterer at 
arkitektursjekk ble innført andre halvår som tjeneste i regionalt arkitekturkontor. Helse Nord IKTs 
prosjekter kvalitetssikres nå der, gjennom portbehandling i regi av HN IKTs porteføljekontor.  
Nordlandssykehuset bidrar i regionale og Helse Nord IKT styrte prosjekter for IKT som ut fra vår 
forståelse følger disse prinsipper og strukturer. Foretaksspesifikke program/system blir bestilt via 
Fellesinnboks og HN IKT har innbakt en arkitektursjekk.  Eksempel på nylig innført system er digital 

forsendelse til pasienter via Digilink/Digipost.  UNN deltar og bidrar i regionalt arkitekturråd. 
Våre egne prosjekter søkes så langt råd er å følge de anbefalinger og retningslinjer som 
ligger til grunn i overordnet arkitektur. De prosjektene/programmene Helgelandssykehuset 
deltar i er normalt regionalt forankret (noen nasjonalt). Disse prosjektene/program er initiert av 
Helse Nord RHF og/eller Helse Nord IKT og forutsettes kvalitetssikret i tråd med regionale og og 
nasjonale prinsipper for arkitekturstyring, samhandling og standarder. Av lokale innføringer er 
dette knyttet opp mot anskaffelser, oftest med tekniske behov, hvor utstyr/system skal 
kommunisere mot allerede etablerte standarder. 
 
 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 69 



RHF 
4 

Gjennomføre tiltakene fra prosjekt Transport psykisk 
syke i samarbeid mellom psykisk helsevern og 
prehospitale tjenester. Finnmarkssykehuset skal 
samarbeide med UNN og Helgelandssykehuset skal 
samarbeide med NLSH. 

Fag PHR 
/ LG 
 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

1. tertial og 
Årlig melding 
 

Alle helseforetak rapporterer at de har iverksatt tiltak fra prosjekt for Transport psykisk syke i 
2019. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har samarbeidet om gjennomføringen. 
Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset har tatt initiativ til samarbeid, og har 
som siktemål å realisere dette i løpet av 2020. 
 
Finnmarkssykehuset har i begrenset grad gjennomført tiltak i 2019, og har planer om 
kompetanseheving for følgepersonellet, møter med fastleger i og samarbeid med 
Universitetssykehuset Nord-Norge i 2020.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge har gjennomført kurs for legevakta i Tromsø, samt for ansatte i 
psykiske helsetjenester og ledsagere. Kurset var godkjent som poenggivende av legeforeningen. 
Nord-Troms har gjennomført todagerskurs for ambulansepersonell. Ambulanseavdelingen skal 
kurse alle ansatte i opplæringsopplegg utviklet av psykisk helse- og rusklinikken, samt utdanne 
egne instruktører. 
 
Nordlandssykehuset har kurset en betydelig andel ledsagere fra psykisk helsevern, i tillegg til 
kursing av ambulansearbeidere.  
 
Helgelandssykehuset har opprettet følgeteam i Brønnøysund og planlegger følgeteam i Mo i Rana 
2020. På grunn av lang ventetid på fly for pasientgruppen vurderes opprettelse av dedikert 
biltjeneste for å redusere ventetid og transporttid. 

 

RHF 
5 

Sette egne mål for vesentlig økt antall e-
helsekonsultasjoner. 

Fag / 
FHH/RD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

I Finnmarkssykehuset er målet å øke antall e-konsultasjoner med 20 prosent hvert år. I 2018 var 
det 1187 e-konsultasjoner med video. I 2019 er antall e-konsultasjoner økt med 18 % til 1402, 
hovedsakelig innen psykisk helse og rus. Sannsynligvis er det flere e- konsultasjoner i somatikken 
som ikke er registrert. 
 
UNN har ikke satt egne mål for økning i antall e-konsultasjoner. Flere klinikker har startet småskala 
utprøvinger. Klargjøring av koding, pasientadministrative rutiner, teknisk utrustning i klinikken og 
prosedyrer rundt e-konsultasjoner er igangsatt. 
 
Nordlandssykehuset er godt i gang med e-konsultasjoner både innenfor psykisk helsevern og 
somatikk, og det er forventet at bruken vil øke betydelig i 2020. Måltall er ikke satt. 
I psykisk helsevern brukes e-konsultasjoner i avdeling for rus, psykiatri og avhengighetsmedisin 
(ARPA), FACT team Lofoten og Vesterålen DPS og autismeteam i barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUPA). I tillegg gjennomfører klinikken et samhandlingsprosjekt «Samstrømming», 
hvor samarbeidsmøter mellom behandler, pasient, psykiatritjeneste i kommunen/ tildelingskontor 
og fastlege skjer via e-konsultasjoner før utskrivelse fra døgnpost. Dette gir økt kvalitet, sikrer 
pakkeforløp og bedre overføringer for pasienten, samt redusert tidsbruk for alle parter. Målet er å 
spre ordningen til alle kommuner i nedslagsfeltet i løpet av prosjektperioden. 
 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 70 



Helgelandssykehuset har foreløpig ikke satt egne måltall, men e-konsultasjoner som en del av 
innovasjonssamarbeidet med kommunene og andre eksterne parter. 
 
FIN:  
Målsettingen er å øke antall e-konsultasjoner med 20 % hvert år. I 2018 var 1187 konsultasjoner 
registrert e-konsultasjoner med video. I 2019 er det registrert 1402 e-konsultasjoner, som er en 
økning på 18 %. Tallene er hovedsakelig innen psykisk helse og rus og det er sannsynlig flere 
konsultasjoner i somatikken ikke registreres som e-konsultasjon. 
 
UNN: Det er ikke satt egne mål for økningen i antall e-helsekonsultasjoner. Flere av klinikken har 
satt i gang småskala utprøvinger. Det arbeides med klargjøring av koding o pasientadministrative 
rutiner, teknisk utrustning i klinikken og prosedyrer rundt e-helsekonsultasjoner.  
 
NLSH: Først på slutten av 2019 fikk vi på plass en løsning for videokonsultasjoner (Videonor) som 
fungerte i den praktiske hverdagen for både pasienter og behandlere. I november og desember 
2019 startet flere somatiske enheter e-konsultasjon og dette vil øke betydelig i 2020. 
 
Bruk av video og videokonsultasjoner tas i bruk både innenfor psykisk helsevern og somatikk. 
 
Eksempler innenfor psykisk helsevern er videokonsultasjoner i Avdeling for Rus psykiatri og 
Avhengighetsmedisin (ARPA), FACT team LoVe DPS, autismeteam BUPA.   
 
I tillegg har PHR klinikken med støtte fra samhandlingsmidler fra Helse Nord RHF startet et 
samhandlingsprosjekt «Samstrømming». Samarbeidsmøter (behandler, pasient, psykiatritjeneste i 
kommunen/ tildelingskontor og fastlege) med bruk av e-konsultasjoner før utskrivelse av døgnpost 
for akuttinnlagte pasienter som skal overføres til kommunalt nivå. Dette gir økt kvalitet, sikrer 
pakkeforløp og sikrer bedre overføringer for pasienten samt redusert tidsbruk for alle parter. Mål 
om spredning til alle kommuner i nedslagsfeltet ila prosjektperioden. 
 
HSYK:  
Det er foreløpig ikke satt egne mål for økt antall e-helsekonsultasjoner, men e-helsekonsultasjoner 
inngår som en del av innovasjonssamarbeid med kommunene og andre eksterne parter. 

 

RHF 
6 

Håndtere prisinformasjon på legemidler slik de er 
vedtatt av de regionale helseforetakene. 
Det må sørges for tilstrekkelig kommunikasjon og 
opplæring for de ansatte dette gjelder. 

Fag / RB FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Finnmarkssykehuset har løst dette ved at det kun er ansatte med tjenstlig behov som får tilgang til 
framforhandlede priser. 
 
UNN arbeider med oppdraget, og vil tidlig i 2020 ha klart et forslag til strukturert oppfølging av 
legemiddelarbeidet, med særlig fokus på kostbare legemidler og oppfølging av nasjonale anbud. 
 
Ved Nordlandssykehuset spres prisinformasjon slik det er vedtatt. Det gjennomføres også 
informasjonsmøter i samarbeid med Sykehusapotek Nord. 
 
Ved Helgelandssykehuset er prisinformasjon og anbefalinger tilgjengelig for aktuelle ansatte. På 
intranett er det link til informasjon om gjeldende avtaler og anbefalinger om førstevalg, samt 
intern kontaktinformasjon ved spørsmål om kostbare legemidler. Helgelandssykehuset bruker 
fortsatt ikke avtalen fullt ut, og det er opprettet egen prosjektgruppe for oppfølging av kostbare 
legemidler.  
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FIN: Dette er ivaretatt ved at kun de ansatte med tjenstlig behov får tilgang til framforhandlede 
priser. 
 
UNN: Status på tiltaket er usikkert i UNN. Kvalitetsavdelingen undersøker hvordan arbeidet er 
organisert og fremdriften i det. Svar på oppfølgingsspørsmål: Dette er under oppfølging i UNN, 
herunder utarbeides det tidlig i 2020 forslag til strukturert oppfølging av legemiddelarbeidet i 
UNN, med særlig fokus på kostbare legemidler, oppfølging av nasjonale anbud mm. 
 
 
NLSH: Prisinformasjon spres slik de er vedtatt av de regionale helseforetakene, i tillegg er det for 
enkelte enheter egne informasjonsmøter sammen med Sykehusapotek Nord. 
 
HSYK: Prisinformasjon og anbefalinger er gjort kjent for aktuelle ansatte. Det er opprettet nytt 
menypunkt på intranett med link til divisjon legemidler sin nettside (med til enhver tid gjeldende 
avtaler og anbefalinger om førstevalg) samt intern kontaktinformasjon ved spørsmål om kostbare 
legemidler. Det er opprettet egen prosjektgruppe for oppfølging av kostbare legemidler. Det er 
fortsatt besparelsesforbedringspotensial for enkelte virkestoff. 

 

RHF 
7 

Sikre god overføring fra barne- til voksenorientert 
helsetjeneste. 

Fag  FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

I Finnmarkssykehuset er barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri samorganisert i samme 
DPS. Videre er BUP og VOP samlokalisert på det fleste lokasjonene. Dette gir gode organisatoriske 
og fysiske rammer for å sikre god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste. Innen 
habilitering er det tett og regelmessig dialog for å sikre overføringen fra barnehabilitering til 
voksenhabilitering. 
 
UNN rapporterer at det for mange pasientgrupper mangler rutiner for å sikre god overføring fra 
barne- til voksenorientert helsetjeneste.  
I flere år er det arbeidet med rutiner for gode overganger innen habilitering, uten gode resultater. 
Derfor gjennomføres det nå et arbeid i regi av Forbedringspoliklinikken, hvor målet er å etablere 
gode rutiner for overføring mellom barne- og voksenhabilitering.  
Noen lokale rutiner er prøvd for overgangen mellom psykisk helsevern for barn og unge til tilbud 
innenfor psykisk helsevern for voksne, men det gjenstår mye arbeid før dette er etablert som en 
fast ordning. 
 
Nordlandssykehuset har jobbet med god overføring mellom barn og voksenavdeling innen 
revmatologi, diabetes og habilitering. 
 
Ungdomsforløp for revmatologiske pasienter er etablert. Ungdommen henvises til sosionom, der 
en sjekkliste gjennomgås for å kartlegge ungdommens utfordringer før overgang til voksenmedisin. 
Siste konsultasjon før overgang er tverrfaglig, med lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. 
Overgangskonsultasjonen er koordinert med sykepleier fra voksenpost som informerer om ny 
avdeling, og ungdommen får omvisning i ny post. Tilbakemeldingene fra pasientene er gode.   
 
Ungdommer med diabetes følger et tilnærmet likt opplegg som for revmatologi ved overføring til 
voksenavdeling. Det er identifisert at utfordringen er størst ved overføring fra barneavdelingen 
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ved Nordlandssykehuset til voksenavdeling ved Helgelandssykehuset, og dette er arbeides det 
videre med i samarbeid med Helgelandssykehuset. 
Barnehabilitering har etablert rutiner for overføring til voksenhabilitering. 
 
Helgelandssykehuset har jobbet med gode overganger fra BUP til VOP, ved å arrangere 
forberedende møter mellom avdelingene for å avklare behov, eller overgangskonsultasjoner med 
behandler både fra BUP og VOP. 
 
Innen habilitering sikres gode overganger ved at habiliteringstjenesten for barn bistår 
ungdommene i møter med evt. nye spesialisthelsetjenestetilbud og nye kommunale tjenester. 
Helgelandssykehuset har en svært liten pediatrisk virksomhet slik at øvrig erfaring med slike 
overganger er begrenset. 
 
 
FIN:  
Barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri er i Finnmarkssykehuset samorganisert i samme 
DPS. Videre er BUP og VOP samlokalisert på det fleste lokasjonene. Dette gir gode organisatoriske 
og fysiske rammer for å sikre god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste. Innen 
habilitering er det tett og regelmessig dialog for å sikre overføringen fra barnehabilitering til 
voksenhabilitering. 
 
UNN:  
Habilitering er et område som har vært arbeidet med over flere år i UNN på dette området, uten 
gode resultater. Det gjennomføres nå en prosess i regi av Forbedringspoliklinikken, som skal 
avsluttes i løpet av 2020. Målet med dette arbeidet er å få på plass gode rutiner for overføring 
mellom Barnehabilitering og Voksenhabilitering. Utover dette er tilbakemelding fra terapeuter 
som er rundt på alle kliniske avdelinger og involvert i overgangen mellom barn og voksen, at det er 
mange pasientgrupper i UNN hvor det ikke er på plass rutiner for å sikre god overføring fra barne- 
til voksenorientert helsetjeneste. 
Det er etablert lokale ordninger som tar sikte på å sikre gode overganger for pasienter som går fra 
tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge til tilbud innenfor psykisk helsevern for voksne. 
Samtidig er dette et område hvor en erkjenner at det i deler av virksomheten er et 
utviklingspotensial for å sikre bedre overganger. Dette vil bli tematisert. 
 
NLSH:  
Det er jobbet med god overføring mellom barn og voksenavdeling på flere områder. 
 
Det er startet opp med ungdomsforløp for Reumapasienter. Ungdomsforløpet innebærer 
henvisning til sosionom, der en sjekkliste gjennomgås for å kartlegge ungdommens utfordringer 
før overgang til voksenmedisin. Siste konsultasjon før overgang er tverrfaglig, med lege, sykepleier, 
fysioterapeut og ergoterapeut. Overgangs-konsultasjonen er koordinert med sykepleier fra voksen 
post som informerer om ny avdeling ungdommen får omvisning i ny post. Tilbakemeldingene fra 
pasientene er gode.   
 
Ungdomspasienter med diabetes følger et tilnærmet likt opplegg som for reuma ved overføring til 
voksenavdeling. I dette arbeidet har vi identifisert at utfordringen er størst ved overføring fra 
barneavdelingen ved Nordlandssykehuset til voksenavdeling ved Helgelandssykehuset, og dette er 
noe vi sammen med Helgelandssykehuset må arbeide videre med. 
 
Barn habilitering har eget opplegg for overføring til voksen habilitering. 
 
HSYK:  
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En forsøker å ha fokus på overgangene fra BUP til VOP, i de tilfeller BUP ikke selv følger pasienten 
utover fylte 18 år.  Det samme fokus gjelder innen somatikk. 
Sikre god overføring fra barne- til voksenorientert tjeneste:   
En forsøker å ha fokus på overgangene fra Bup til Vop, i de tilfeller Bup ikke selv følger pasienten 
utover fylte 18 år. I noen saker er det forberedende møter mellom avdelingene for å avklare 
behov, i andre saker er det fellestimer med behandler både fra Bup og Vop. 
Innen habilitering, som omfatter alle aldersgrupper, er det oppmerksomhet rettet mot 
utfordringene som habiliteringspasientene opplever i overgangen fra barn til voksen.  
Habiliteringstjenesten bistår pasientene bl.a. i møter med evt nye spesialisthelsetjenestetilbud og 
nye kommunale tjenester slik at tilbudet for den enkelte blir så bra som mulig.  
Helgelandssykehuset har en svært liten pediatrisk virksomhet slik at øvrig erfaring med slike 
overganger er begrenset.  I mange tilfeller er det Nordlandssykehuset som er behandlende enhet i 
disse situasjonene, gjerne i samarbeid med habiliteringstjenesten. 

 

RHF 
8 

Tilrettelegge for god kommunikasjon mellom 
helsepersonell og pasient, som også innebærer bruk 
av tolketjenester når det er behov for det, er en 
forutsetning for å ivareta reell medvirkning. Samiske 
pasienters rett til og behov for tilrettelagte tjenester 
må etterspørres og synliggjøres fra 
planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen og når 
beslutninger tas. 

Fag / 
RMS 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

I Finnmarkssykehuset er samisk tolketjeneste en del av Sámi Klinihkka. Samisk tolketjeneste gir et 
tilbud om nordsamisk tolking fra 08.00 – 22.00 alle dager til hele Helse Nord. Finnmarkssykehuset 
har også ansatt en samisk Ofelas/erfaringskonsulent for å ivareta brukerperspektivet. Stillingen er 
tilsluttet Sámi Klinihkka og er en prosjektstilling. 
 
UNN har et pågående arbeid med klinisk kommunikasjon med mål om å bedre kommunikasjonen 
mellom helsepersonell, og benytter seg av samisk tolketjeneste ved Finnmarkssykehuset. Det 
jobber systematisk med å gjøre tolketjenesten kjent i UNN. 
 
I innkallingsbrevene fra Nordlandssykehuset blir pasientene bedt om å gi tilbakemelding om behov 
for samisk tolk. Nordlandssykehuset bruker samisk tolketjeneste, men dette er et tilbud kun på 
nordsamisk. Nordlandssykehusets samiske forvaltningsområde omfattes av Hamarøy kommune 
som er lulesamisk språkområde, og i dag kan ikke samisk tolketjeneste gi et tilbud på lulesamisk. 
 
Helgelandssykehuset kan også benytte seg av samisk tolketjeneste ved Finnmarkssykehuset. 
Foretaket har henvendt seg til Finnmarkssykehuset vedrørende mulighet for å sikre at den 
sørsamiske befolkningen får et tolketjenestetilbud på sørsamisk. 
 
I dag gir samisk tolketjeneste hovedsakelig tilbud på nordsamisk og et svært begrenset tilbud på 
lule- og sørsamisk. Dette er ikke tilfredsstillende og samisk tolketjeneste bør videreutvikles til å 
også kunne gi et kvalifisert tilbud på lule- og sørsamisk.  
 
FIN: 
I Sámi klinihkka er samisk språk og kultur i fokus når helsetjenesten planlegges. Nordsamisk 
tolketjeneste organiseres fra Sámi klinihkka og er tilgjengelig for hele Helse Nord kl 08-22 hver dag. 
Brukermedvirkning er sikret, blant annet gjennom samisk Ofelas/erfaringskonsulent. 
 
UNN:  
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UNN har et pågående arbeid med klinisk kommunikasjon som har formål å bedre 
kommunikasjonen mellom helsepersonell. Som del av dette inngår at vi skal pilotere kurs i "Fire 
gode vaner" i løpet av året. Vi har et kontinuerlig arbeid med å gjøre tolketjenestene kjent blant 
helsepersonell i UNN. PET-senteret har egne ansatte med samisk språk som morsmål. De har 
etablert mulighet for pasienters tilbakemelding gjennom systemet «PING». Klinikkene bruker 
tolktjenesten ved behov og flere har innarbeidet i opplæringen og i prosedyrer for tilkalling av tolk.  
 
NLSH: 
Nordlandssykehusets samiske forvaltningsområde omfattes av nye Hamarøy kommune. I tillegg er 
det samisk befolkning i Vesterålen, Lofoten og Saltfjellet. 
 
I alle brev fra Nordlandssykehuset til pasienter, blir pasienten bedt om å gi tilbakemelding til 
helseforetaket om hun/han trenger tolk, slik at dette kan bestilles før pasienten kommer.  
 
Denne informasjonen skal også gjøres tilgjengelig på helseforetakets nettsider og 
informasjonsskjermer i ankomstområdene. 
 
I 2016 startet «Samisk tolketjeneste» i Helse Nord. Tjenesten er lokalisert til Finnmarkssykehuset. I 
2019 har tolketjenesten fått tilført midler for å utvide virksomheten til også å gjelde de øvrige 
helseforetakene i Helse Nord. Så langt tilbys kun tolketjenester på nordsamisk. Det er signaler om 
at tolketjenesten i 2020 utvides til også å omfatte lulesamisk. Vi imøteser denne utvidelsen slik at 
også Nordlandssykehuset kan tilby denne tjenesten til den lulesamiske befolkningen, siden 
lulesamisk er mest utbredt i vårt opptaksområde. 
 
Fra tolketjenesten er vi tilsendt forslag til tekst som skal følge innkallingsbrev, informasjonsskriv til 
fastleger, plakat til opphenging, brosjyre og tips til informasjon på nettsider. I tillegg er vi blitt gjort 
kjent med de prosedyrer tolketjenesten har utarbeidet ved bruk av nordsamisk tolk. Disse finnes i 
vårt felles kvalitetssystem DocMap. 
 
HSYK: 
Helgelandssykehusets retningslinjer/prosedyrer for tolketjenster er utarbeidet fra Helse Nord-
avtalen med Salita, tolke og translatørtjeneste. Prosedyren PR 45135  beskriver bruk av 
nordsamisk tolk. Helgelandssykehuset har henvendt seg til Finnmarkssykehuset, som har ansvar 
for samisk tolketjenste, vedr. status på arbeidet med å sikre den sørsamiske befolkingen kvalifisert 
tolketjenste. Vi har ikke mottatt svar og vil følge dette opp. 

 

RHF 
9 

Øke bruken av digital kommunikasjon med 
allmennleger, avtalespesialister, pasienter og 
pårørende og ta i bruk andre ferdigutviklede 
tjenester på helsenorge.no.  Innføringen 
gjennomføres i Helse Nords prosjekt Digitale 
Innbyggertjenester. 

Eier IKT 
/ BNI 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
HNIKT 

Årlig melding 

Helseforetakene bidrar generelt godt og konstruktivt innenfor området.  Følgende rapporteres fra 
foretakene: 
 
Finnmarkssykehuset bidrar og deltar i utviklingen av digitale tjenester sammen med resten av 
regionen.  Helse Nord IKT rapporterer at de deltar videre med etterspurte ressurser i Digitale 
pasienttjeneste. Nordlandssykehuset deltar i prosjektet Digitale Innbyggertjenester, både i 
styringsgruppen og med egen innføringsansvarlige og tar i bruk tjenestene fortløpende når de er 

klare. For UNN HF har forvaltningssentret for lab bidratt/bidrar med ressurser i Helse Nords 
prosjekt Digitale innbyggertjenester vedr. test av løsning for å se patologibeskrivelser på 
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helsenorge.no. Flere av klinikken har begynt å ta i bruk noen av tjenestene. Enkelte forsøk 
er avsluttet da det ikke var tjenlige med tanke på pasientgruppen.  Helgelandssykehuset 
deltar med ressurser i Helse Nords prosjekt Digitale Innbyggertjenester. Så langt planlegges det for 
å ta i bruk dialogtjenester med pasient om timer. Når prosjektet er klart vil vi også ta i bruk 
dialogtjenester mellom allmennleger og avtalespesialister. Tidspunkt for innføring avhenger også 
av andre store prosjekt (DIPS Arena og Elektronisk kurve, EK). 
 
 

 

RHF 
11 

Utvide samisk tolketjeneste til hele Helse Nord i 
løpet av 2019 og i samarbeid med de andre 
helseforetakene styrke informasjonen om 
ordningen. Det skal rapporteres på antall 
henvendelser og hvilket helseforetaksområde som 
etterspør tolketjeneste. 

Fag / 
TKA 

FIN Tertialrapport
er og Årlig 
melding 

Tall for 2019: FIN: 167 (hvorav 157 er personlig tolkning og 10 er telefontolk). UNN: 4 (alle 
telefontolk). SUM: 171. 

 

RHF 
12 

Legge til grunn prinsipper for håndtering av 
prisinformasjon på legemidler slik de er vedtatt av 
de regionale helseforetakene. I samarbeid med de 
regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF 
følge opp tiltaksplanen for rapport om enhetspriser. 
Vurdere om webløsningen Sykehusapotekenes 
legemiddelkostnader (SLMK) kan være elektronisk 
informasjonskanal for å gi alle helseforetak den 
samme nødvendige prisinformasjon på legemidler. 

Fag  SANO Årlig melding 

SANO legger til grunn prinsippene for håndtering av prisinformasjon på legemidler slik de er 
vedtatt av de regionale helseforetakene. 

 

3.2 Somatikk 
RHF 
2 

Utarbeide forslag til sjekklister for prosedyrer, 
kvalitetsmål og utstyr i akuttmottak for mottak av 
akutt syke pasienter. Helgelandssykehuset skal lede 
arbeidet. 

Fag 
SOLA / 
TME 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

En regional redaksjonskomite ledet av Helgelandssykehuset har utarbeidet forslag til sjekklister og 
gjennomført høring blant alle sykehusene i regionen.  I etterkant ble listene ferdigstilt og er 
oversendt Helse Nord med anbefaling om bruk som veiledende i akuttmottakene. 
 
FIN: Finnmarkssykehuset har deltatt i dette arbeidet. 

UNN: UNN deltar og er aktiv i utviklingen av faglige prosedyrer som man inviteres inn 
nasjonalt, regionalt og Lokalt. Akutt-tjenesten i UNN er en stor bidragsyter på dette 
området og deltar i samarbeidet. 
NLSH: Helgelandssykehuset har hatt sekretariatfunksjon og har hatt møter med en 
redaksjonskomite med medlemmer fra alle helseforetakene. Oppdraget har vært å sluttføre 
arbeidet med minimumskrav til prosedyrer, kvalitetsmål og utstyr i alle Akuttmottak i regionen. 
Prehospital klinikk sin involvering i dette arbeidet er begrenset til å være høringsinstans. Arbeidet 
var planlagt sluttført i løpet av 2019. 
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HSYK: En regional redaksjonskomite, med representanter fra de kliniske miljøene ved foretakene, 
og ledet fra Helgelandssykehuset Sandnessjøen, har utarbeidet forslag til sjekklister, jfr. oppdraget. 
Sjekklistene ble sendt på høring til alle sykehusene i Helse Nord. I etterkant av høringen ble listene 
ferdigstilt og oversendt Helse Nord. Det oppfordres til at sjekklistene formaliseres på RHF- nivå og 
anbefales brukt som veiledende i sykehusenes kvalitetsarbeid i akuttmottakene. 

 

RHF 
3 

Ha kompetanse for utredning og diagnostikk av 
kronisk utmattelsessyndrom. 

Fag 
SOLA / 
RD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Finnmarkssykehuset har utarbeidet en oversikt over tilbudene for utredning av barn og voksne 
med ME, som er publisert på nettsiden til helseforetaket. 
 
Ved UNN er det rehabiliteringsavdelingen som har kompetanse innen fagfeltet, og tilbudet består 
av polikliniske konsultasjoner og lærings- og mestringstilbud. 
 
Ved Nordlandssykehuset er det fysikalskmedisiner ved FMR som bistår og veileder fastleger ved 
behov. 
Utredning og oppfølging av CFS/ME- pasienter skal ifølge nasjonal veileder primært gjøres av 
fastlege med bistand fra relevant spesialisthelsetjeneste når det er behov for det. Ved alle tre 
lokasjonene er det ambulant rehabiliteringsteam (ART) som bistår brukere, pårørende og 
hjelpepersonell i kommunen. Denne tjenesten er rettet mot pasienter som er alvorligst rammet av 
CFS/ME. 
FMR har også et tverrfaglig mestringsbasert rehabiliteringstilbud for pasienter med utbredte 
muskel-/skjelettsmerter og uavklarte tilstander preget av funksjonssvikt av flere årsaker, tretthet, 
kognitive vansker. Dette er også et tilbud for CFS/ME-pasienter, gjerne de med moderat og ikke 
komplisert ME, hvor fokus etter utredning er mestring, funksjonsbedring og økt deltakelse i skole, 
utdanning og jobb- sammenheng.  
Høsten 2019 ble det etablert samarbeid mellom FMR og lærings- og mestringssentret ved 
Nordlandssykehuset om utvikling av et nytt lærings- og mestringstilbud spesielt tilpasset pasienter 
med CFS/ME. Tilbudet er under etablering og bygger på erfaringer fra UNN. 
 
Helgelandssykehuset har tidligere hatt tilbud om utredning og behandling av CFS/ME i avdeling for 
fysikalskmedisin og rehabilitering, knyttet til prosjektet Raskere tilbake. Da Raskere tilbake ble 
avsluttet i 2018 ble tilbudet nedlagt. Nå tilbys pasientene en fragmentert utredning og oppfølging 
med henvisning til flere fagfelt avhengig av problemstilling. Helgelandssykehuset vil i 2020 vurdere 
hvordan et helhetlig tilbud skal organiseres, og hvordan oppgavefordelingen skal være mellom 
foretaket og primærhelsetjenesten. 
 
FIN: 
Det er utarbeidet en oversikt over tilbudene for utredning av barn og voksne med ME i 
Finnmarkssykehuset. 
 
UNN: Rehabiliteringsavdelingen har kompetanse på og tilbud til denne pasientgruppen både i 
poliklinikk og LMS 
 
NLSH: 
Utredning og oppfølging av CFS/ME pasienter skal ifølge nasjonal veileder primært gjøres av 
fastlege med bistand fra relevant spesialisthelsetjeneste når det er behov for det.  
Fysikalskmedisiner ved FMR bistår og veileder fastleger ved behov. I tillegg har NLSH, alle 3 
lokasjoner, ambulant rehabiliteringsteam (ART)som bistår brukere, pårørende og hjelpepersonell 
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ute i kommunen.  ART-teamene vil således bistå ift de pasienter som er alvorligst rammet av 
CFS/ME. 
 
FMR har også et tverrfaglig mestringsbasert rehabiliteringstilbud for pasienter med utbredte 
muskel-/skjelettsmerter og uavklarte tilstander preget av funksjonssvikt av flere årsaker, tretthet, 
kognitive vansker.  Pasienten er først på poliklinisk utredning hos spesialist i fysikalsk medisin og 
behandles videre i det tverrfaglige teamet.  Det er ikke diagnosen i seg selv som er inntakskriterie, 
men grad av funksjonssvikt/funksjonsnivå.  Dette er dermed også et tilbud for CFS/ME-pasienter, 
gjerne de med moderat og ikke komplisert ME, hvor fokus etter utredning er mestring, 
funksjonsbedring og økt deltakelse i skole, utdanning og jobb- sammenheng.  
Det er høsten 2019 etablert et samarbeid mellom FMR og LMS ved NLSH om utvikling av et nytt 
LMS-tilbud, spesielt tilpasset pasienter med CFS/ME.  Dette tilbudet er under etablering og en vil 
bygge på det konsept og de erfaringer en har fra UNN ift denne type pasienttilbud. 
 
HSYK: 
FMR (fysikalsk medisinsk og rehabiliterings avdeling) hadde tidligere et tilbud om utredning og 
behandling av CFS/ME. Dette lå under prosjektet «Raskere tilbake». «Raskere tilbake» ble avsluttet 
i 2018, og tilbudet for utredning og behandling eksisterer ikke pt i  HSYK. Dette med bakgrunn i at 
omfanget av pasienter for HSYK etter «Raskere tilbake» ble kraftig redusert, samt at tilbudet kun 
skulle inneholde utredning og ikke behandling. Det er et meget kostnadsdrivende tilbud med krav 
til mange ulike faggrupper. Dette gav FMR store omstillingsutfordringer, og avdelingen fikk ikke 
ressurser til å opprettholde et ikke regningssvarende tilbud. 
 
Situasjonen er dermed per i dag at det ikke finnes noe eget samlet tilbud til denne pasientgruppen. 
Imidlertid vil fysikalsk medisinsk poliklinikk kunne ta stilling til problemstillinger i 
bevegelsesapparatet i utredning av ME. Nevrolog vil kunne ta stilling til nevrologiske 
problemstillinger og psykiatri vil kunne bidra innenfor denne problemstillingen. Det kan altså tilbys 
et fragmentert tilbud, der ikke alt gjøres på en avdeling. Det er imidlertid ikke kommet noen 
formell henvendelse fra foretaksledelsen om at det er slik vi skal organisere tilbudet. 
 
I nasjonal veileder pkt. 2.1 -2 avsnitt står det at utredningen og diagnostiseringen av voksne 
utføres av fastlegen, fortrinnsvis av spesialist i allmennmedisin. Ved uklare differensialdiagnostiske 
problemstillinger bør fastlege henvise til relevante spesialister for å komplementere utredningen, 
men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CFS/ME skal stilles. 
 
Dette beskriver to ganske forskjellige tilnærminger og vi har etterlyst en avklaring på hva vårt 
ansvar er. 
 
Det er behov for avklaring på hvem som skal ha rollen som beskrives i oppdragsdokument, og hva 
denne kompetansen skal bestå av. FMR følger prioriteringsveilederen og kan bidra med 
problemstillinger som er innenfor avdelingens kompetansefelt. Andre avdelinger må bidra 
innenfor sine kompetansefelt. HSYK vil i 2020 vurdere hvordan et helhetlig tilbud fra HSYK skal 
være ift oppgavefordeling med primærhelsetjenesten. 

 

RHF 
4 

Med utgangspunkt i egne resultater i 
dagkirurgiatlaset, iverksette tiltak for å redusere 
uønsket variasjon innen skulderoperasjoner, 
meniskoperasjoner for pasienter over 50 år og 
fjerning av mandler.  

Fag 
SOLA / 
RMS 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Helseforetakene har iverksatt tiltak for å redusere uønsket variasjon for nevnte prosedyrer. Basert 
på tall fra 2018 er unødvendige ortopediske operasjoner tydelig redusert i alle foretakene. Det 
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gjenstår noe arbeid med uønsket variasjon innenfor skulderkirurgi som videreføres i 2020. Det 
foreligger ingen større utfordringer i variasjon av fjerning av mandler i Helse Nord per 2018, men 
det foreligger per dags dato ingen oppdaterte tall for 2019.  
 
FIN: Finnmarkssykehuset har god utvikling innen tonsillektomier og knekirurgi. Innen skulderkirurgi 
har vi ventet lenge på revisjonsrapporten fra sommeren 2018. Vi vil følge opp saken nærmere i 
2020.  

UNN: Fagmiljøene i NOR-klinikken har definert forståelsen av "unyttige inngrep" og skaffet 
oversikt over gjennomførte inngrep i HN-LIS. Endring av praksis mot å avslutte unyttige 
inngrep er påbegynt. Det har vært en vesentlig reduksjon forbruk av i skulderoperasjoner i 
Narvik-området i 2018 som vedvarer i 2019. Det arbeides systematisk med å sikre riktig 
aktivitet for andre relevante inngrep innen ortopedi og ØNH. Dette er også tema i 
pågående prosess med regional anskaffelse av ortopediske operasjoner.  

Akromionreseksjon skulder: nedgang fra 2017 49 inngrep, til september 2019 13 inngrep.  

Carpaltunell 224 i 2017 til 98 september 2019.  

Artroskopi v kneartrose 7 i 2017 til 4 i september2019 

NLSH: Nordlandssykehuset jobber for å redusere uønsket variasjon og sikre at pasientene får 
likeverdige helsetjenester.  
 
Meniskoperasjoner på pasienter over 50 år er allerede redusert, og ligger 15 % under nasjonalt 
nivå i 2016. For fjerning av mandler var ratene stabile 10 % over nasjonalt nivå i 2017.  For 
skulderoperasjoner var forbruksratene høye, 66 % over nasjonalt nivå i 2017. Innen dette området 
er det satt inn flest tiltak. Vi forventer å se effekt av tiltakene i løpet av 2020.  
Videre følger vi nasjonal debatt om etablering av riktige rater for de forskjellige inngrep. 
 
HSYK: Det er Ikke uønsket variasjon når det gjelder skulderoperasjoner eller meniskoperasjoner 
totalt for pasienter fra Helgelandssykehuset.                                    
Meniskoperererte > 50 år: Data for 2019 vil bli kontrollert.  
Fjerning av mandler: Pga høyt forbruk 2015 - 2017 er det foretatt en revisjon mht indikasjon,og 
data for 2019 vil bli oppsummert mtp om de iverksatte tiltak er tilstrekkelige.    
 

 

RHF 
5 

Med utgangspunkt i egne resultater i 
gynekologiatlaset, iverksette tiltak for å redusere 
uønsket variasjon. Avtalespesialistene skal involveres 
i arbeidet. 

Fag 
SOLA / 
RMS 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Alle helseforetakene har gjennomgått resultatene i gynekologiatlaset, og iverksatt ulike tiltak for å 
redusere uønsket variasjon. Det er bl.a. innført felles prosedyrer i enkelte helseforetak for å sikre 
mest mulig lik praksis, som også er i overensstemmelse med nasjonale retningslinjer.  
 
Det er også gjennomført flere møter i det regionale fagrådet for gynekologi og fødselshjelp hvor 
resultatene fra gynekologiatlaset og variasjon har vært tema. Fagrådet har med dette som 
bakgrunn laget to nye felles prosedyrer for Helse Nord for å sikre lik praksis i regionen.  
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Ingen av helseforetakene har så langt involvert avtalespesialister i dette arbeidet, men dette vil 
inngå i samarbeidsavtalene helseforetakene har med avtalespesialistene. Det er gitt oppdrag om å 
vurdere innholdet i samarbeidsavtalene i 2020. 

 

RHF 
14 

Etablere regionalt kompetansesenter for 
senvirkninger av kreftbehandling. 

Fag 
SOLA / 
RMS 

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

Arbeidet er forsinket på grunn av manglende finansiering, men planlegging av tilbudet startet 
høsten 2019 etter tilsagn om finansiering fra 2020.  

 

RHF 
15 

Etablere metode for peptid reseptor radionukleotid 
behandling av maligne lidelser. 

Fag 
SOLA / 
RMS 

UNN Årlig melding 

Det er etablert en arbeidsgruppe, som bla. har hospitert i Gøteborg og Aarhus. Generator for 68Ga 
er bestilt og vil bli levert i september 2019. 

 

RHF 
16 

Ivareta sekretariatsfunksjonen for lokal 
perinatalkomite for Troms og Finnmark. 

Fag 
SOLA / 
RMS 

UNN 1. tertial og Årlig 
melding 

Det er besluttet at Kreft, kirurgi og -kvinnehelseklinikken, sammen med barneavdelingen, skal 
ivareta denne funksjonen. Planen er å engasjere en jordmor, som har erfaring med dette arbeidet, 
i en 10 prosents stilling.  

 

RHF 
17 

Ivareta sekretariatsfunksjonen for lokal 
perinatalkomite for Nordland. 

Fag 
SOLA / 
RMS 

NLSH 1. tertial og Årlig 
melding 

Funksjonen er ivaretatt av lokal komite. 

 

3.3 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
RHF 
12 

Etablere fire akuttplasser som beskrevet i fagplan TSB. Fag 
PHR / 
JTF/FN 

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

Fire akuttplasser ble etablert i Psykisk helse- og rusklinikken i juni 2019. I juli måned var belegget 
ved enheten (akutte og elektive innleggelser) 93,3 %. Det har i 2019 vært en jevn økning i bruken 
av akuttplassene, og kapasiteten i tilbudet er periodevis sprengt. 

 

RHF 
13 

Innen 1. juni 2019 etablere døgnkontinuerlige 
akuttjenester. 

Fag 
PHR / 
JTF 

HSYK 2. tertial og Årlig 
melding 

Helgelandssykehuset har ikke etablert døgnkontinuerlige akuttjenester i løpet av 2019. 
Døgnkontinuerlig vaktordning etableres i løpet av første halvår 2020.  
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3.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
RHF 
1 

Delta i gjennomgang av samarbeidsrutinene med 
rehabiliteringsinstitusjoner. 

Eier 
AKH / 
FE 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Klinikk Kirkenes ved avdeling for rehabilig hadde en avtale med Opptreningsssenteret i Finnmarks 
som gikk ut ved årsskrifte.  De melder å Ikke ha utarbeidet ny avtale. 
 
Det har vært samarbeidsmøter mellom Helgelandssykehuset og Helgeland Rehabilitering i Sømna 
(HRIS). Det skal også lages ny samarbeidsavtale om dekning av relevant spesialistkompetanse fra 
Helgelandssykehuset. Det har også vært samarbeidsmøte med Valnesfjord Helsesportsenter. 
 
Det er ikke etablert formelle samarbeidsrutiner på foretaksnivå mellom NLSH og 
rehabiliteringsinstitusjonene og heller ikke på klinikk-/avdelingsnivå.  Det samarbeides om 
enkeltpasienter/grupper og i forhold til fagutveksling. Det er etablert fagavtale for utdanning av LIS 
mellom NLSH og Valnesfjord Helsesportssenter. NLSH vil bidra i etablering og gjennomgang av 
rutiner for samarbeid der det initieres et behov for samarbeidsrutiner.  
 
UNN rapporterer om ingen samarbeidsrutiner med rehabiliteringsinstitusjonene. 

 

RHF 
2 

Delta med relevant kompetanse i pilotprosjekter 
knyttet til avtalespesialistordningen, jf at det tas sikte 
på å gi avtalespesialistene rett og plikt til tildeling av 
pasientrettigheter. 

Eier 
AKH / 
FE 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

UNN deltar i pilotprosjektet med rettighetsvurdering i avtalepraksis sammen med Tromsø 
indremedisinske senter. De øvrige helseforetakene har ikke piloter i sine tilknyttede områder og 
har derfor ingen slike aktiviteter.  

 

3.6 Pasientsikkerhet 
RHF 
1 

Andel legemiddellister som er samstemt inn 
etter ny prosedyre (i DIPS medikamentmodul) 
skal være mer enn 90 %.  

KvaFor / 
IMD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

FIN:  
Som vi ser av figur 1, har foretakene gradvis forbedret sin registrering av legemiddellister som er 
registrert ved samstemt-inn koden. Det vi imidlertid ikke ser her, er i hvilken grad legene går inn i 
medikamentmodulen og gjør de endringer som skal gjøres etter ny prosedyre. 
Foretakene rapporterer at det er ulik praksis internt i HF-ene der noen avdelinger registrerer mye, og 
noen lite. Ved manuelle tellinger ser man at tallene på samstemte lister er høyere enn det som 
faktisk er registrert inn ved bruk av koden. Det gjøres ulike tiltak for å bedre dette, blant annet å 
gjøre e-læringskurset for samstemming obligatorisk for alle leger, internundervisning og praktisk 
øving for alle LIS- leger og nyansatte. Det er HSYK og FIN som har lyktes best med å registrere 
samstemt-inn koden.  
 
Figur 1andel av samstemt- inn kode 3. tertial 2019. 
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Figur 2 andel av samstemt inn-kode registrert 01.01.2018 fram til årsslutt 2019. 

HOD 
/ 
RHF 
3 

Videreføre arbeidet med innsatsområdene fra 
pasientsikkerhetsprogrammet i samarbeid med 
Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet.  

KvaFor 
/ EH 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
SANO 

Årlig melding 

Arbeidet med tiltakspakkene videreføres i foretakene som tidligere. Regional kompetansetjeneste 
for klinisk pasientsikkerhet har utarbeidet en plan for hvilke tiltakspakker som skal prioriteres 
felles i regionen. Planen har fått sin tilslutning i det regionale fagsjefmøtet. Prioriterte områder er: 
tidlig oppdagelse av forverret tilstand, Tidlig oppdagelse av sepsis, samstemming av 
legelmiddellister og forebygging av selvmord. Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet jobber tett med alle de øvrige foretakene gjennom sine månedlige status- og 
koordineringsmøter. Status for arbeidet vil legges fram for det regionale fagsjefmøtet ila våren 
2020. 
 
Implementering av nasjonal handlingsplan følges opp gjennom egen regional handlingsplan, samt 
regionalt arbeid med kompetanseplaner (forbedringskompetanse og lederkompetanse). 

 

RHF 
4 

Iverksette tiltak i handlingsplanen for regional 
kompetansetjeneste for pasientsikkerhet 

KvaFor 
/ EH 

NLSH Årlig melding 
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Regional kompetansetjeneste har iverksatt en rekke tiltak i henhold til regional handlingsplan. Det 
er blitt gjennomført en rekke kurs og opplæringsaktiviteter, inkludert regional 
pasientsikkerhetskonferanse med 400 kursdeltakere. Det er etablert regional utdanning av 
forbedringsagenter i samarbeid med UNN. I tillegg planlegges det regional utdanning av 
forbedringsveiledere.   

 

RHF 
5 

Innføre tjenestebasert adressering del tre så raskt som 
mulig og senest innen utgangen av 2019, for å sikre 
korrekt adressering av meldinger 

Eier 
IKT / 
BN 

HNIKT Tertialrapporter 
og Årlig 
melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 
 
Helse Nord IKT HF melder at kravet er hovedsakelig oppnådd men det gjenstår noen meldinger 
som har avhengigheter til FHI, OUS, NAV, NPR.   
 

 

3.7 Smittevern 
RHF 
1 

Utføre tverrfaglig og systematisk gjennomgang av 
pasientforløpet ved dyp postoperativ sårinfeksjon 
(NOIS-POSI), og eventuelt iverksette tiltak. Dette skal 
rapporteres sammen med den ordinære NOIS-POSI 
rapporteringen. 

Fag 
SOLA/ 
RD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Alle helseforetakene har utarbeidet rutiner for systematisk gjennomgang av pasientforløp ved dyp 
postoperativ sårinfeksjon. Dette utføres tverrfaglig og rapporteres regelmessig. 
  
FIN: Dette er innført som fast prosedyre i klinikk Hammerfest og Kirkenes. 
 

UNN: Det gjennomføres tverrfaglige og systematiske gjennomganger ved alle typer 
postoperative sårinfeksjoner. Smitteversenteret leder disse gjennomgangene og det 
rapporteres til alle aktuelle avdelinger. Samtlige saker gjennomgås av kvalitetsutvalg og 
tiltakene implementeres fortløpende bl.a. nye standarder for temperaturmålinger ved 
operasjoner.  

NLSH: I 2019 har Nordlandssykehuset implementert systematisk gjennomgang av pasientforløpene 
for dyp postoperative sårinfeksjoner. Vi har hatt gjennomgang av åtte pasienter som hadde fikk 
dyp postoperativ infeksjon etter operativ behandling. Tre av infeksjonene oppstod i 2018 og de 
øvrige fem i 2019. Hos en pasient er det ikke gjennomført en tverrfaglig gjennomgang. Alle de åtte 
gjennomgangene har vært konstruktive og har vært prioritert av alle involverte faggrupper. 
Rapport med oppsummering av områder for forbedring er oversendt klinikksjef i kirurgisk klinikk 
og avdelingsleder for videre oppfølging og tiltak. 
 
HSYK: Mosjøen: Ingen dype POSI. 
Mo i Rana: 11 gjennomganger utført. Tiltak vurdert og igangsatt. Timing av antibiotika har vært 
fellesnevner på noen.  
Sandnessjøen: 2 gjennomganger utført. 2 dype POSI fra 2019 gjennomgås i januar 2020. 
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3.8 Forskning og innovasjon 
RHF 
7 

Foretakene skal sikre at de rettmessig adresseres 
ved publikasjoner som utgår fra eller finansieres av 
foretaksgruppen. 

KvaFor 
/KLI 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
SANO 

Årlig melding 

Rapporteringen viser generell høy bevissthet om dette forholdet blant forskningslederne og 
støttepersonell. Særlig de mindre foretakene kan vise til at det pågår tett oppfølging av forskere 
for å sikre riktig adressering. Ved UNN, hvor utfordringen er størst pga. høy forskningsaktivitet og 
flere ansatte i kombinerte stillinger UNN/UiT, er KFA særlig oppmerksom på å få tydeliggjort hvilke 
betingelser som gjelder ved publikasjoner som utgår fra/finansieres av UNN eller Helse Nord.  
Gjeldende regler blir presisert i forbindelse med veiledning på søknader og prosjekter, det løftes 
frem i forskerkurs og inngår som et premiss ved bruk av forskningsposten og annen infrastruktur 
for forskningsstøtte i UNN. 

 

4.1 Klima- og miljøtiltak 
RHF 
1 

Sette mål og lage handlingsplaner for de nasjonale 
miljøindikatorene og registrere disse i den nasjonale 
databasen innen 1. mars 2019 

Eier 
Eiendom 
/ LAM 

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Alle foretakene i Helse Nord er miljøsertifisert i henhold til NS ISO 14001:2015. Alle har satt sine 
miljømål og laget handlingsplaner for oppfølging. All rapportering i det nasjonale klimaregnskapet 
er gjennomført innen frist. 
 
FIN: 
Finnmarkssykehuset har satt mål for klima og miljø. Det er utarbeidet handlingsplaner på 
klinikknivå for å oppnå målene. Handlingsplanene revideres årlig. Resultat på foretakets miljømål 
rapporteres årlig i ledelsens gjennomgåelse. 
Foretaket har registrert resultatet av de nasjonale miljøindikatorene i nasjonal database innen 
tidsfristen. 
 
UNN: 
UNN har mål som samsvarer med de nasjonale miljøindikatorene og har rapportert innen 
gjeldende frist.  
 
NLSH: 
Disse er målsatt og registret 7. februar. Målinger på indikatorer gjøres årlig og rapporteres i årlig 
melding. 
 
HSYK: 
Målene er ivaretatt gjennom miljøpolitikken, aspektene og miljømålene målene som fremkommer 
i vårt miljøstyringssystemet.  Helgelandssykehuset har utarbeidet handlingsplaner ihht krav. 
Tallene i nasjonal database er registrert innen frist for 2019 og det er utarbeidet plan for 
innmelding av disse innen fristen også for 2020. 
 
HN IKT: 
HNIKT har satt miljømål og laget handlingsplan i henhold til de nasjonale miljøindikatorene  
(DocMap MS0835). 
 
Miljøindikatorene for HNIKT er registrert i den nasjonale databasen. 
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SANO: 
Rapportering til den nasjonale databasen ble gjort innen fristen 1. mars. 

 

4.2 Personvern og informasjonssikkerhet 
RHF 
1 

Sikre at HN LIS har tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. Prosessen gjennomføres i 
samarbeid med lokal forvaltningsansvarlig for HN 
LIS, forankres i eget foretak og involverer relevante 
ressurser (for eksempel personvernombud og jurist). 

KvaFor / 
EH 

Alle Årlig melding 

Foretakene har deltatt sammen med Helse Nord RHF i utarbeidelsen av 
personvernkonsekvensutredning for HN-LIS. Det er gjennomført ROS-analyser av eksisterende 
databehandling, og iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak. Personvernombud og jurister har 
også vært medvirkende.  

 

RHF 
5 

Implementere revidert felles styringssystem for 
informasjonssikkerhet i Helse Nord 

Eier/Stab 
/ IKM 

Alle Årlig melding 

 
HSYK: 
For arbeidet med å implementere styringssystem for informasjonssikkerhet har det blitt utarbeidet 
en liste med områder innenfor informasjonssikkerhet som ansatte og ledere i Helgelandssykehuset 
bør kjenne godt til. Dette er områder som det har blitt, og skal fokuseres ekstra på. Der det har 
vært endringer av nye eller eksisterende dokumenter i styringssystemet, har disse i tillegg blitt 
gjennomgått og informert om for aktuelle avdelinger. 
 
Mer informasjon rundt informasjonssikkerhet og styringssystemet er det på en egen intranettside 
for informasjonssikkerhet. Her vil det bli publisert oppdateringer i styringssystem og viktig 
informasjon rundt informasjonssikkerhet, både internt og i nyhetsbildet.  
 
For videre arbeid med implementering av styringssystemet planlegges det å delta på fag- og 
kvalitetsdager for avdelinger i HSYK.  
 
Nordlandssykehuset  
Det regionale styringssystemet har vært på høring og godkjent i ledelsen og hos administrerende 
direktør. Styret er orientert om dette. Foretaksspesifikke tilpasninger og lokale prosedyrer ble 
utarbeidet løpende i 2019 og fortsetter i 2020. Disse blir gjennomgått og godkjent av 
administrerende direktør. Det ble i 2019 gjennomført egne gjennomganger med alle klinikker og 
staber om det reviderte felles styringssystem og våre foretaksspesifikke prosedyrer. Ansatte 
gjennomgår regional opplæring i informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende kompetansekrav. 
 
UNN:  
UNN vil i løpet av første tertial 2020 arrangere workshop om informasjonssikkerhet for foretakets 
ledergruppe, i samarbeid med Helse Nord IKT. Her vil særlig ledernes ansvar i    
informasjonssikkerhetsarbeidet være fokus, inkludert klinikkenes ansvar i planen for videre 
innføring av styringssystemet. Det er gjennomført møter med noen av klinikkene i forbindelse med 
styringssystemet og innføring av det. Det er ikke laget en systematisk plan for implementering til 
øvrige klinikker. Klinikker har ikke egen plan for intern innføring. 
Noe av innføringen gjennomføres på avdelings- og seksjonsnivå etter krav i forbindelse med 
risikovurdering av enkelte system/tjenester. 
Det er så langt ikke planlagt revisjonsplan for hvordan klinikkene har implementert dette. 
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FIN:  
Arbeid med informasjonssikkerhet har vært prioritert i FIN i 2019. Foretaksledergruppen har 
behandlet temaet informasjonssikkerhet i flere ledermøter gjennom året. Ansvaret for 
Informasjonssikkerhet er flyttet fra Senter for Drift og Eiendom (SDE) til Fag, Forskning og 
Samhandling (FFS) og dedikert ressurs knyttet til informasjonssikkerhetsansvar er økt fra 50 til 
100% med virkning fra januar 2020. Tiltredelse til stillingen skjer fra mars 2020. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i 2019 også etablert et eget informasjonssikkerhetsråd med ansvar for 
oppfølging av arbeid, utarbeide handlingsplaner og øvrige oppgaver og ansvar knyttet til 
informasjonssikkerhet i foretaket. Første møtet i rådet ble avviklet medio desember 2019 og det er 
utarbeidet møteplaner og system for å gi råd til direktøren.  
Det er også utarbeidet egen prosedyre knyttet til organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet 
og ansvar for dette i organisasjonen på alle ledernivå (nivå 4 prosedyre i regionalt system for 
Informasjonssikkerhet). 
 
Sykehusapotek Nord HF har ikke implementert styringssystem  for informasjonssikkerhet.  
 
Helse Nord IKT:  
Styringssystemet er presentert for ansatte og ledere i fellesmøter. Avdelingene er gjennom interne 
oppdragsbrev i 2019 gitt i oppdrag å implementere relevante krav. 

 

RHF 
7 

Starte innlevering av fysisk pasientarkivmateriale 
innen april 2019. Helseforetakene skal utarbeide plan 
for ressurser og volum for avleveringsprosesessen, jf 
tilsendt mal, innen 1. mars. 2019 

Adm / 
ØSH 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

1. tertial og 
Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

4.3 Medisinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet 
RHF 
2 

Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for MTU 
med tilhørende handlingsplaner innen 2. tertial 

Eier 
Eiendom 
/ LAM 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
SANO 

2. tertial og 
Årlig melding 

NLSH har gjennomført ROS-analyse for MTU. Når det gjelder øvrige foretak er det stort sett 
igangsatt men de er ikke ferdige. Dette må følges opp og ferdigstilles i 2020. 
 
FIN: 
MTU har kategorisert utstyret sitt ved begge avdelinger i Hammerfest og Kirkenes slik at utstyret 
nå er kategorisert iht felles regionale retningslinjer. Felles regionale ROS analyser på MTU inndelt i 
de samme kategoriene kan nå også benyttes av Finnmarkssykehuset. 
 
UNN: 
Arbeidet med ROS analyser for MTU i UNN HF pågår lokalt i et samarbeid mellom MTA og KVALUT 
v/ Per Bruvold. Mye er utført, men det gjenstår enda ROS for spesielt eldre utstyr. 
Vi har sammen sett på det som er utført i NLSH, kategorisert etter Normens veileder, for å se om vi 
kan benytte samme mal.  ROS arbeidet på NLSH er imidlertid gjort en tid tilbake, og Normen vil 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 86 



snart komme i ny versjon med annen kategorisering. NLSH har for øvrig enda ikke innført Medusa 
som det eneste HF i Helse Nord. 
  
Arbeidet med ROS MTU er omfattende. I møte sist vår med Einar Bugge ble behovet for egen 
sikkerhetsansvarlig funksjon for MTU fremlagt av Bruvold og undertegnede. Det var forståelse for 
dette, og vi venter en tilbakemelding fra Bugge på en gjensidig avtalt skriftlig henvendelse, som ble 
sendt ham i sommer (se vedlegg).  
Målet er en nasjonal standard for ROS av MTU, og denne målsettingen er til bearbeidelse i jevnlige 
møter i Medusa forvaltningsråd og Medusa systemeierforum, hvor UNN HF MTA er representert i 
begge forum. 
Modulen for ROS i Medusa er under utvikling. 
  
Regional samhandlingsavtale IKT-MTU/BHM har vært i pilotdrift i UNN HF i 2019, og vil 
formaliseres og signeres før den «rulles» ut i de andre HF-ene. Gjennom samarbeidsavtalen skal 
partene bidra til blant annet å sikre en samlet tilnærming og kompetanse på informasjon og 
personvern i sykehusenes MTU-systemer. Det har vært jevnlige prosjektmøter siden sommeren 
2018, og arbeidet med å få til en samhandlingsavtale og periodisk evaluere samarbeidet i piloten, 
har faglig også styrket gjensidig forståelse, vært medvirkende til felles målsetninger og løsninger av 
utfordringer knyttet til GDPR og ROS relatert til MTU. 
 
NLSH: 
Nordlandssykehuset har gjennomført ROS-analyser av alle de store kliniske systemene og 
medisinsk utstyr i perioden 2016-2018, jfr. Styresak 037-2018 Orienteringssak – 
Informasjonssikkerhet – status per mai 2018. Resultatene fra risikovurderingene som er 
gjennomført viser at Nordlandssykehuset har god kontroll på informasjonssikkerhet og 
personvern.  
 
I dag gjennomføres det i NLSH risikovurderinger løpende ved innføring av nye løsninger eller ved 
endringer. Basert på Nordlandssykehuset sine funn og erfaringer som ble presentert for 
forfatterne av «Veileder i Personvern og informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr» ble det i 2017 
sagt at veilederen fra Direktoratet for E-helse ville bli endret, se styresak 107-2017 Orienteringssak 
– Informasjonssikkerhet pr desember 2017. Det vil (i løpet av det neste året) komme ny 
klassifisering av MTU som NLSH har bidratt til gjennom våre analyser av utstyr. 
 
HSYK: 
Risiko og sårbarhetsanalyser for MTU baserer seg på veiledere i NORMEN. Disse er pr i dag ikke 
ferdig utarbeidet og implementert i MEDUSA, som er forvaltningsverktøyet for MTU. Å gjøre en 
ROS-analyse uten dette verktøyet kan føre til at det ikke knyttes opp mot veilederne og 
scenarioene der på rett måte, og dermed står man i fare for å gjøre en dårlig ROS-analyse og må 
evt. gjøre denne på nytt når verktøyet er tilgjengelig. Det som er gjort til nå er at man har fått 
registrert ROS for en del av utstyret som IKKE på noen måte registrerer personopplysninger, samt 
at man har arvet noen ROS-analyser fra St.Olav som er implementert i vår database. Disse må også 
gås gjennom når korrekt verktøy er på plass. Det er antydet at verktøyet vil være på plass i løpet av 
2020, og vi vil da sette inn ressurser for å ferdigstille arbeidet. 
 
SANO: 
SANO har ikke medisinskteknisk utstyr, det nærmeste vi kommer er lagerautomatene. For disse ble 
det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i forbindelse med anskaffelse og installasjon av disse 
i 2016. Som følge av analysene ble det gjennomført en del tiltak for å sikre drift av automatene, og 
det ble utarbeidet nødprosedyrer. 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 87 



4.4 Beredskap 
RHF 
1 

Samordne sine beredskapsplaner med HN IKT for å 
sikre likeartet håndtering, kompetanse, oversikt, og 
interne rutiner for informasjon, varsling og 
håndtering av kritiske hendelser. 

Stab / 
OL 

Alle Årlig melding 

Nordlandssykehuset har gjennom øvelser med HN IKT, og IKT-hendelser gjort forbedringer i rutiner 
for varsling og kommunikasjon. 
 
UNN har gjennomført ROS-analyser og utarbeidet tiltaksplaner for alle typer hendelser. 
Finnmarkssykehuset har ikke påbegynt arbeidet på grunn av vakanser, og har gitt dette prioritet i 
2020. 
 
Hegelandssykehuset gjør forbedringsarbeid i forbindelser med IKT-øvelser. 

 

RHF 
2 

Ha oppdatert oversikt over antall pasientsenger, 
enerom med eget bad/WC og kontakt- og 
luftsmitteisolater. 

Stab / 
OL 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

1. tertial og Årlig 
melding 

Alle helseforetak har oversikt over antall pasientsenger, enerom med eget bad/WC og kontakt og 
luftsmitteisolater. 

 

5 Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige 

pasientforløp 
RHF 
2 

Ved utskrivning skal alle pasienter som har behov for 
kommunal oppfølging ha med seg nødvendig og 
forståelig informasjon og medikamenter (epikrise ved 
utskrivelse og legemiddelliste, jf. tjenesteavtale 5). 

Fag / 
FHH/
RD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Dette tilstrebes i alle helseforetakene.  
I Finnmarkssykehuset er det gjennomført et forbedringsarbeid knyttet til helhetlig pasientløp, 
innkomstsamtale, samstemming av legemiddellister, trygg utskrivning og epikrisetid inngår. Det er 
gjennomført internrevisjon på epikrise samme dag for PLO-pasienter i Klinikk Hammerfest, og 
tiltak for å lukke avvik er iverksatt.  Det gjennomføres internrevisjon på PLO-meldingsutveksling i 
Klinikk Kirkenes i januar 2020. 
 
UNN har klinikkvise utskrivingsprosedyrer. Noen klinikker har eget elektronisk kvalitetssystem og 
samarbeidsavtaler for kommunal oppfølging, og det er etablert egne utskrivingskoordinatorer på 
sengeposter. I tillegg er det samarbeid med kliniske farmasøyter for å øke andelen 
legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Epikriser må være godkjent før utreise. 
Avvik meldes og gjennomgås for å hindre slike hendelser. 
For å bedre samarbeidet med kommunene er det etablert et eget forum; samarbeidsforum 
somatikk. 

Ved Nordlandssykehuset følges rutiner for utskrivning opp i henhold til tjenesteavtale 5, og 
rutinene er regelmessig tema i dialogmøtene med kommunene. Det samme er tilfelle ved 
Helgelandssykehuset  
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FIN:  

Arbeidet med helhetlig pasientløp fortsetter, med forbedringsarbeid der innkomstsamtale, 
samstemming av legemiddellister, trygg utskrivning og epikrisetid inngår. Det er gjennomført 
internrevisjon på  epikrise samme dag for PLO-pasienter i Klinikk Hammerfest. Klinikken har 
iverksatt tiltak for å lukke avvik.  Det gjennomføres internrevisjon på PLO-meldingsutveksling i 
Klinikk Kirkenes i januar 2020. 
 
UNN:  

Klinikkvise utskrivingsprosedyrer er etablert, enkelte klinikker har eget elektronisk 
kvalitetssystem og samarbeidsavtaler for kommunal oppfølging. Det er etablert egne 
utskrivingskoordinatorer på sengeposter. I tillegg jobber avdelingene i samarbeid med 
kliniske farmasøyter for å få opp andelen legemiddelsamstemming og 
legemiddelgjennomgang. Det er gjort kjent at epikriser må være forhåndsgodkjent før 
utreise. Avvik pga. manglende epikriser tas opp for å hindre slike hendelser. 

Deltagelse i Samarbeidsforum Somatikk for å få til bedre samarbeid med kommunene. 

NLSH:  
Dette er en del av tjenesteavtale nr. 5 vi har med kommunene og er regelmessig tema i 
dialogmøtene vi har med kommunene. 
 
HSYK:  
Temaene tas opp i samarbeidsmøter mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset 
der helseledere fra begge nivå deltar. Referat fra møtene distribueres tjenestevei i 
Helgelandssykehuset. 

 

RHF 
4 

Delta i utvikling av egnede prosess- og resultatmål for 
samhandlingsfeltet i samarbeid med Helse Nord RHF 

Fag / 
FHH/
RD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og 
Årlig melding 

Helseforetakene har deltatt i Helse Nords samhandlingsutvalg der prosess- og resultatmål har vært 
tema. Dette arbeidet skal videreføres i fagråd for samhandling som nylig er etablert.  
 
FIN:  
Finnmarkssykehuset har deltatt i Helse Nord sitt samhandlingsutvalg. Prosess- og resultatmål har 
vært tema i utvalget. Det er ikke formulert konkrete prosess- og resultatmål.  Helse Nord har 
etablert fagråd for samhandling, saken vil få prioritet der. 
 
UNN:  

Det er igangsatt et felles arbeid mellom de fire HF’ene og Helse Nord, med mål å lage en 
plan for felles strategi og tiltak innen Samhandlingsfeltet i Nord. 
Utkast til slik plan blir gjennomgått på møte i Regionalt samhandlingsutvalg 11.9.2019. 
 
NLSH:  
Har ved gjentatte anledninger vært drøftet i Helse Nords samhandlingsutvalg. Av ulike grunner, 
herunder kapasitet, har en ikke formulert noe konkret. Helse Nord har etablert Fagråd for 
samhandling, og saken vil få prioritet der. 
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HSYK:  
Helgelandssykehuset har deltatt i samhandlingsutvalget i Helse Nord. Vi har diskutert prosess og 
resultatmål.  På grunn av kapasitetsproblem har utvalget ikke kommet frem til noen konkret 
formulering. Helse Nord har etablet eget fagråd for samhandling og saken vil bli fulgt opp. 

 

RHF 
5 

Utvikle en tiltaksplan i tråd med regional 
utviklingsplan i samarbeid med OSO, innen 15. 
september.  

Fag / 
FHH 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

FIN:  
Finnmarkssykehuset har utarbeidet en handlingsplan for kvalitet, samhandling og e-helse. Tiltak 
for samhandling ble behandlet i OSO i januar 2019. Finnmarkssykehuset har deltatt i Helse Nord 
sitt samhandlingsutvalg og samarbeid med de øvrige foretak i arbeide med en felles plan for tiltak 
innen samhandling mellom sykehus, kommuner og pasienter i Nord-Norge. 
 
UNN:  
I samarbeid med Samhandlingslederne i de tre andre HF’ene og fagavdelingen i Helse Nord RHF er 
det utarbeidet en «Strategi for samhandling – tiltak for samhandling mellom sykehus, kommuner 
og pasienter i Nord-Norge. 
Dokumentet skal behandles i det nyoppretta fagråd for samhandling på første møte 26. februar. 
Deretter bli planen lagt fram for de ulike OSO i regionen. 
 
NLSH:  
Det er utarbeidet en regional tiltaksplan i regi av Helse Nords samhandlingsutvalg og HFenes 
samhandlingsledere. Planen er til behandling i Helse Nord og forventes oversendt foretakene. 
 
HSYK:  
Det er utarbeidet en regional tiltaksplan i regi av Helse Nords samhandlingsutvalg og HFenes 
samhandlingsledere. Planen er til behandling i Helse Nord og forventes oversendt foretakene. For 
øvrig vises det til sak 39/2019 OSO Helgeland i forbindelse med samarbeid med OSO om 
tiltaksplan.  
 
Samhandlingsutvalget Helse Nord  ved samhandlingslederne i HF-ene lager skisse for Strategi og 
tiltaksplan for samhandlingsfeltet for perioden 2019 - 2022. Samhandlingssjefen orienterte OSO 
om arbeidet som foregår og status med strategi og tiltaksplanen for samhandlingsfeltet for 2019- 
2022.FIN:  
Finnmarkssykehuset har utarbeidet en handlingsplan for kvalitet, samhandling og e-helse. Tiltak 
for samhandling ble behandlet i OSO i januar 2019. Finnmarkssykehuset har deltatt i Helse Nord 
sitt samhandlingsutvalg og samarbeid med de øvrige foretak i arbeide med en felles plan for tiltak 
innen samhandling mellom sykehus, kommuner og pasienter i Nord-Norge. 
 
UNN:  
I samarbeid med Samhandlingslederne i de tre andre HF’ene og fagavdelingen i Helse Nord RHF er 
det utarbeidet en «Strategi for samhandling – tiltak for samhandling mellom sykehus, kommuner 
og pasienter i Nord-Norge. 
Dokumentet skal behandles i det nyoppretta fagråd for samhandling på første møte 26. februar. 
Deretter bli planen lagt fram for de ulike OSO i regionen. 
 
NLSH:  
Det er utarbeidet en regional tiltaksplan i regi av Helse Nords samhandlingsutvalg og HFenes 
samhandlingsledere. Planen er til behandling i Helse Nord og forventes oversendt foretakene. 
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HSYK:  
Det er utarbeidet en regional tiltaksplan i regi av Helse Nords samhandlingsutvalg og HFenes 
samhandlingsledere. Planen er til behandling i Helse Nord og forventes oversendt foretakene. For 
øvrig vises det til sak 39/2019 OSO Helgeland i forbindelse med samarbeid med OSO om 
tiltaksplan.  
 
Samhandlingsutvalget Helse Nord  ved samhandlingslederne i HF-ene lager skisse for Strategi og 
tiltaksplan for samhandlingsfeltet for perioden 2019 - 2022. Samhandlingssjefen orienterte OSO 
om arbeidet som foregår og status med strategi og tiltaksplanen for samhandlingsfeltet for 2019- 
2022. 

 

RHF 
6 

Etablere samarbeid med kommuner om 
tjenestetilbudet til kronikere og stormottakere av 
helsetjenester og forbedre samordningen av 
tjenestene til disse pasientene. Bruke erfaringene fra 
Pasientsentert helseteam. 

Fag / 
FHH/R
D 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og 
Årlig melding 

Finnmarkssykehuset har etablert prosjektet Stormottakersatsningen i Finnmark med 
delprosjektene PSHT Finnmark og Digital Fact. 
 
Ved UNN er Stormottakersatsningen i UNN presentert for samtlige kommuner i UNN-området i 
samarbeid med Fylkesmannen, KS, Husbanken m.fl. Det er laget en egen sak om felles 
styringsgruppe mellom kommuner og UNN for satsingen. Denne ble behandlet og godkjent av OSO 
i møte 21.11.2019. 
Stormottakerprosjektet Pasientsentrert helsetjenesteteam er over i drift. Avdeling er etablert i 
Harstad, og er under etablering i Narvik. 
 
Nordlandssykehuset har i 2019 etablert samarbeid med noen kommuner knyttet til enkelte 
problemstillinger som gjelder kronikere og stormottakere. Foretaket vil bruke erfaringene fra dette 
og utvide både fagområder og antall kommuner i 2020. Hovedsakelig dreier arbeidet seg om 
gjennomgang og standardisering av behandlingsforløpene slik at tilbudet til og samarbeid om 
pasientgruppen blir bedre. Hele pasientforløpet fra henvisning til behandling vurderes, i tillegg til 
samarbeid mellom klinikker, behov for kompetanseheving, muligheter for lokal oppfølging og 
eventuelle telemedisinske løsninger. 
 
Senter for samhandling i Helgelandssykehuset har nært samarbeid med kommunene i forbindelse 
med lærings- og mestringskurs for stormottakere av helsetjenester, eksempelvis kurs for pasienter 
med Parkinsons og deres pårørende, hjerneslag, sykelig overvekt hos voksne, diabetes.  
Helgelandssykehuset har initiert, koordinert og utarbeidet mandat for et prosjekt i samarbeid med 
kommunene Rødøy, Vefsn og Brønnøy, samt Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring 
innen helse (NKLMH). Det er også flere samhandlingsprosjekter mellom kommunene og 
Helgelandssykehuset. Av disse kan nevnes planlegging av pasientsentrert helsetjenesteteam, 
påbegynt kommunal oppfølging av innlagte pasienter, FACT (Flexible Assertive Community 
Treatment), samarbeid om dialysepasienter, IPS (individuell jobbstøtte) «Tidlig Inn» og annen 
utadrettet virksomhet hvor Helgelandssykehuset bistår primærhelsetjenesten blant annet ved å 
reise ut til sykehjem/ hjem for å forhindre innleggelse i sykehus. 
 
FIN:  
Finnmarkssykehuset har etablert prosjektet «Stormottakersatsningen i Finnmark» med 
delprosjektene «PSHT Finnmark» og «Digital Fact». 
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UNN:  
«Stormottakersatsningen i UNN» er presentert for samtlige kommuner i UNN-området i samarbeid 
med Fylkesmannen, KS, Husbanken m.fl. Det er laget en egen sak om felles styringsgruppe mellom 
kommuner og UNN for «Stormottakersatsningen». Denne legges fram for OSO på møte 26.9.2019. 
Stormottakerprosjektet Pasientsentrert helsetjenesteteam er over i drift. Avdeling er etablert i 
Harstad, og er under etablering i Narvik. 
 
NLSH:  
Vi har i 2019 etablert samarbeid med enkeltkommuner innenfor enkelte problemstillinger knyttet 
til kronikere og stormottakere. Vi vil bruke erfaringene fra dette og utvide både fagområder og 
antall kommuner i 2020. 
 
Mye av arbeidet er gjennomgang og standardisering av behandlingsforløpene slik at man får et 
bedre samarbeid og tilbud til pasientgruppen. Hele pasientforløpet fra henvisning til behandling 
skal sees på, i tillegg til samarbeid mellom klinikker, behov for kompetanseheving, muligheter for 
lokal oppfølging og eventuelle telemedisinske løsninger. 
 
HSYK:  
Senter for samhandling i Helgelandssykehuset har samarbeidet nært med kommunene i 
forbindelse med lærings- og mestringskurs for stormottakere av helsetjenester, eksempelvis i kurs 
for parkinsonpasienter og deres pårørende, hjerneslag, sykelig overvekt hos voksne, diabetes.- SFS 
i Helgelandssykehuset har initiert, koordinert og utarbeidet mandat for et prosjekt som har fått 
midler fra Helse – Nord. Prosjektet er et samarbeid med Rødøy, Vefsn og Brønnøy kommune og 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NKLMH). - Det foregår flere gode 
samhandlingsprosjekter mellom kommunene og Helgelandssykehuset. Av disse kan nevnes 
planlegging av pasientsentrert helsetjenesteteam, påbegynt kommunal oppfølging av innlagte 
pasienter, FACT (Flexible Assertive Community Treatment), samarbeid om dialysepasienter, IPS 
(individuell jobbstøtte) «Tidlig Inn» og annen utadrettet virksomhet hvor Helgelandssykehuset 
bistår primærhelsetjenesten blant annet ved å reise ut til sykehjem/ hjem for å forhindre 
innleggelse i sykehus. 

 

RHF 
7 

Etablere lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling 
av Hepatitt C i samarbeid med kommunene. 

Fag / 
RD 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

1. tertial og 
Årlig melding 

UNN har etablert et lavterskeltilbud, som også inkluderer Finnmark. Informasjonsmateriell er 
utviklet og distribuert.  
Nordlandssykehuset har etablert et lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av hepatitt C i 
samarbeid med kommunene. En tverrfaglig arbeidsgruppe i foretaket har utarbeidet forslag til 
retningslinjer for å identifisere mulige smittede pasienter og for å utrede og behandle pasienten i 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Retningslinjene har vært 
bredt presentert og diskutert med samarbeidsparter, inkludert brukerrepresentant, og fått bred 
tilslutning.  
Arbeidsgruppen har jobbet utadrettet, og hatt møter med fastleger og andre samarbeidsparter i 
flere kommuner i Nordland. Det har i tillegg vært informasjonsmøter for ansatte i eget 
helseforetak tilknyttet psykisk helsevern og rus. Flere møter vil bli arrangert. 
Opplegget utarbeidet ved Nordlandssykehuset har vært presentert både for Helsedirektoratet og 
på Nordisk kongress for infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi høst 2019. Det arbeides også 
med å etablere et internt kvalitetsregister for å følge at endringene implementert via prosjektet gir 
ønsket effekt for pasientene. I 2019 ble 100 pasienter screenet ved hjelp av det nye 
lavterskeltilbudet. 
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Helgelandssykehuset har gjennomført et forarbeid til et samarbeidsprosjekt mellom 
Helgelandssykehuset og alle de 18 kommunene på Helgeland om etablering av et lavterskeltilbud 
for diagnostikk og behandling av hepatitt C. Etableringen av et slikt tilbud forventes gjennomført i 
første halvår av 2020. 
 
FIN: 
UNN-Tromsø har utviklet et forenklet behandlingsforløp for hepatitt C pasienter som også 
inkluderer Finnmarkspasienter. Finnmarkssykehuset forholder seg til retningslinjer utarbeidet i 
dette forløpet. 
 
UNN:  
Lavterskeltilbud etablert. Informasjonsmateriell utviklet og distribuert, i hele UNNs 
dekningsområde. 
 
NLSH:  
Nordlandssykehuset har parallelt med å utrede og behandle pasienter med hepatitt C via egen 
poliklinikk arbeidet med å etablere et lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av hepatitt C i 
samarbeid med kommunene. En tverrfaglig arbeidsgruppe i foretaket bestående av 
ressurspersoner fra gastromedisin, infeksjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og 
samhandlingsavdelingen har utarbeidet forslag til retningslinjer for å identifisere mulige smittede 
pasienter og deretter hvordan utrede og behandle pasienten i et samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Disse retningslinjene har vært bredt presentert 
og diskutert med samarbeidsparter, inkl brukerrepresentant, og fått bred tilslutning. Viktig i 
forarbeidet har vært å forenkle arbeidsflyten ved hjelp av interaktivt flytskjema og egne 
analysepakker for blodprøver.  
 
Arbeidsgruppen har drevet utstrakt utadrettet virksomhet, og hatt møter med fastleger og andre 
samarbeidsparter i Bodø og reist ut til Sortland, Leknes, Fauske og Mo. På disse møtene har det 
møtt representanter også fra nabokommunene, men så langt har det ikke vært deltagelse fra alle 
kommunene i vårt opptaksområde. Det har i tillegg vært informasjonsmøter for ansatte i eget 
helseforetak tilknyttet psykisk helsevern og rus. Vi vil arrangere nytt informasjonsmøte i mai 2020, 
både for å nå flere kommuner og for at øvrig del av primærhelsetjenesten i større del skal få 
mulighet til å delta. 
 
Behandling av hepatitt C er nå blitt både effektiv og rimelig i forhold til for kun få år siden, og vi 
opplever at samarbeidet med kommunene har vært svært godt, og at det er et felles ønske om å gi 
denne pasientgruppen mulighet for å blir kurert. Viktig i dette arbeidet har vært å arbeide for at 
mer-belastning for fastlegene og øvrig del av primærhelsetjeneste blir så liten som mulig. Så langt 
har mottagelsen hos samarbeidsparter vært utelukkende positiv. 
 
Opplegget utarbeidet ved Nordlandssykehuset har vært presentert både for Helsedirektoratet 
(som også deltok på møtet på Mo) og på Nordisk kongress for infeksjonsmedisin og medisinsk 
mikrobiologi høst 2019. Vi har under etablering ett internt kvalitetsregister for å kunne følge med 
at endringene implementert via prosjektet gir ønsket effekt for pasientene våre. I 2019 ble 100 
pasienter screenet ved hjelp av det nye lavterskel tilbudet, prøvene kommer fra Brønnøysund i sør 
til Andøy i nord, og fra alle ulike aktører som f.eks fastleger, DPS og fengselstjenesten. 
 
Lenke til utarbeidet flytskjema m.m : https://nordlandssykehuset.no/hepatitt-c-eliminasjon-
nordland 
Omtale i HIV & Virology News: https://hivvirology.com/wp-content/uploads/2020/01/HIV-inlaga-
4-19-1.pdf  (side 10). 
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HSYK: Det ble i andre halvdel av 2019 gjennomført et forarbeid til et større samarbeidsprosjekt 
med Helgelandssykehuset og alle de 18 kommunene på Helgeland – om etablering av et 
lavterskeltilbud for diagnostikk og behandling av hepatitt C - på Helgeland. Etableringen av et slikt 
tilbud forventes gjennomført i første halvår av 2020. 

 

RHF 
8 

Registrere antall samhandlingsavvik meldt fra 
kommunene og fra helseforetakene 

Fag  FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Virksomhetsrapport, 
tertialrapport og 
Årlig melding 

Alle helseforetakene har registrert samhandlingsavvik fra kommunene og helseforetakene. 
Tabellen viser antall registrerte avvik i 2019. 
 

Helseforetak Avvik meldt av kommunene Avvik meldt av helseforetaket 

Finnmarkssykehuset 75 38 

UNN Ikke oppgitt tall 

Nordlandssykehuset 295 72 

Helgelandssykehuset 
(fra 1/3-31/12-19) 

113 14 

 
I Finnmarkssykehuset gjelder en stor del av avvikene mangelfulle eller manglende PLO - meldinger 
og manglende elektroniske epikriser ved utskrivelse.  
UNN registrerer antall samhandlingsavvik ukentlig, og disse presenteres for ledergruppen. Det er 
også laget rutine for å registrere fakturainnsigelser og synliggjøre de økonomiske konsekvensene 
av dette. UNN har tatt initiativ til å få på plass et enklere og felles system for å melde avvik, og 
dette arbeidet tas videre i regionalt samhandlingsutvalg/ fagråd for samhandling. 
Ved Nordlandssykehuset følges samhandlingsavvik opp i statusmøter mellom SKSD med klinikkene 
annen hver måned. Det rapporteres månedlig i virksomhetsrapport til styret og Helse Nord RHF.  
Helgelandssykehuset har registrert avvik, men ikke rapportert hva disse gjelder eller hvordan dette 
følges opp i helseforetaket. 
 
HSYK:  
Egenrapportering på samhandlingsavvik fra 01. mars til 31. desember 2019:  
Registrerte samhandlingsavvik fra kommunene til Helgelandssykehuset i 2019: 113 
Registrerte samhandlingsavvik fra Helgelandssykehuset til kommunene i 2019: 14FIN: 
Det var 113 samhandlingsavvik i 2019. Av dette var 38 meldt fra Finnmarkssykehuset og 75 fra 
kommunene. En stor andel av avvikene omhandler mangelfull eller manglende PLO - 
meldingsutveksling og manglende elektroniks epikrise ved utskrivelse.   
UNN: Antall samhandlingsavvik registreres ukentlig, og presenteres for ledergruppen. Det er også 
laget en rutine for bedre å registrere fakturainnsigelser og synliggjøre de økonomiske 
konsekvensene av dette. Det er tatt initiativ til å få på plass et enklere og felles system for å melde 
avvik i hele nord – videre arbeid med dette diskuteres på møte i regionalt samhandlingsutvalg 
11.9.2019 
 
NLSH:  
Samhandlingsavvik registres og følges opp med klinikkene annen hver måned i statusmøter 
mellom SKSD og klinikkene. Det rapporteres månedlig i virksomhetsrapport til styret og RHF. 
 
Samhandlingsavvik 2019 
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Det er meldt inn 295 samhandlingsavvik fra kommunene, Nordlandssykehuset har meldt 72 til 
kommunene. 
 
Det har vært fokus på å få ned svartiden ute på klinikkene, klinikkene har gitt tilbakemelding på at 
pasient-id vil gi dem bedre premisser på å gi bedre og raskere svar. Dette gir bedre premisser for 
forbedring da klinikkene kan gå inn på en spesifikk hendelse og dermed få fokus på aktuelt 
forbedringsarbeid ute på enhetene. Arbeidet med å gi klinikkene bedre forutsetninger i å melde og 
behandle samhandlingsavvik fortsetter inn i 2020 med å blant annet utarbeide opplæring for 
samhandlingsavvik, dette inkluderer bruk av DocMap. 
 
I sine tilbakemeldinger til klinikkene gir SKSD status på samhandlingsavvik. Slike rapporter øker 
fokuset på blant annet samhandlingsavvik og er et viktig hjelpemiddel i det videre arbeidet for å 
effektivisere i behandlingen av samhandlingsavvik i Nordlandssykehuset. 
 
HSYK:  
Egenrapportering på samhandlingsavvik fra 01. mars til 31. desember 2019:  
Registrerte samhandlingsavvik fra kommunene til Helgelandssykehuset i 2019: 113 
Registrerte samhandlingsavvik fra Helgelandssykehuset til kommunene i 2019: 14 

 

RHF 
9 

Utvikle en veileder for samarbeid med fastleger, som 
kan tas i bruk av øvrige helseforetak 

Fag / 
FHH
/RD  

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

OSO opprettet et eget KSU som har utarbeidet forslag til slik veileder. Denne har vært sendt på 
bred høring til alle fastleger, kommuner og internt i UNN. Veilederen ble behandlet og godkjent i 
OSO 21.november 2019. 

 

RHF 
10 

Sette egne mål og øke antall gjennomførte 
utskrivningssamtaler med farmasøyt 

Fag / 
RD 

SANO 2. tertial og Årlig 
melding 

Avdelinger det er aktuelt å måle på er identifisert. Omfanget av klinisk farmasøytisk tjeneste bør 
være slik at farmasøyten har anledning til å være tilstede på post tilnærmet daglig. Samtidig må 
det være mulig å gjennomføre pasientsamtaler om legemidler hos de aktuelle pasientene når de er 
innlagt. Der omfanget av klinisk farmasi er mindre enn 50 %, eller at avdelingen ikke ønsker 
pasientsamtaler av ulike grunner, blir det ikke målt. Det samme vil gjelde dersom det har blitt 
vurdert at pasientsamtaler har liten verdi, for eksempel på intensivmedisinsk avdeling. 
Opptrappingen av klinisk farmasi og status for omfang av tjenester i 2019 ble avklart i fjerde 
kvartal 2019. Det er planlagt en periodevis rapportering på pasientsamtaler fra de aktuelle 
avdelingene. 

 

6 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
RHF 
1 

Minimum 150 nye behandlingsbeskrivelser skal 
publiseres på foretakets nettside.  

Stab / 
IHA 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

RHF 
2 

Legge til rette for samarbeid mellom 
ungdomsrådene i regionen. 

Fag  FIN, 
UNN, 

Årlig melding 
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NLSH, 
HSYK 

Ungdomsrådene ved UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset startet samarbeidet 
allerede høsten 2018.  
 

Arbeidet med å utarbeide prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i sykehus, ble 
videreført fra 2018 og vedtatt i 2019. På regional brukerkonferanse 2019 presenterte ungdommer 
fra UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset prinsippene. Prinsippene er ment som 
innspill til hva helseforetakene bør vektlegge når de skal utvikle rutiner for gode overganger fra 
barne- til voksenorienterte tjenester.   
  
Alle ungdommene i ungdomsrådene i Helse Nord deltok på «Camp revolution» i Trondheim, som 
var den første nasjonale samlingen for ungdomsråd. Her ble det også arrangert et regionalt møte. 
Koordinatorene til ungdomsrådene har opprettet god dialog. Det er gjort avtale om å utveksle 
referat og protokoller. Ungdomsrådene fra UNN og Nordlandssykehuset deltok i møte med 
Regionalt brukerutvalg 14. november 2019.          
  
Ved UNN, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset er ungdomsrådene etablert og fungerer 
godt. Helgelandssykehuset har ikke etablert ungdomsråd, men det har vært kontakt mellom 
Helgelandssykehuset og øvrige kontaktpersoner for ungdomsråd i regionen gjennom året.  Det er 
sett på muligheter for å organisere et ungdomsråd for Helgeland i samarbeid med 
Nordlandssykehuset. Dette er utsatt til 2020.  
 
FIN:  
Godt i gang med samarbeid mellom UR i regionen. Hadde felles samling 13.-15.09.19 i Trondheim 
med alle UR i landet, samt egen samling for UR i Helse Nord. Felles presentasjon av UR i Helse 
Nord på Regional Brukerkonferanse 2019, hvor prinsipper for gode overganger fra barn til voksen 
ble presentert. 
 

UNN:  

Unn har et godt etablert og fungerende ungdomsråd. Ved behov deltar UNN  
 
NLSH:  
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har hatt tett dialog med ungdomsrådene ved UNN og 
Finnmarkssykehuset i løpet av 2019. Helgelandssykehuset har ikke etablert eget ungdomsråd. 
Samarbeidet har blant annet resultert i en skriftlig anbefaling til foretakene knyttet til overgangen 
fra ungdoms- til voksenorienterte tjenester. 
 
HSYK:  
Helgelandssykehuset har ikke etablert ungdomsråd. Det har vært kontakt mellom 
Helgelandssykehuset og øvrige kontaktpersoner for ungdomsråd i regionen gjennom året.  Det er 
sett på muligheter for å organisere et ungdomsråd for Helgeland i samarbeid med 
Nordlandssykehuset. Dette er utsatt til 2020. Det har vært en ungdomsrepresentant i 
brukerutvalget som har fått tilbud til å delta på landscamp for ungdomsråd i Norge. 

 

RHF 
3 

Ta i bruk RHFenes felles veileder for 
brukermedvirkning i forskning, publisert juni 2018. 

KvaFor 
/KLI 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
SANO 

Årlig melding 
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Alle foretakene rapporterer at det er jobbet systematisk, både på prosjekt- og organisasjonsnivå, 
med å gjøre den nasjonale veilederen kjent og ta denne aktivt i bruk. Helse Nord har over år jobbet 
aktivt med brukermedvirkning i forskning, og det er dermed lagt godt til rette for implementering 
av veilederen. Foretakene, inkl. KFA ved UNN som regional forskningsstøtteenhet, vektlegger 
informasjon og veiledning til forskere ved utlysninger, oppstart av prosjekter, forskerkurs m.m. 
UNN og RHF har også i 2019 produsert en film for forskere og brukere, med en lokal bruker i 
hovedrollen, som benyttes i forbindelse med kurs og møter.  Filmen er delt med de andre 
regionene og inngår bl.a. i nettkurs utviklet av Helse Vest. Kurset finnes tilgjengelig på KFAs 
nettsider. 

 

7.1 Sikre gode arbeidsforhold 
FTP 
HOD 
/ 
RHF 
1 

Innføre meldeplikt for ansatt helsepersonell etter 
helsepersonelloven § 19 andre ledd i løpet av 2019. 
Meldeplikt etter bestemmelsen omfatter "all 
helsefaglig virksomhet som helsepersonellet utfører 
som selvstendig næringsdrivende, for andre arbeids- 
eller oppdragsgivere i Norge eller i utlandet, og om 
eierinteresser, samarbeidsforhold o.l." 

Eier 
HR / 
AME 

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Det fremgår av de nye regionale etiske retningslinjer at alle bierverv skal registreres. Dette 
omfatter helsefaglig virksomhet etter hpl § 19.Det utarbeides ny regional veileder om bierverv. 
Også der presiseres meldeplikten med beskrivelse av medarbeiders og leders forpliktelse i denne 
sammenheng. 
 
Det fremgår av arbeidsavtalene at alt personell og helsepersonell med autorisasjon eller lisens av 
eget tiltak skal gi arbeidsgiver opplysninger om bierverv og engasjement, eierinteresser o.l. i annen 
virksomhet som vil kunne komme i konflikt med hovedarbeidsgivers interesser.  
 
Ansatte skal rapportere bierverv og mulige interessekonflikter i personalportalen. De ansatte 
mottar varsel om meldeplikten via Personalportalen to ganger per år, mens leder mottar 
påminnelse om å kontrollere registrerte bierverv én gang pr. år. 

 

RHF 
 
2 

Plan for reduksjon av innleie av personell skal 
styrebehandles innen 1. juli.  

Eier 
HR / 
AME 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Alle foretak har laget en plan for reduksjon av innleie og styrebehandlet planen innen fristen. 
Målet er nådd. 

 

RHF 
4 

På bakgrunn av erfaringer bl.a. fra 
Helgelandssykehuset utarbeide handlingsplan for å 
redusere sykefravær til under 7,5 pst. innen 2021. 

Eier 
HR / 
AME 

NLSH, 
FIN 
og 
UNN 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Alle foretak har en plan for å redusere sykefraværet gjennom mange ulike tiltak; tett oppfølging av 
enheter hvor fraværet er høyere enn 10 %, opplæring i HMS, støtte til ledere i arbeidet med å 
styrke nærværet og bistå i oppfølgingssaker, øke kunnskapen om Helse i Arbeid og ha et tett 
systematisk samarbeid med NAV.  
 
Planene trenger å bli ytterligere operasjonalisert og målfestet. 
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Målet anses å være delvis nådd. Det er forventet at arbeidet med å operasjonalisere og målfeste 
handlingsplanene er mulig å ferdigstille innen utgangen av juni 2020. 

 

7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell 
RHF 
1 

Følge opp regional handlingsplan for rekruttering, 
med særskilt fokus på tiltak for økt kapasitet for 
utdanning og rekruttering av sykepleiere og 
spesialsykepleiere. Planen skal også vise prognose 
for endring i antall helsefagarbeidere. 

Eier 
HR / 
AME 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Sykehusforetakene har fulgt opp regional handlingsplan for rekruttering. De viktigste tiltakene for 
å sikre tilstrekkelig tilførsel av sykepleiere og spesialsykepleiere er gjennomført. Blant tiltakene 
som nevnes er finansiering av utdanningsstillinger for ABIOK, ulike markedsføringstiltak - både i 
egen regi og i regional regi, kapasitet og kvalitet i praksis, styrking av heltidskulturen, kartlegging 
av kompetansebehov, innhold i sykepleierutdanningene, prosjekter og piloter på oppgavedeling, 
nye rekrutteringsveiledere for ledere og styrking av arbeidet med onboarding.  
 
Arbeidet i Helse Nord koordineres i regionalt nettverk for rekruttering og stabilisering. Nettverket 
har i 2019 utarbeidet forslag til oppdatert handlingsplan for perioden 2020-2024.   

 

RHF 
2 

Øke andelen faste heltidsansatte sykepleiere med 1 
prosentpoeng sammenlignet med 2018. 

Eier 
HR / 
AME 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Det har vært ansatt flere faste heltidsansatte sykepleiere ved alle sykehusforetak det siste året. 
Andelen har økt med godt over 1 % poeng ved Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN. 
Ved Finnmarkssykehuset har økningen vært 0,6 % poeng. 
Målet er delvis nådd og er forventet helt nådd i løpet av 2020. 

 

RHF 
3 

Andel helsefagarbeidere skal innen 2021 være over 
5 pst. 

Eier 
HR / 
AME 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Virksomhetsrapp
ort, tertialrapport 
og Årlig melding 

Kravet er først innen 2021. 
 
Foretakene strukturer arbeidet med å vurdere jobbglidning, herunder identifisere aktuelle 
områder/enheter hvor jobbglidning er hensiktsmessig og kan være aktuelt.  
Andelen er p.t. ca. 4 % foretaksgruppen. Trenden er dessverre fortsatt nedadgående. 
 
For at foretakene skal nå målet fordrer det at foretakene følger opp satsingen på 
helsefagstudenter og legger til rette for at de får jobb løpende ved endt utdanning. 
 

 

7.3 Utdanning av legespesialister 
RHF 
2 

Stille med nødvendige leger til kursporteføljen i 
legespesialistutdanningen. Det gjelder kurskomiteer 
og lærerkrefter på kursene som i ny ordning 

KvaFor 
/ TO 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 
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koordineres av de regionale utdanningssentrene. 
Veilederkurs er omfattet av kravet. 

UNN har etablert et veilederkurs med en kurskomite bestående av til sammen seks leger, som 
ivaretar behovet for oppnåelse av grunnleggende veilederkompetanse hos alle leger i 
helseforetaket. Disse seks legene veksler på å forelese og lede veilederkurset og er fordelt 
geografisk ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik 
 
Nordlandssykehuset arrangerer veilederkurs 2 ganger per år med 25 deltakere per kurs. Alle 
kursene har vært fulltegnet. Dette betyr at vi har gitt et kurstilbud til alle spesialistene som har 
hatt behov for det. Framover vil det være kommende spesialister og LIS leger (krav i ny ordning) 
som vil bli de viktigste deltakerne på disse kursene. Når det gjelder øvrige kurs, er medarbeidere i 
Nordlandssykehuset både arrangør av spesialistkurs og deltakere i ulike kurskomiteer. 
 
Helgelandssykehuset har gjennomført 2 veilederkurs i 2019, ett med forelesere fra 
Nordlandssykehuset og ett med lokale forelesere(leger). Det er planlagt gjennomført 2 
veilederkurs i 2020. Leger fra Helgelandssykehuset har også anledning til å melde seg på kurs i regi 
av Nordlandssykehuset, eller på veilederutdanning ved UiT eller Nord universitet. 
 
Finnmarkssykehuset har avholdt veilederkurs i Hammerfest og Kirkenes til dels med bruk av egne 
ressurser. 

 

RHF 
4 

Etablere rutiner som sikrer at LIS i allmenn-, 
samfunns- og arbeidsmedisin sikres nødvendig 
tjeneste i helseforetaket for å gjennomføre sin 
utdanning. 

KvaFor 
/ TO 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

UNN 
Samfunnsmedisin - UNN har søkt om å være utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin. Når det 
gjelder LIS i samfunnsmedisin fra registrerte utdanningsvirksomheter har vi ikke fått henvendelser 
ang ønske om å inngå avtale om klinisk tjeneste for å oppnå evt kliniske læringsmål. UNN er positiv 
til å inngå slike avtaler når det er behov for dette. 

Allmennmedisin - En samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene er under utarbeidelse, og vil 
bli gjennomgått og endelig vedtatt i Overordnet Samarbeidsorgan i 2020. Når avtalen er på plass 
vil det utarbeides rutiner for mottak av LIS i allmennmedisin. UNN ser at hvis det blir tilført 
øremerkede midler for å opprette stillinger for ALIS i foretakene, vil det være mulig å organisere 
mottak og gjennomføring av ALIS sin tjeneste på en mer hensiktsmessig og formålstjenelig måte - 
øremerkede midler fra Helse- og Omsorgsdepartementet er sterkt ønsket. 

Arbeidsmedisin - UNN har en avdeling som utdanner spesialister i arbeidsmedisin.  Fagmiljøet i 
Norge er lite, og avdelingen samarbeider både med andre avdelinger, og bedriftshelsetjenester, 
slik at behovet for tjeneste i en utdanningsvirksomhet innenfor Helse Nord til enhver tid er dekket. 
Skulle antall LIS i arbeidsmedisin øke utover kapasiteten til avdelingen ift foretakstjeneste, vil det 
utarbeides ytterligere rutiner for prioritering av kandidatene.  
 
Finnmarkssykehuset 
Finnmarkssykehuset følger med UNNs utredning av denne saken. Det er ikke klarlagt ennå hvordan 
denne ordningen skal bli. 
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NLSH 
Nordlandssykehuset diskuterte spesialiseringsperioder for LIS i allmennmedisin ved foretaket i 
Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) våren 2019. OSO vedtok at kommunene i de tre regionene i 
Nordlandssykehusets nedslagsfelt skulle sammen fremme et forslag til innhold i en avtale med 
Nordlandssykehuset, for å få dekket sine behov for spesialiseringsperioder. Så langt er ikke forslag 
til innhold eller avtale lagt fram fra kommunene, og vil bli etterlyst gjennom OSO. 
Nordlandssykehuset vil bidra til å få på plass en forutsigbar ordning for at LIS i allmennmedisin kan 
gjennomføre nødvendig tjeneste i foretaket. 
 
Helgelandssykehuset skal legge til rette for at LIS A,S,A sikres nødvendig tjeneste i sykehuset for å 
oppnå læringsmålene i spesialistutdanningen. Samarbeidsavtale mellom kommunene på 
Helgeland og Helgelandssykehuset som skal regulere dette samarbeider er under arbeid. Målet er 
at samarbeidsavtalen skal ferdig i løpet av februar 2020. 

 

RHF 
5 

Etablere rutiner som sikrer at LIS fra andre 
helseforetak i Helse Nord gis likeverdig og 
forutsigbar tilgang på nødvendig tjeneste for å 
oppnå læringsmål som foretaket LIS er ansatt ved, 
selv ikke kan tilby. 

KvaFor 
/ TO 

NLSH, 
UNN 

Årlig melding 

UNN: 
Rutinene er på plass og praktiseres i et nettverk bestående av lokalkoordinator ved NLSH, 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Lokal koordinator ved UNN er samme person som er 
Regional koordinator. Nettverket har tett kontakt og deler på kompetanse om forvaltning av faste 
LIS stillinger i ny og gammel utdanningsordning. For god flyt av LIS mellom HF'ene er man avhengig 
av at man per foretak oppdaterer opplysninger om sine LIS i "fiktiv enhet" (IKT-element i 
Personalportalen), her har fortsatt alle foretak en del arbeid å gjøre. Regional koordinator mangler 
p.t. fullgod tilgang til personalopplysninger til LIS i alle fire foretak for å få arbeidet til å flyte 
 
Nordlandssykehuset har inngått fagavtaler med alle de andre foretakene i regionene, innenfor 
ulike spesialiteter hovedsakelig kirurgiske og indremedisinske krav. Ut fra de utdanningsbehovene 
som er skissert i fagavtalene, har vi etablert gjennomstrømmingsstilinger for å kunne tilby 
tilstrekkelig kapasitet ovenfor LIS i de andre foretakene, på lik linje med LIS i eget foretak. 

 

8.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
RHF 
1 

Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå 
kontrollrutiner knyttet til Alta Nærsykehus og Samisk 
helsepark i tråd med brev av 10.7.18. 

Eier Øk 
/ JPM 

FIN Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

RHF 
2 

Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå 
kontrollrutiner knyttet til Nye Narvik sykehus i tråd 
med brev av 10.7.18. 

Eier Øk 
/ JPM 

UNN Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 
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RHF 
3 

Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå 
kontrollrutiner knyttet til Ny-, på- og ombygging 
Bodø i tråd med brev av 10.7.18. 

Eier Øk 
/ JPM 

NLSH Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

RHF 
4 

Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå 
kontrollrutiner knyttet til ombygging 
operasjonsstuer Mo i Rana i tråd med brev av 
10.7.18 

Eier Øk 
/ JPM 

HSYK Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis 
målet ikke er nådd, hvorfor ikke, og når forventer man å oppnå kravet? 

 

8.3 Anskaffelsesområdet 
RHF 
1 

I alle lokale anskaffelser skal Sykehusinnkjøp HF 
være involvert, og anskaffelsene skal være 
koordinert mellom helseforetakene og med 
Sykehusinnkjøp HF i forkant. Brukermedvirkning skal 
gjennomføres der det er relevant. 

Eier 
Innkjøp 
/ RuS 

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Det er etablert gode rutiner for kartlegging og innmelding av behov til sykehusinnkjøp som gir 
mulighet for sykehusinnkjøp å vurdere behovene i et større perspektiv enn kun for det enkelte 
foretak. Fremdeles er det en del å gå på vedrørende å være i forkant med å planlegge behovet og 
etablere gode prosesser i regionen for å legge til rette for at sykehusinnkjøp kan samordne 
ytterligere. I forlengelsen av dette vil det komme et fokus på standardiseringspotensialet som vil gi 
ytterligere samordningseffekter på sikt. Foretaksgruppen er representert med fagressurser i alle 
anskaffelser, men vi har fremdeles mye å gå på når det kommer til å sikre at hele foretaksgruppens 
behov til enhver tid er synliggjort. 

 

RHF 
2 

Gjennomføre kontraktsoppfølgingsmøter med 
leverandører i henhold til inngåtte kontrakter. 
Oppfølgingsmøtene skal ta utgangspunkt i 
kravspesifikasjon, kontrakt og faktiske leveranser.  

Eier 
Innkjøp 
/ RuS 

Alle Tertialrapporter 
og Årlig melding 

Det foreligger ikke en enhetlig tilnærming i foretaksgruppen. HSYK viser til at dette er 
Sykehusinnkjøps ansvar, NLSH gjennomfører slike møter av et visst omfang mens UNN, FINN og HN 
IKT har eller ønsker å implementere en strategisk tilnærming til hvordan oppfølgingen mot 
leverandørene skal være. 

 

RHF 
4 

I alle anskaffelser skal inngåtte rammeavtaler følges. Eier 
Innkjøp 
/ RuS 

Alle Årlig melding 

HN IKT og HSYK viser til at alle anskaffelser gjøres i hhv til inngåtte avtaler, mens FINN, UNN og 
NLSH viser til hvilke rutiner og prosesser som det er fokus på for å kunne følge opp dette bedre 
internt i eget foretak. Stikkprøver gjennomført i regionalt innkjøps- og logistikksystem viser det 
gjennomføres anskaffelser både i strid med inngåtte avtaler samt uten lovlig inngåtte avtaler, 
samlet sett av betydelige volum. 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 101 



RHF 
5 

Redusere antall ad-hoc anskaffelser Eier 
Innkjøp 
/ RuS 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK, 
HNIKT 

Tertialrapporter 
og Årlig melding 

HN IKT, FINN og HSYK rapporterer at dette en veldig begrenset utfordring med få eller ingen 
definerte ad. Hoc anskaffelser, mens NLSH og UNN viser til organisatoriske og strukturelle 
utfordringer rundt hvordan slike behov avdekkes, som må adresseres internt for å legge bedre til 
rette for større planmessighet. I tillegg vises det til at innenfor gjeldende situasjon så er det 
mulighet å samordne til en viss grad selv om ikke alle behov til enhver tid er meldt inn i tråd med 
gjeldende rutiner. 
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Møtedato: 12. mars 2020    
Saksnr.:       Saksbeh:     Sted/dato:  
    Kirsti F. Tidemann   Bodø, 3. mars 2020 

 

RBU-sak 17/2019 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkludert 

rullering av investeringsplan 

 
 
Innledning/Bakgrunn 
Denne saken har til hensikt å orientere RBU om prioriteringen administrerende 
direktør planlegger å legge frem til styret i Helse Nord RHF. 
 
Det vises til Helse Nord RHFs styresak 72-2019 ØLP 2020–2023, inkludert rullering av 
investeringsplan 2020–2027.  
 
Videre henvises det til RBU-sak 63-2019 Budsjett 2020 foretaksgruppen punkt 2:  
 
Regionalt brukerutvalg ønsker i behandlingen av budsjett 2021 å få mulighet til å komme 
med innspill på et tidligere tidspunkt i prosessen. 
 
Helse Nords økonomiske langtidsplan (ØLP) 2021-2024, inkludert rullering av 
investeringsplan 2020-2027 skal behandles i styremøte i Helse Nord RHF 25. juni 2020. 
Vedtatt plan vil være førende for helseforetakenes langtidsplanlegging og budsjetter for 
perioden. 
 
For å kunne ta hensyn til innspill fra foretakene må disse være styrebehandlet og 
oversendt Helse Nord RHF innen 30. april 2020. Tiltaksplaner for å sikre at de 
økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2021-2024 og bærekraftsanalyse skal 
oppdateres og styrebehandles innen denne fristen. 
 
Styringsmål for Helse Nord  
For å innfri de nasjonale styringsmålene fra HOD og starte oppfølgingen av regional 
utviklingsplan, innretter vi økonomisk langtidsplan i samsvar med styringsmålene 
Helse Nord er gitt fra HOD: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje 
med styringsmålene. Det forutsettes at målene innfris innenfor rammen av tildelte 
midler.  
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Mål for plan- og budsjettprosessen 
Dialogen mellom RHF og helseforetakene i planprosessen skal bidra til: 
  

 å gi helseforetakene forutsigbarhet i planforutsetningene slik at det gir grunnlag 
for langsiktig planlegging 

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

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

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

planen i juni 
 
Tilbakemelding fra helseforetakene 

IKT-prosessen 
Det blir avholdt prioriteringsmøter for IKT 26. februar i Bodø, samt et oppfølgende 
møte på Skype den 13. mars.  
  
Forslagene til tiltak skal merkes med kun ett av følgende kategorier: 

 
1. Tiltak som følge av myndighetspålagte eller tilsyn/pasientsikkerhet krav 
2. Kliniske tiltak 
3. Administrative tiltak 
4. Infrastrukturtiltak 
5. Reinvesteringer i eksisterende løsninger/infrastruktur 

 
Basert på disse innspillene vil det bli utarbeidet et notat som kan ligge til grunn for 
helseforetakenes tilbakemeldinger.  
 
Øvrig budsjettprosess 
Det vil bli avholdt et budsjettmøte (SKYPE) med hvert enkelt HF, tentativt uke 17.  
 
HF-styrene bes om å behandle: 
 

 Oppdatert tiltaksplan, bærekraftsanalyse, kontantstrøm og lånebehov. 
 Innspill til prioriteringer av midler (10 mill. kr.) avsatt til regional utviklingsplan 

jf. vedlegg 4.  
 Innspill på driftstiltak som vil bidra til å skape økt økonomisk handlingsrom. 
 Innspill til justeringer av vedtatt investeringsplan, herunder periodisering av 

vedtatte større prosjekter. Gjeldene investeringsplan er vedlagt.  
 Innspill til justeringer av forslag til IKT-prioriteringer. 
 Vurdere nivå på og fremdrift av egen investeringsplan. 
 Innspill på driftstiltak som vil bidra til økt kvalitet på pasientbehandling eller 

bidra til bedre samhandling med primærhelsetjenesten.  
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Tilbakemelding fra regionalt brukerutvalg 
Regionalt brukerutvalg inviteres til å ta stilling til om de ønsker å gi innspill til 
prioritering underveis i arbeidet eller om de ønsker å få saken til ordinær behandling i 
RBU-møtet 13. mai 2020. 
 
Økonomiske planpremisser 
Oppdatering av økonomisk langtidsplan 2021–2024 baseres på følgende premisser:  
 

 Helse Nord legger til grunn en forventning om 1,0 % årlig realvekst i 
helsesektoren. 

 Helse Nord tar høyde for effekt av nasjonal inntektsmodell. 
 Helseforetakene har frem til og med 2020 i hovedsak vært skjermet for store 

deler av kravene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. 
Helseforetakene bes innarbeide effekten som reformen medfører for 
aktivitetsbaserte inntekter, dvs. forventet effektiviseringskrav på 0,5 
prosentpoeng.  

 Det stilles krav til videre effektivisering for å øke handlingsrommet. 
 Kjente driftsendringer knyttet til nye bygg, herunder midlertidige 

aktivitetsreduksjoner knyttet til innflytting.  
 Oppdatering av kriterieverdiene i inntektsfordelingsmodellen gjennomføres juni 

2020.   
o Innfasing av rest av revidert modell somatikk skjer i 2021. 

 Faglige premisser bygger på regional utviklingsplan 2035.  
 Legge til grunn revidert bevilgning 2020 for kvalitetsbasert finansiering. 
 Ta høyde for egne kostnader knyttet til innføring av FRESK. 
 Det skal legges til grunn følgende renter: 

o Lån til byggelån etter 2018 (gjelder Hammerfest, Narvik, 
Helgelandssykehuset og evt. Åsgård): lånerente på 3,5 % 

o Øvrige lån: lånerente på 2,5 % (ved flytende) 
o Innskuddsrente: 1,9 % 
o Driftskreditt: 2,1 % 

 
 
Foreløpige prioriteringer av økonomisk handlingsrom 
Det er foretatt en foreløpig oppdatering av økonomisk handlingsrom. Vedtatt plan 
2021–2024, og foreløpig oppdatering av planforutsetninger legger blant annet opp til 
følgende:  
 

 Styrke helseforetakene generelt med ytterligere 50 mill. kroner fra 2021, 
stigende til 100 mill. kroner fra 2022 og 150 mill. kroner fra 2023.   

 Styrke kreftbehandling/medikamentfinansiering i helseforetakene 10 mill. 
kroner fra 2021. 

 Styrke tiltak i regional utviklingsplan med 10 mill. kroner fra 2021. 
 Videreutvikle tilbudet innen psykisk helse og rus.   
 Etablere PCI-tilbud i Bodø. 
 Økte kostnader nasjonale IKT-prosjekter. 
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Styrking av foretakene blir vurdert på nytt som følge av planprosessen. 
 
Foreløpig framskrivning av helseforetakenes basisramme vil bli ettersendt.  
 
 
Resultatkrav HF 
Jf. vedtak i styresak 107-2019 Budsjett 2019 foretaksgruppen – rammer og føringer: 
Følgende resultatkrav skal ligge til grunn for perioden 2021–2028.  
 

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

1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om oppstart og prosesser i rullering av 
Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. rullering av investeringsplan 2021-
2028, til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg ber om å få saken til ordinær behandling i møtet 13. mai 
2020.  
 

 
 
 
Bodø, 3. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Helse Nord RHF 146 000 166 000 186 000 196 000 136 000 116 000 46 000 46 000 46 000

Finnmarkssykehuset 24 000 24 000 24 000 24 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

UNN 40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Nordlandssykehuset 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Helgelandssykehuset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 5 000 5 000 5 000

Sykehusapotek Nord 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Helse Nord IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 236 000 256 000 276 000 286 000 177 000 157 000 72 000 72 000 72 000
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Møtedato: 12. mars 2020   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Linn Gros, 75 51 29 00   Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 18–2020  Tildeling av brukermidler 2020 

 
Formål 
Denne saken har til hensikt å orientere om tildeling av brukermidler for 2020. 
Brukermidlene er tildelt brukerorganisasjoner med formål relatert til 
spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i 
samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Den totale rammen for tilskudd til brukerorganisasjoner for 2020 tilsvarer kroner 
4 500 000, mens den omsøkte summen tilsvarte kroner 12 337 200. Det var 121 
brukerorganisasjoner som søkte om støtte for 2020.  
 
I tråd med retningslinjene kan tilskuddet tildeles organisasjoner som oppfylles visse 
formalkrav som organisasjonsnummer, valgt styre og med formål å bidra til gode og 
likeverdige spesialisthelsetilbud. Fylkesleddet prioriteres foran øvrige nivå og lokallag 
kan kun søke dersom det ikke finnes fylkeslag.  

 
Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til 

spesielle konkrete formål/aktiviteter. Søknader om tilskudd vil bli prioritert i følgende 

rekkefølge (øvrige formål gis ikke støtte): 

 

1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og 

organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten. 

 

2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs. 

 

3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert 

likepersonsarbeid i helsetjenesten. 

 

4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av 

helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder. 

 

5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med 

flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner. 

 

6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte. 

 

7. Drift av brukerorganisasjonen. 
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Årets tildeling har medført noen endringer fra tidligere år. Blant annet vil enkelte 
organisasjoner få lavere eller høyere støtte basert på en skjønnsmessig vurdering av 
organisasjonens størrelse. Dette er i tråd med praksis fra de andre helseregionene. 
Fylkessammenslåingen vil føre til endringer i tildelingen både i år og fremover grunnet 
sammenslåing av fylkeslag. Etter fylkessammenslåingen vil de nye sammenslåtte 
fylkeslagene vurderes som fylkesledd, mens de opprinnelige fylkeslagene som ikke slår 
seg sammen vil vurderes som lokallag og dermed ikke være prioritert. Vi vil oppdatere 
våre nettsider med nødvendig informasjon om søknadsprosess og saksbehandlingstid 
slik at all relevant informasjon er lett tilgjengelig.  
 
Tildelingsprosessen har vært drøftet med Helse Nords foretaksadvokat. Hun anbefalte 
at RBU AU ikke involveres i saksbehandlingen da dette kunne sette representantene i en 
interessekonflikt. På denne bakgrunn er selve tildelingsprosessen i år harmonisert med 
landets øvrige helseregioner, som foretar en ren administrativ tildeling basert på kjente 
kriterier. RBU AU tok endringen i tildelingsprosessen til orientering i AU-møte 25. mars 
2020.  
 
Retningslinjer og kriterier for tildeling av brukermidler i Helse Nord RHF vil 
gjennomgås i 2020. RBU vil bli invitert til å komme med innspill i denne prosessen.   
 
Konklusjon 
Tildelingen er foretatt basert på interregionale kriterier for tildeling. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Fordeling av tildelt støtte til brukerorganisasjoner tas til orientering. 
 
 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Oversikt over tildelte brukermidler for 2020 
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Tildeling 2020 

ADHD Norge Finnmark fylkeslag 40 000,00kr               

ADHD Norge Nordland fylkeslag 50 000,00kr               

ADHD Norge Troms fylkeslag

Alta Afasiforening 15 000,00kr               

A-larm bruker og pårørendeorganisasjon 50 000,00kr               

Autismeforeningen i Norge, Finnmark Fylkeslag 25 000,00kr               

Autismeforeningen i Norge, Nordland Fylkeslag 40 000,00kr               

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Troms, BURG

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Finnmark, BURG

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen avd Nordland BURG 25 000,00kr               

Bipolarforeningen Norge 20 000,00kr               

Blodkreftforeningen Nord-Norge 25 000,00kr               

Bodø og omegn osteoporoseforening 10 000,00kr               

Cerabral Parese-foreningen avd. Nordland 30 000,00kr               

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Finnmark 20 000,00kr               

Cerebral Pareseforeningen - Avdeling Troms 20 000,00kr               

Diabetesforbundet i Nordland 60 000,00kr               

Diabetesforbundet Troms 40 000,00kr               

Diabetesforbundet Finnmark

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Troms, DFLT 20 000,00kr               

Epilepsiforeningen Helgeland 10 000,00kr               

Finnmark fylkeslag av Norges blindeforbund 20 000,00kr               

Foreningen for Fragilt X-Syndrom, FRAX 20 000,00kr               

Foreningen for hjertesykebarn, Nordland fylkeslag 30 000,00kr               

Foreningen for hjertesykebarn, Troms Fylkeslag

Foreningen for muskelsyke i Nordland

Foreningen for muskelsyke Troms og Finnmark, FFM 25 000,00kr               

Foreningen Rastløse Bein 10 000,00kr               

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Nordland 360 000,00kr             

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Finnmark

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Troms Finnmark 500 000,00kr             

Føflekkreftforeningen

Førerhundklubben "FORAN"

Gynkreftforeningen 20 000,00kr               

HivNorge 15 000,00kr               

Hjernesvulstforeningen Nord-Norge 20 000,00kr               

Hvite Ørn 10 000,00kr               

Hørselhemmedes LandsForbund, avd. Nordland 50 000,00kr               

Hørselshemmedes Landsforbund HLF Finnmark 30 000,00kr               

Hørselshemmedes Landsforbund, Troms, HLF 20 000,00kr               

Hørselshemmedes Landsforbund, Sør-Varanger, HLF -kr                           

Kreftforeningen Norge 20 000,00kr               

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Troms * 30 000,00kr               

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Finnmark * 40 000,00kr               

Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke, Nordland fylkeslag, LHL 55 000,00kr               

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Landsforeningen For Kvinner Med Bekkenleddsmerter, (LKB) Finnmark

Landsforeningen For Kvinner Med Bekkenleddsmerter, (LKB) Troms 15 000,00kr               
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Landsforeningen For Nakkeskadde Nordland 15 000,00kr               

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte - Finnmark fylkeslag, LNT 20 000,00kr               

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nordland fylkeslag, LNT 40 000,00kr               

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Troms fylkeslag 20 000,00kr               

Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nordland fylkeslags barne- og ungdomsgruppe, LNTBU

Landsforeningen for Polioskadde Nordland 10 000,00kr               

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

Landsforeningen for Slagrammede Nordland 10 000,00kr               

Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer, avd Nordland 20 000,00kr               

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, avd. Troms 20 000,00kr               

Landsforeningen uventet barnedød, Finnmark fylkeslag

Landsforeningen uventet barnedød, Nordland fylkeslag 15 000,00kr               

Landskonferansen om Down syndrom 2018

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Lungekreftforeningen 20 000,00kr               

Lymfekreftforeningen, avdeling Nord-Norge 10 000,00kr               

MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet 100 000,00kr             

Melanomforeningen 10 000,00kr               

Mental Helse FInnmark 60 000,00kr               

Mental Helse Nordland 100 000,00kr             

Mental Helse Troms 70 000,00kr               

Mental Helse Ungdom 30 000,00kr               

Morbus Addison Forening - Nordland Fylkeslag, MAF 20 000,00kr               

Morbus Addison Foreningen i Troms og Finnmark, MAF 20 000,00kr               

MS-forbundet region nord 80 000,00kr               

Munn og halskreftforeningen i Nord-Norge 15 000,00kr               

Nordland Parkinsonforening 40 000,00kr               

Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord, (Troms og Finnmark) NAAF 145 000,00kr             

Norges Astma- og Allergiforbund Region Nordland, NAAF 70 000,00kr               

Norges Blindeforbund Finnmark 30 000,00kr               

Norges Blindeforbund Nordland 45 000,00kr               

Norges Blindeforbund Troms 30 000,00kr               

Norges Handikapforbund Nord-Norge, NHF 75 000,00kr               

Norges Handikapforbunds Ungdom Nord Norge 15 000,00kr               

Norges ME-forening Finnmark fylkeslag 15 000,00kr               

Norges Myalgisk Encefalopatiforening, Nordland Fylkeslag, ME 25 000,00kr               

Norges Myalgisk Encefalopatiforening, Troms Fylkeslag, ME

Norsk Cøliakiforening Nordland 25 000,00kr               

Norsk Cøliakiforening, avdeling Troms 25 000,00kr               

Norsk Forbund for Utviklingshemmede,  Troms fylkeslag 35 000,00kr               

Norsk forening for analatresi NFA 20 000,00kr               

Norsk forening for Cystisk fibrose, Region Nord

Norsk Forening for Ehlers Danlos Syndrom 20 000,00kr               

Norsk Forening For Nevrofibromatose Region Nord, NFFNF 10 000,00kr               

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens, Nord-Norge

Norsk Forening for Stomi- og reservoaropererte,  NORILCO Troms 25 000,00kr               

Norsk forening for stomi- og reservoaropererteNORILCO Nordland 30 000,00kr               

Norsk forening for stomi- og reservoaropererte NORILCO Finnmark 15 000,00kr               

Norsk Forening for Tuberøs sklerose

Norsk lymfødem og lipødemforbund 20 000,00kr               
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Norsk revmatikerforbund -  Troms fylkeslag 50 000,00kr               

Norsk Revmatikerforbund - Finnmark Fylkeslag 75 000,00kr               

Norsk Revmatikerforbund - Nordland Fylkeslag 100 000,00kr             

Personskadeforbundet LTN Troms  kr               10 000,00 

Prostatakreftforeningen, Finnmark fylkeslag 15 000,00kr               

Prostatakraftforeningen Nordland 40 000,00kr               

PROFO Troms 15 000,00kr               

Psoriasis og Eksemforbundet Finnmark Fylkeslag. 30 000,00kr               

Psoriasis- og eksemforbundet, Troms, PEF 30 000,00kr               

Psoriasis og eksemforbundet, Nordland 50 000,00kr               

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Nord 350 000,00kr             

Ryggforeningen Norge 15 000,00kr               

Rådgivning om spiseforstyrrelser 40 000,00kr               

SAFO 75 000,00kr               

Spillavhengighet Norge 10 000,00kr               

Spiseforstyrrelsesforeningen

Stoffskifteforbundet Region Nord 40 000,00kr               

Ung Kreft Fylkesgruppen Ung Kreft Troms og Finnmark 30 000,00kr               

Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Ups & Downs Nordland 25 000,00kr               

Stiftelsen SMISO-Nordland  (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) 120 000,00kr             

Stiftelsen SMISO-Troms  (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep) 120 000,00kr             

4 500 000,00kr          
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Møtedato: 12. mars 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Siri G. Solheim, 75 51 29 00  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 19–2020        Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen         

Alta–Hammerfest - plan for gjennomføring. 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg orienteres i denne saken om planen for å gjennomføre et 
pilotprosjekt hvor personell bytter ambulanse ved møtekjøring på strekningen Alta–
Hammerfest. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nord RHF ble i revidert oppdragsdokument 2018 gitt følgende oppdrag:  
 

«Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som 
innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette for at pasienten kan bli liggende i ro i 
samme bil under hele transporten.» 

 
Det vises til rapporten «Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse»1. Rapporten 
pekte på et sett av utfordringer ved å gjennomføre møtekjøring som var definert i 
oppdraget, og konklusjonen var: 
 

«I sum er utfordringene så betydelige at en alternativ løsning for møtekjøring per i 
dag ikke kan anbefales. Det anbefales imidlertid gode tiltak slik at 
pasientforflytningen blir så skånsom som mulig for pasienten.» 

 
Dette var ikke en tilfredsstillende løsning for Helse- og omsorgsdepartementet, og det 
ble gitt nytt oppdrag til Helse Nord i foretaksmøte 29. mai 2019, og til Helsedirektoratet 
i brev av 14. mai 2019:  
 

«Foretaksmøtet ba om at Helse Nord i samarbeid med Helsedirektoratet forbereder 
en pilot for personalbytte for strekningen Alta–Hammerfest. Helse Nord skal i 
samarbeid med Helsedirektoratet kartlegge mulige løsninger for personalbytte. 
Konsekvenser for personell, pasientsikkerhet og beredskapen skal utredes. Tekniske 
løsninger som kan understøtte personalbytte skal utredes. Hvis det er teknisk 
gjennomførbart og faglig forsvarlig, starter piloten opp første kvartal 2020. 
 
Foretaksmøtet viste til tillegg til tildelingsbrev nummer 37 til Helsedirektoratet, 
hvor det fremgår at Helsedirektoratet skal bistå Helse Nord i oppdraget med å 
forberede pilot for personalbytte ved å gi faglige råd og peke på mulige løsninger 

1 https://helse-
nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Rapporter%20og%20dokumente
r/Alternativ%20l%C3%B8sning%20m%C3%B8tekj%C3%B8ring%20ambulanse.pdf 
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for en pilot for personalbytte, blant annet basert på erfaringer fra andre land. 
Helsedirektoratet skal oppsummere/evaluere erfaringene fra pilotprosjektet 

 
En arbeidsgruppe har utarbeidet en plan for å gjennomføre denne piloten. Rapporten 
«Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse» pekte på et sett av utfordringer, og det 
er disse utfordringene/risikoene arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i. 
 
På bakgrunn av de identifiserte risikoene har ambulansepersonell som arbeider i Alta 
og Hammerfest arbeidet med tiltak som kan redusere risikoen, slik at personellet bytter 
bil i stedet for pasienten. Helsedirektoratet har bidratt med faglige råd, og vil stå for 
evalueringen av piloten. Rapporten fra arbeidsgruppa «Pilot for personellbytte ved 
møtekjøring i aksen Alta–Hammerfest - Plan for gjennomføring» (vedlegg 1) beskriver 
mer detaljert hvordan personellbytte kan gjennomføres.  
 
Det er fortsatt utfordringer som må løses, blant annet: 
 

 Ulike kjøretøytyper 
 Harmonisering av innkjøp for bilparken 
 Harmonisering og standardisering av utstyr 
 Organisatoriske forhold 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om gjennomføring av pilot for møtekjøring til 
orientering.    
 
 
 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Pilot for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta–Hammerfest - Plan for 
gjennomføring  
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1. Sammendrag 

Helse Nord og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å pilotere møtekjøring av 
bilambulanser med personellbytte på strekningen Alta–Hammerfest. I dag forflyttes 
pasienten til møtekjørende ambulanse. Personellbytte betyr at pasienten ligger i samme 
bil hele veien, mens personellet bytter bil. Denne prosjektrapporten beskriver forhold av 
betydning for at møtekjøring med personellbytte skal kunne gjennomføres. Rapporten 
er utarbeidet av en prosjektgruppe. 
 
Møtekjøring med personalbytte har møtt til dels sterk motstand i organisasjonen, både 
fra ledere og tillitsvalgte inkludert verneombud. Bekymringene har vært rettet mot 
hvorvidt gjennomføringen av personellbytte kan gjøres på en forsvarlig måte uten for 
mye tidsbruk. Lederne har vært opptatt av at den løpende logistikken rundt drift og 
vedlikehold av kjøretøyene. Dette er relevante innsigelser.  
 
Ved å justere prosedyrer, og på sikt også utføre tekniske og logistiske tiltak, vurderer 
denne gjennomgangen av utfordringer, at personalbytte kan gjennomføres.  
 
En av hovedbegrunnelsene for møtekjøring er å redusere tiden ambulansene er 
fraværende fra sin primære stasjon. Dette gjelder uansett om ambulansen er stasjonert 
på en stasjon med en eller flere ambulanser.  Graden av effekt blir noe forskjellig. Om 
man flytter pasient fra en ambulanse til en annen eller flytter over personellet endrer 
ikke beredskapsaspektet. Ordningen med møtekjøring med personellbytte iverksettes 
av hensyn til å verne pasienten for vær og vind. I denne piloten skal bytte av personell 
gjelde møtekjøring mellom Hammerfest og Alta. Annen møtekjøring påvirkes ikke før 
evalueringen av piloten foreligger og resultatene kan tas med i senere vurderinger og 
utvikling av tjenesten. 
 
Det vil bli logistikkutfordringer for ambulansetjenestens driftsenheter som er plassert 
rundt i ulike kommuner. Dette skyldes blant annet at bilparken ikke er standardisert. 
Utfordringene vil øke når eventuelt flere ambulansestasjoner inkluderes i ordninger. 
Prosjektgruppen har ikke sett på dette i detalj. Det antas foreløpig at dette betinger en 
mer enhetlig type ambulanser og fortsatt streng standardisering på utstyrssiden. 
 
Det er gjennomført en risikovurdering. Det er ikke identifisert betydelig risiko for 
pasient eller personell som følge av piloten, men det er avdekket behov for å utarbeide 
rutiner knyttet til sambandsradio og bilidentitet som må samsvare med AMKs oversikter 
og som må fremkomme korrekt i flåtestyringssystemet. 
 
Oppstarten av piloten er 1. mars 2020 med varighet i seks måneder. 

2. Bakgrunn for prosjektet 

Ambulansetjenesten i Finnmark utføres av Finnmarkssykehuset og er organisert som en 
del av prehospital klinikk i Finnmarkssykehuset. Klinikken har over tid arbeidet med 
tiltak for å tilrettelegge for mer effektiv utførelse av tjenesten. Målet med dette arbeidet 
har vært å:  
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 Levere forsvarlige helsetjenester 
 Ivareta best mulig beredskap 
 Ivareta pasientenes integritet 
 Ivareta pasientenes og de ansattes sikkerhet 
 Sikre effektiv drift og god driftsøkonomi 

 
En del av utfordringsbildet har vært transporter over lange avstander hvor ambulansen 
kan være borte fra sitt normale tjenestested i mange timer. På de små stedene med kun 
en ambulanse i beredskap er dette en betydelig svekkelse av beredskapen.  
 
Dette er en utfordring mange steder i landet, men Finnmark er antagelig mest utfordret 
på grunn av generelt lange avstander inn til sykehusene som er lokalisert i Hammerfest 
og Kirkenes. Aksen Alta–Hammerfest utmerker seg, hvor antallet slike transporter er 
størst. I Øst-Finnmark er det områder hvor det er opp mot 100 prosent møtekjøring 
innenfor etablert prosedyre. Finnmarkssykehuset har registrert ca. 5 prosent av alle 
oppdrag som møtekjøring. Til sammenligning oppgir Helse Nord RHF at 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gjennomfører 3,6 prosent av alle oppdrag som 
møtekjøring.  
 

2.1 Oppdraget 

Helse Nord RHF ble i revidert oppdragsdokument 2018 gitt følgende oppdrag:  
 

«Helse Nord skal utrede en alternativ løsning for møtekjøring med ambulanse som 
innebærer sjåfør- og mannskapsbytte. Dette for at pasienten kan bli liggende i ro i 
samme bil under hele transporten.» 

 
Det vises til rapporten «Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse». Rapporten pekte 
på et sett av utfordringer ved gjennomføring av møtekjøring som var definert i 
oppdraget, og konklusjonen var: 
 

«I sum er utfordringene så betydelige at en alternativ løsning for møtekjøring per i 
dag ikke kan anbefales. Det anbefales imidlertid gode tiltak slik at 
pasientforflytningen blir så skånsom som mulig for pasienten.» 

 
Dette var ikke en tilfredsstillende løsning for Helse- og omsorgsdepartementet, og det 
ble gitt nytt oppdrag til Helse Nord i foretaksmøte 29. mai 2019, og til Helsedirektoratet 
i brev av 14. mai 2019:  
 

«Foretaksmøtet ba om at Helse Nord i samarbeid med Helsedirektoratet forbereder 
en pilot for personalbytte for strekningen Alta–Hammerfest. Helse Nord skal i 
samarbeid med Helsedirektoratet kartlegge mulige løsninger for personalbytte. 
Konsekvenser for personell, pasientsikkerhet og beredskapen skal utredes. Tekniske 
løsninger som kan understøtte personalbytte skal utredes. Hvis det er teknisk 
gjennomførbart og faglig forsvarlig, starter piloten opp første kvartal 2020. 
 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 117 



Foretaksmøtet viste til tillegg til tildelingsbrev nummer 37 til Helsedirektoratet, 
hvor det fremgår at Helsedirektoratet skal bistå Helse Nord i oppdraget med å 
forberede pilot for personalbytte ved å gi faglige råd og peke på mulige løsninger 
for en pilot for personalbytte, blant annet basert på erfaringer fra andre land. 
Helsedirektoratet skal oppsummere/evaluere erfaringene fra pilotprosjektet.» 

 

1. Overordnet organisering 

 
 

1.1 Prosess og tidsplan 

 
Prosjektgruppen (se vedlegg 1) har hatt to møter, og ett møte med deler av gruppen fra 
Finnmarkssykehuset. Sekretariatet har vært samlet ved ulike anledninger, etter behov. 
Det er foretatt befaringer ved kaien i Hammerfest for å se på forhold som berører 
oppdrag med båtambulanse. 
 
Prosjektgruppen valgte å ta utgangspunkt i oppsummering av risikoområder fra 
rapporten «Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse», som grunnlag for 
risikovurderingen/analysen se vedlegg 2. 

• Gjennomgang av 
oppdraget

• Risikovurdering

Oppstartmøte 
august 2019

• Gjennomgang av 
prosedyre og 
sjekkliste

Oppfølging

medisinsk 
miljø

november 
2019

Kvalitetssikring av 
rapport

Interessentanalyse 

Sluttmøte med 
prosjekt-
gruppen 

desember 
2019

Oppstart pilot 
1. mars 2020
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De risikoforhold som er avdekket i risikovurderingen ivaretas med tiltak som er 
beskrevet i rapporten. Prosjektet har vurdert eventuelle utfordringer i forbindelse med 
flytting av AMK-sentralen til politihuset i Kirkenes i andre kvartal 2020, og de pågående 
prosessene knyttet til mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Det er 
vurdert at dette ikke er til hinder for oppstart i første kvartal 2020. 
 
Brukerrepresentanten for Finnmarkssykehuset har deltatt i prosjektet. Han ser ikke 
uheldige forhold rundt prosjektet og støtter endringene fra et brukerperspektiv. 

2. Rammebetingelser 

2.1 Risikoreduserende tiltak for gjennomføring av piloten 
For ytterligere detaljer se risikovurdering i vedlegg 2. Grunnlaget for vurderingen er 

hentet fra rapporten «Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse», kapittel 3.6 

Utdyping av utfordringsområder. 

2.2 Organisering 
Organisering av tjenesten er et forhold som bør vurderes. I dag er ambulansestasjonene 

i Hammerfest og Alta uavhengige stasjoner, organisert i område Vest-Finnmark. 

Fremskutt base på Skaidi bemannes i tidsrommet 0900 til 2230 på ukedager, organisert 

under ambulansestasjonen i Hammerfest. Denne fragmenterte organiseringen kan skape 

barrierer for å samvirke om møtekjøringen. 

2.3 Kjøretøy og utstyr 
Kjøretøyene er et viktig element i piloten. Prosjektgruppen konstaterer at jo likere 

kjøretøyene er, jo mindre utfordrende blir bytte av personell. Ideelt sett skulle alle 

ambulanser i helseforetaket hatt identisk utrustning. Slik er det ikke. I dag finnes fire 

ulike typer ambulanser: 

 

 Volvo XC 90 – type, personbilbasert, med firehjulstrekk 

 Volkswagen Amarok, Pick-up chassis med påbygg, med firehjulstrekk 

 Mercedes Benz Sprinter, van-type uten endringer i karosseriet, tohjulstrekk 

 Volkswagen Transporter, van-type med påbygd tak og firehjulstrekk 

Disse ambulansene er hver for seg egnede kjøretøy med litt ulike kvaliteter. Det betyr at 

det er ulike tradisjoner og meninger om hvilken type ambulanse som er best egnet, med 

det resultat at det ikke er en enhetlig flåte av kjøretøy.  

 

Det vil kunne oppstå utfordringer i forhold til vedlikehold og service på kjøretøy. Det må 

etableres system for oppfølging av ordinært vedlikehold slik at driftssikkerhet ivaretas.  

For å håndtere denne utfordringen skal det i piloten være like typer ambulanser på 

stasjonene Alta og Hammerfest som gjennomfører møtekjøring med personellbytte. 
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Type kjøretøy påvirkes av nasjonale anskaffelser av ambulanser. Sykehusinnkjøp HF 

tilrettelegger på vegne av RHF-ene for rammeavtale(r) for anskaffelse av kjøretøy. Dette 

er avtaler som går over tre år med mulighet for forlengelse. En slik periode vil starte fra 

01.01.2020. Slike anskaffelsesavtaler kan være utfordrende fordi typer kjøretøy kan 

endre seg hvert tredje til femte år.  På den annen side er det en fordel ved at man nå er 

på starten av en anskaffelsesperiode. Det medfører at nye og like kjøretøy kan anskaffes 

over noen år, noe som vil kunne lette den fremtidige organiseringen.  

 

På det nåværende tidspunkt må man planlegge med den kjøretøypark man har, men det 

anbefales å utarbeide en anskaffelsesstrategi for helseforetaket som legger til rette for 

hensiktsmessige anskaffelser over tid. På sikt bør Finnmarkssykehuset i samarbeide 

med Helse Nord RHF utarbeide en helhetlig strategi anskaffelse og drift av ambulanser 

og deres utstyr.  

 

Det er i perioden ikke spesielle behov for endringer i utstyrsoppsettet i ambulansene. På 

sikt bør utstyrsoppsett og plassering i ambulansene standardiseres full ut. 

 

Nødnettradioer for kjøretøy og personell representerer noe utfordring. Radioenhetene 

har eksklusive identiteter. AMK Finnmark må til enhver tid ha oversikt over hvilke 

radioenheter som er knyttet til de forskjellig stasjoner og deres biler.  

 

Det er nødvendig å avklare koding av sambandsutstyr.  

 

Radioenheter i ambulansene kan i dag ikke omprogrammeres løpende. Dette vil si at 

identiteten på ambulansen må være avgrenset til identitetsnummer uten stedsangivelse. 

Kjøretøyets lokalisering vil alltid vises i AMIS (akuttmedisinsk informasjonssystem). 

Personlig samband trenger ikke omprogrammeres med den foreslåtte løsningen. AMK 

Finnmark har laget en konkret prosedyre for hvordan dette skal gjøres. Det vises til 

trykt prosedyre 3. 

3. Pilotens avhengigheter og forutsetninger 

3.1 Fremskutt base Skaidi 

Det er etablert et pilotprosjekt med en fremskutt ambulanseenhet (beredskapspunkt) på 
Skaidi som et tiltak for å bedre beredskapen i Vest-Finnmark. Skaidi ligger ved E6 
mellom Alta og Lakselv og er ved veiskillet ved veien til Hammerfest.  
 
SINTEF bisto Finnmarkssykehuset med utarbeidelse av gjeldende ambulanseplan. Skaidi 
ble utpekt som beredskapspunkt på bakgrunn av geografisk plassering. Det siteres fra 
ambulanseplanen at: 
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«En ambulansestasjon på Skaidi vil gi en god tilleggsberedskap for Kvalsund 
kommune og Hammerfest i tillegg til småsteder i et stort område og for beredskap 
for E6 som har et betydelig tilbud av ulykker. Ut over dette er Skaidi et viktig 
møtepunkt i forbindelse med møtekjøring.»  

 
Beredskapspunktet på Skaidi er et prøveprosjekt fram til 01.05.2020  
Når det praktiseres møtekjøring i aksen Alta–Hammerfest er dette gjort slik at en 
ambulanse fra stedet der pasienten sendes fra, møter ambulansen fra mottagende sted 
på et egnet sted mellom punktene, normalt på Skaidi. Der har pasienten blitt flyttet fra 
det ene kjøretøyet til det andre. Tidligere har dette vært utført uten at pasienten er 
beskyttet mot vær og innsyn.  
 
Før man fikk nytt bygg på Skaidi, ble pasientforflytningen mellom kjøretøyene gjort 
utendørs. Pasientforflytningen på andre steder berøres i utgangspunktet ikke i denne 
piloten, men erfaringer vil i hovedsak være overførbare. Møtekjøring som beskrevet her 
praktiseres også ved akutte oppdrag i henhold til prosedyre, når pasientens tilstand 
tillater det, men aldri uten at innleggende lege har godkjent at pasienten kan møtekjøres. 
 
For pasienten vil den nye ordningen ha positiv effekt ved at de blir transportert i samme 
ambulanse hele strekningen, men utfordrer drift av kjøretøyparken som i dag er ulik. 

3.2 Endre rutiner for styring 

AMK vil ha behov for å endre noen rutiner for styring av ambulansene knyttet til denne 

piloten. Det vil kreve gode forberedelser, opplæring og systematikk for å ha kontroll på 

identiteter på sambandsutstyr for personell og ambulanser. Dette er meget viktig slik at 

ambulanser har sin rette identitet i flåtestyringssystemet og i administrativ logikk.  

3.3 Forflytning båt-bil 
Det er forhold knyttet til båtambulanseoppdrag i Hammerfest som gjør at det må 

benyttes biler som har høyde nok fra bakken, for å unngå å bli hengende i overgang 

mellom flytebrygge og fastland. Dette løses i dag ved bruk av biltypen Amarock. 

Tjenesten i Hammerfest har to slike biler, og tjenesten i Alta har en, som utfører 

møtekjøring med personalbytte mot samme biltype i Alta. En slik løsning minimerer 

risikoen for at tjenesten i Hammerfest kommer i en situasjon som gjør at de får 

utfordringer knyttet til å løse oppdrag. 

 

3.4 Organisatoriske forhold 
For å oppnå en optimalisering av møtekjøringen bør man i større grad se 

ambulansestasjonene i Alta og Hammerfest som én enhet. Hvor vidt dette gjøres 

gjennom et forsterket praktisk samarbeid eller en formell organisatorisk sammenslåing 

til en driftsenhet er ikke avgjørende for prosjektet. Slike forhold kan 

Finnmarkssykehuset v/prehospitale tjenester ta stilling til som en separat sak med en 

egen vurdering. 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 121 



Personellet har sterke oppfatninger av behovet for å ivareta en høy sikkerhet i 

forbindelse med sjåfør og mannskapsbytte knyttet til denne piloten. Kritiske 

suksessfaktorer er derfor drøftet i risikovurderingen.  

 

Det er førers ansvar å forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig driftsmessig stand. 

Dette skal ivaretas ved daglig kontroll av bil og utstyr når hver vakt starter og 

dokumenteres elektronisk i tjenestens driftssystem «Bliksund». Det er etablert praksis 

og rutiner for å ha en grundig sjekk av kjøretøy og utstyr ved starten av hvert vaktskift. 

Status og eventuelle mangler er kan slik sett raskt være tilgjengelig for den som overtar 

en bil og bidra til god sikkerhet. Det utarbeidet en tilpasset prosedyre for bytte av 

personell og utstyr ved møtekjøring, se prosedyre 4.  

 

Møtekjøring mot andre kommuner gjennomføres som tidligere. Dersom det pågår et 

oppdrag hvor personalbytte har vært gjort, og det kommer et til oppdrag fra Alta kan 

møtekjøring praktiseres som i dag. Alternativet er at Alta må kjøre helt frem. I aksen 

Alta–Hammerfest skal møtekjøring med personalbytte ha førsteprioritet. 

 

3.5 Medisinsk forsvarlighet  

Det er alltid behov for å overføre CorPuls defibrillator1, LUCAS32, akuttsekk, 
medikamenter og personlig utstyr fra bil til bil. Dette er begrunnet dels i at 
defibrillatoren er kodet til den enkelte stasjon, og at medikamenter og akuttsekk knyttes 
til den enkelte stasjon. Disse byttene er innarbeidet i rutinene for møtekjøring. 

Det er behov for gode rapportrutiner og journaloverføring, på samme måte som for 

annen overføring av pasient mellom helsepersonell og enheter i helsetjenesten. Rapport 

om pasienten kan gis før overlevering av pasient over lukket samband, slik det 

praktiseres i dag ved møtekjøring. Gjennom disse tiltakene er ikke risikoen høyere enn 

ved vanlig overlevering av pasient.  

 

Dersom det oppstår avvik underveis i piloten skal disse dokumenteres og sendes direkte 

til klinikksjef. 

3.6 Opplæring og rutineendringer  
De nye prosedyrer som etableres må implementeres i tjenesten og gjøres godt kjent for 

relevant personell ved de involverte ambulansestasjonene og AMK Finnmark. Ansvaret 

for dette tillegges Finnmarkssykehuset. 

1 En defibrillator, også kalt hjertestarter, er et medisinsk teknisk hjelpemiddel for kontrollert å avlevere strøm (defibrillering) til 
pasienter med rytmeforstyrrelser i hjertet (arytmi). Enkelte av disse rytmeforstyrrelsene gir ikke pumpeeffekt i hjertet og kan 
oppfattes som hjertestans.  
2 LUCAS® brystkompresjonssystem er til gagn for pasienter med hjertestans ved å levere brystkompresjoner av høy kvalitet, og er 
konsistent med retningslinjene selv under vanskelige forhold, og i lange tidsperioder.  
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3.7 Informasjon  
Det utarbeides en kommunikasjonsplan som skal omfatte nødvendig informasjon til 

kommuneleger i aktuelle kommuner, fylkeslege, behandlingsenheter i 

Finnmarkssykehuset, pasienter og pårørende og ikke minst nødvendig informasjon til 

ansatte i ambulansetjeneste og AMK. Det er gjennomført interessentanalyse for å 

kartlegge informasjonsbehovet, se vedlegg 5. Ansvaret for dette tillegges 

Finnmarkssykehuset. 

3.8 Strategi for overføring til linjen og oppfølging  
Piloten må følges opp løpende for å sikre at forutsetningene for at et godt resultat 

ivaretas. Finnmarkssykehuset v/prehospitale tjenester utarbeider en plan for dette, som 

inkluderer egnet spørreskjema hvor pasientene kan gi sine tilbakemeldinger. Piloten 

skal evalueres av Helsedirektoratet, slik beskrevet i oppdraget.  

4. Prosjektets avgrensninger 

Pilotprosjektet er avgrenset til aksen Alta–Hammerfest. På kort sikt og innenfor pilotens 
rammer, er det ikke behov for endring av kjøretøyparken. Ved en eventuell utvidelse av 
ordningen, må det planlegges en strategisk endring av anskaffelse av kjøretøy og utstyr. 

4.1 Prosjektets kostnader 

Prosjektets kostnader så langt har omhandlet reise, kost og losji i tilknytning til 
møteaktivitet. Disse er dekket av Helse Nord RHF, Helsedirektoratet og 
Finnmarkssykehuset. Det forventes ikke større kostnader utover dette i tilknytning til 
piloten.
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5. Vedlegg: 

5.1 Vedlegg 1 Prosjektdeltagere 

 
 Seksjonsleder somatikk og laboratorietjenester Randi Spørck, Helse Nord, leder 
 Klinikksjef Prehospitale tjenester Jørgen Nilsen, Finnmarkssykehuset 
 Avdelingsdirektør Steinar Olsen, Helsedirektoratet 
 Seniorrådgiver Per Kr. Andersen, Helsedirektoratet 
 Medisinsk rådgivende lege Hanne Rikstad Iversen, Finnmarkssykehuset 
 Leder Bernt Berg, Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 
 Enhetsleder Hammerfest ambulanse, Vibeke A. Holmen 
 Enhetsleder Alta ambulanse, Knut Arne Moe 
 Fagutvikler AMK Finnmark, Stein Helge Stormo 
 Hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Sturla Heitmann 
 Hovedtillitsvalgt i Delta, Jon Are Aslaksen 
 Verneombud Alta ambulanse, Gro Anita Olsen 
 Verneombud Hammerfest ambulanse, Adrian Jacobsen  
 I tillegg var fagutvikler Thomas Sletten, AMK Oslo tilstede på risikovurderingen. 

 
 
 

5.2 Vedlegg 2 Oppsummering av risikoområder 

Fra rapporten «Alternativ løsning for møtekjøring ambulanse». 
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Biladministrasjon M 1 4 4 Høy 2 2 Lav

Nødnett M 2 2 3 Middels

Akuttmedisinsk informasjonssystem og hendelseshåndtering 

(AMIS) M 3 2 2 Lav

Ressursstyringssystem M 4 2 2 Lav

Kjøretøy M 5 2 2 Lav

Førerkort M 6 1 1 Lav

Ansvarforhold, HMS M 7 2 2 Lav

Ledelse og administrasjon M 8 4 3 Middels

Beredskap og konsekvenser for andre kommuner M 9 2 2 Lav
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5.3 Vedlegg 3 Prosedyre for AMK-operatører for pilot møtekjøring med 

personellbytte mellom Alta og Hammerfest. 

 

Hensikt 
 
Sikre at alle ansatte ved AMK og ambulansetjenesten kjenner til hvordan det skal 
registreres i AMIS når det gjennomføres ambulanseoppdrag med personellbytte. Være 
obs på at det kan forekomme feil visning i kart hvis en må bruke fastmontert radio i bil. 
Viktig å høre etter på innmelding og ikke bare se hva som står på Locus.  
 
Omfang 
 
Gjelder alle ansatte ved AMK- Finnmark. 
 
Grunnlagsinformasjon 
 
Det er bestemt at det skal gjennomføres et pilotprosjekt der en ikke skal forflytte pasient 
mellom to ambulanser men bytte mannskap. Slike oppdrag har tidligere blitt 
gjennomførte for å opprettholde lokal beredskap. DocMap: PR20162 
 
Arbeidsbeskrivelse 
 
Etter at personellbytte er gjennomført: 
 

 AMK-operatør går inn i AMIS og bytter kommunenummer på bilene slik at de 
kommer korrekt frem i Locus.  

 Ved dårlig dekning hvor fastmontert radio i bil benyttes, må AMK huske at det 
ikke kommer riktig frem i Locus.  

 Det gjøres manuelle endringer ved å registrere riktig personell på rett bil  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 125 



5.4 Vedlegg 4 Sjekkliste for ambulansepersonell ved pilot møtekjøring med 

personellbytte mellom Alta og Hammerfest. 

Hensikt 
Sikre at alle ansatte ved ambulansetjenesten kjenner til hva som skal sjekkes og 
medbringes ved personellbytte ved møtekjøring. 

Omfang 

Gjelder alle ansatte ved ambulansestasjonene i Alta og Hammerfest. 

Arbeidsbeskrivelse 

Det legges som en forutsetning at «dagsjekk for ambulanse» er gjennomført ved 
vaktstart og dokumentert i Bliksund. 

Bilkontroll 
Visuell sjekk av bil inkludert dekk og lys 

Medisinsk utstyr 
CorPuls byttes, tilleggsutstyr byttes ikke 
Lucas3 byttes 
Medikamentenhet byttes 
Mengde O2 – rapporteres muntlig  

Basespesifikt utstyr 
Portåpnere -til mottakelse, helsesentre/legekontor må byttes 
Tilgangskort og nøkler 
Journalmappe, skjemaer, informasjonskort/oversikter  

Personlig utstyr og klær  
Samband  
Alle 3 radioterminaler tas med 
Personlig bekledning og utstyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 126 



 

5.5 Vedlegg 5 Interessenter 

 

 
 

 
 
Tall mellom 1 og 4, der 1 = ingen, 2 = liten, 3 = middels, 4 = stor 
 
 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

StorIngen Liten Middels

INTERESSE
og vilje/evne til å samarbeide med prosjektet

Ingen

Liten

Middels

Stor

IN
N

FL
Y

TE
LS

E
o

g 
m

ak
t/

vi
lj

e
 ti

l å
 p

åv
ir

ke
 p

ro
sj

e
kt

e
te

t

 IDENTIFISERING

P1 Pasient og brukere Vekslende 4 2

P2 Tillitsvalgte Kritisk 4 3

P3 Vernetjeneste Vekslende 4 3

P4 Ambulansepersonell Kritisk 2 1

P5 AMK operatører Kritisk 2 1

P6 Kommunehelsetjenesten Nøytral 4 4

P7 Media Støttende 1 4

P8 Fylkeslege Nøytral 4 4

Profil

ID

Organisasjon/

Enhet/Gruppe

ANALYSE

Forventning og holdning
Interesse og vilje/evne til 

samarbeid

Innflytelse og makt/vilje til 

påvirkning
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Møtedato: 12. mars 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/228   Randi Spørck, 75 51 29 00                  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 20–2020        Vurdering av behovet for et permanent 

ambulansehelikopter i Kirkenes 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg orienteres i denne saken om utkast til vurderingsrapport for 
permanent ambulansehelikopter i Kirkenes, og mandat for arbeidet. 
 
Bakgrunn 
Uro rundt stabilitet i ambulanseflytjenesten har skapt usikkerhet i befolkningen, særlig 
i Finnmark. Helse Nord RHF fikk i foretaksmøtet 3. januar 2020 oppdrag om å vurdere 
behovet for et permanent ambulansehelikopter stasjonert i Kirkenes.   
  
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, 3. januar 2020 ad. oppdrag knyttet til 
luftambulansetjenesten. Foretaksmøtet vedtok:  
  
Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene om å:  
 - Arbeide for å finne en løsning for et ambulansehelikopter stasjonert i Kirkenes gjennom 
vinteren 2020. Dette skal erstatte Forsvarets helikopter som i dag er stasjonert midlertidig 
i Kirkenes. Basert på erfaringene fra dette skal Helse Nord RHF vurdere behovet for et 
permanent ambulansehelikopter i Kirkenes.   
  
Forsvarets bistand med helikopter i Kirkenes er blitt forlenget inntil 15. april 2020.  
 
Vurderingen skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 15. april. HOD vil 
deretter gjennomgå arbeidsgruppens vurdering, før det tas endelig stilling til om det er 
nødvendig å trappe opp dagens beredskap. 
 
Organisering 
Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: 
Randi Spørck, seksjonsleder somatikk Helse Nord RHF (leder)  
Jørgen Nilsen klinikksjef prehospitale tjenester Finnmarkssykehuset  
Hanne Rikstad Iversen medisinsk ansvarlig lege prehospitale tjenester 
Finnmarkssykehuset  
Oddvar Kvalsvik, avdelingsoverlege ansestesi- og intensivavdelingen klinikk Kirkenes 
Finnmarkssykehuset  
Bård Stian Rannestad, seksjonsoverlege, seksjon helikopter (Evenes HEMS, AWSAR 
Longyearbyen, Tromsø HEMS), medisinsk leder, ambulansehelikopterbasen i Tromsø 
(TOS/RW), Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge  
Søren Stagelund, avdelingsoverlege R-AMK, Universitetssykehuset Nord-Norge  
Jan Erik Nilsen, daglig leder NAKOS , Helsedirektoratet  
Kyrre Humblen, Luftambulansetjenesten HF  
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Jens W. Klüver, Major/medisinsk leder 330 skv RNoAF  
Håkon Asak medisnsk ansvarlig lege, Bell-helikoptret i Kirkenes  
Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege i Øksfjord  
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø  
Kjell Magne Johansen, brukerrepresentant  
Bernt Johan Berg, brukerrepresentant 
 
Styringsgruppe 
 
Avgrensinger 
På grunn av korte frister for levering har det ikke vært foretatt en komplett kost-/ 
nytteanalyse.  
 
I hvilken grad en etablering av permanent ambulansehelikopter vil påvirke 
organisering og struktur for den akuttmedisinske beredskapen i landsdelen er ikke 
detaljert beskrevet. Slike faktorer må vurderes i en egen utredning på et senere 
tidspunkt, hvis det blir aktuelt.  
  
Konklusjon  
Utkast til vurderingsrapport av permanent helikopterbase i Kirkenes legges frem for 
RBU for ev. innspill og tilbakemeldinger.  
  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg tar utkast til vurderingsrapport av permanent helikopterbase i 
Kirkenes til orientering.    
 
 
 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Vurderingsrapport – Utredning av permanent helikopterbase i Kirkenes  
 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 129 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat for vurdering av behovet 

for et permanent 

ambulansehelikopter i Kirkenes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 130 



 

Innhold 

 

1. Bakgrunn ................................................................................................................................................... 3 

Oppdrag i foretaksmøte ........................................................................................................................... 3 

Nåværende basestruktur i Finnmark.................................................................................................. 3 

2. Hensikt med oppdraget ....................................................................................................................... 4 

2.1 Hva skal vurderes? ........................................................................................................................ 4 

2.2 Avgrensinger .................................................................................................................................... 5 

3. Tidsramme................................................................................................................................................ 6 

4. Organisering og ansvar ........................................................................................................................ 6 

 

  

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 131 



1. Bakgrunn 

Luftambulansetjenestene i Norge er en del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor 
sykehusene og består av ambulansefly, ambulansehelikoptre, og redningshelikoptre.  
 
Alle helikopterbasene har i dag legebil for bruk i nærområdet til basen samt i de tilfeller 
helikopteret ikke kan fly.  
 
Babcock Scandinavian Air Ambulance AS er leverandør på ambulanseflytjenester som 
leveres fra 7 baser (5 i Nord-Norge), mens Norsk Luftambulanse AS (NLA) er leverandør 
på ambulansehelikoptertjenester som leveres fra 12 baser (3 i Nord-Norge). Forsvarets 
330-skvadron opererer redningshelikoptrene, i tillegg til en sivilt operert base i Florø. 
Basene er fordelt over hele landet og sammen utgjør disse den totale beredskapen for 
luftambulanse i Norge. Redningshelikoptrene yter på forespørsel bistand til å løse 
ambulanseoppdrag, og er et viktig supplement til den ordinære luftambulansetjenesten.  

Oppdrag i foretaksmøte 

Uro rundt stabilitet i ambulanseflytjenesten har skapt usikkerhet i befolkningen, særlig i 
Finnmark. Helse Nord RHF har i foretaksmøtet 3. januar 2020 fått i oppdrag å vurdere 
behovet for et permanent ambulansehelikopter stasjonert i Kirkenes.  

 

Foretaksmøtet vedtok: 

 

Foretaksmøtet ber de regionale helseforetakene om å:  

 

- arbeide for å finne en løsning for et ambulansehelikopter stasjonert i Kirkenes gjennom vinteren 

2020. Dette skal erstatte Forsvarets helikopter som i dag er stasjonert midlertidig i Kirkenes. 

Basert på erfaringene fra dette skal Helse Nord RHF vurdere behovet for et permanent 

ambulansehelikopter i Kirkenes.  

 

Forsvarets bistand med helikopter i Kirkenes er blitt forlenget inntil 15. april 2020. 

Nåværende basestruktur i Finnmark 

Luftambulansetjenesten HF disponerer på vegne av eierne i dag ett ambulansefly med 
lege- og sykepleierbemanning med base i Kirkenes. I tillegg er det to ambulansefly i Alta. 
Det ene har døgnberedskap, mens det andre har tolv timer beredskap på dagtid. Det er 
ett redningshelikopter som yter ambulansehelikoptertjenester med base i Lakselv 
(Banak). Ambulansehelikopteret i Tromsø har etter etableringen av helikopterbasen på 
Evenes (nå Harstad) i noen grad utført oppdrag til Finnmark.  
 
På grunn av geografi, kommunikasjonsmuligheter, regularitet og avstander brukes 
ambulansefly i stor grad til primærtransporter fra de 11 flyplassene i Finnmark. 
Forsvarets bistand med helikopter denne vinteren har vært knyttet til ustabilitet i 
ambulanseflytjenesten etter operatørbytte.  
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2. Hensikt med oppdraget 

 
Samfunnsmål 
Helse Nord skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det 
når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt 
å legge til rette for forskning og undervisning. 
 
Effektmål  

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen i prehospitale 
tjenester. 

 Unytte den totale beredskapen i hele kjeden fra kommunehelsetjeneste til 

spesialisthelsetjeneste. 

 

 God informasjon om hvilket tilbud som er tilgjengelig for pasienter og pårørende 

 
Resultatmål 

 En sammenhengende akuttmedisinsk kjede. 
 Bedre samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 
 Trygghet i befolkningen 

2.1 Hva skal vurderes? 

Ved en vurdering av behovet for permanent ambulansehelikopterbase i Kirkenes skal 
følgende utredes: 
 
Faktagrunnlag 
 

 Hvilket område/hvor stor befolkning vil ambulansehelikopteret dekke innen 30 
min. flytid. 

 Hvordan er tilgjengeligheten til luftambulanse i normalsituasjon hvor 
ambulanseflytjenesten er stabil? 

 Kartlegge retrospektivt (tre år) antallet bil, båt- og ambulanseflyoppdrag i de 

aktuelle kommunene.  

 Beregnet dekningsgrad/rekkevidde når de nye redningshelikoptrene kommer.  

 Regularitet ambulansefly vs. ambulansehelikopter basert på erfaringene med 

Forsvarets Bell. Det gjøres oppmerksom på at Bell flyr i henhold til militært 

regelverk. Forskjellene mellom militært og sivilt regelverk skal kort beskrives. 

 
Endringer ved en eventuell etablering av permanent ambulansehelikopterbase 
 

 Hvordan vil et ambulansehelikopter lokalisert i Kirkenes endre tilgjengeligheten 
for befolkningen? Hvilke endringer i transporttid til sykehus (Kirkenes, 
Hammerfest, Tromsø) vil et helikopter medføre? Helikoptertype (rekkevidde og 
flyhastighet) vil spille inn. Beskriv et estimat. 

 Teoretisk innspart tid fra kommuner/bygder i Øst-Finnmark ved bruk av 

ambulansehelikopter for de tidskritiske hendelsene (slag, hjerteinfarkt, ev. 
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hjertesvikt og KOLS-forverring samt ulykker) målt opp mot dagens 

transportmuligheter. 

 Beskrive hvordan slike hendelser er blitt håndtert (bil, fly etc.), og i hvilken grad 

etablering av base for ambulansehelikopter vil påvirke behovet for andre 

ambulansetjenester. 

 Beskriv forventet omfang transporttjenester med helikopter. 

 Beskriv samhandlingsfordeler ved at spesialisert kompetanse og utstyr når 

pasient/skadested raskere? 

 Beskriv nødvendige endringer i organisering av tjenesten hvis tiltaket 
gjennomføres (konsekvens for AMK, bilambulanse, ambulansefly etc.). 

 Estimere hvilke kostnader et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes vil 

medføre? 

 
Beskrive flyoperative og sikkerhetsmessige forhold herunder: 
 

 flyving over sjø 
 fjell 
 isingsforhold 
 snø 
 mørke 

 
 Betydning av klima og værforhold i Øst-Finnmark i forhold til tilgjengelighet og 

regularitet av tjenesten. (Noen ganger kan verken fly eller helikopter benyttes.)   
 
Vurderingen skal munne ut i en anbefaling om hvorvidt det bør etableres en 
ambulansehelikopterbase i Kirkenes. Eventuelle ulike syn i arbeidsgruppen skal 
fremkomme. 

2.2 Avgrensinger 

På grunn av korte frister for levering vil denne vurderingen ikke kunne gi en komplett 
kost-nytteanalyse. Det blir heller ikke sett på samfunnsmessige eller beredskapsmessige 
effekter av tiltaket ut over konsekvenser for den akuttmedisinske beredskapen i Øst-
Finnmark.  
 
I hvilken grad en etablering av permanent ambulansehelikopter vil påvirke organisering 
og struktur for den akuttmedisinske beredskapen i landsdelen vil ikke bli detaljert 
beskrevet. Slike faktorer må vurderes i en egen utredning på et senere tidspunkt, hvis 
det blir aktuelt. 
 
Gitt en anbefaling om å etablere en permanent ambulansehelikopterbase i Kirkenes, vil 
det ikke være mulig å ha denne på plass til 15. april 2020, når den foreløpige avtalen 
med Forsvaret utløper.  
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Vurderingen vil ikke innbefatte en fullverdig ROS og krisescenariebasert analyse som 
beskriver blant annet:  

 det helhetlige utfordringsbildet knyttet til klimaendringer  
 sårbarhet knyttet til teknologi,  
 den sikkerhetspolitiske situasjonen  
 utfordringer knyttet til eksempelvis utviklingen mht. turisme oa. 

 
 

3. Tidsramme  

Arbeidsgruppen som skal gjøre vurderingen har kort tidsfrist. 
 
Arbeidsgruppemøte 4.–5. mars, Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen 
Arbeidsgruppemøte skriftlige innspill til vurderingsrapport 7 mars kl. 1400 
Styringsgruppemøte skype 9. mars 
Regionalt brukerutvalg 12. mars 
Styremøte Helse Nord RHF 25. mars 
 
Vurderingen skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet 15. april. HOD vil 
deretter gjennomgå arbeidsgruppens vurdering, før det tas endelig stilling til om det er 
nødvendig å trappe opp dagens beredskap. 

4. Organisering og ansvar 

Oppdragsgiver  
Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF 
 
Styringsgruppe 
Geir Tollåli, fagdirektør Helse Nord RHF (leder) 
Anita Elisabeth Schumacher, adm. direktør UNN 
Eva Håheim Pedersen, adm. direktør Finnmarkssykehuset 
Paul Martin Strand, adm. direktør Nordlandssykehuset 
Hulda Gunnlaugsdóttir, adm. direktør Helgelandssykehuset 
Baard Einar Martinsen KTV/ 
Ann-Mari Jenssen KTV 
 
Arbeidsgruppe 
Randi Spørck, seksjonsleder somatikk Helse Nord RHF (leder) 
Jørgen Nilsen klinikksjef prehospitale tjenester Finnmarkssykehuset 
Hanne Rikstad Iversen medisinsk ansvarlig lege prehospitale tjenester 
Finnmarkssykehuset 
Oddvar Kvalsvik, avdelingsoverlege ansestesi- og intensivavdelingen klinikk Kirkenes 
Finnmarkssykehuset 
Bård Stian Rannestad, seksjonsoverlege, seksjon helikopter (Evenes HEMS, AWSAR 
Longyearbyen, Tromsø HEMS), medisinsk leder, ambulansehelikopterbasen i Tromsø 
(TOS/RW), Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Søren Stagelund, avdelingsoverlege R-AMK, Universitetssykehuset Nord-Norge 
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Jan Erik Nilsen, daglig leder NAKOS 
Ikke avklart, Helsedirektoratet 
Kyrre Humblen Luftambulansetjenesten HF 
Jens W. Klüver, Major/medisinsk leder 330 skv RNoAF 
Håkon Asak medisnsk ansvarlig lege, Bell-helikoptret i Kirkenes 
Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege i Øksfjord 
Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø 
Kjell Magne Johansen, brukerrepresentant 
Bernt Johan Berg, brukerrepresentant 
 
Helse Nord RHF vil stille med sekretariat. 
Trond Elsbak, rådgiver seksjon somatikk Helse Nord RHF 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/228   Tone Amundsen, 46803114  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 21-2020 Spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen 

Innledning/bakgrunn 
 
Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige 
helsetjenester til den samiske befolkningen og skal sørge for at det samiske 
perspektivet i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier ivaretas. Helse- og 
omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF et særlig ansvar for å sørge for 
likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.  
 
Regjeringen la i 2015 frem plan for helhetlig og konkret utvikling av 
spesialisthelsetjenesten gjennom Meld. St.11. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–
2019). Med bakgrunn i denne planen ble Helse Nord gitt følgende oppdrag i 
oppdragsdokument 2017:  

 
 Helse Nord RHF skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til 

den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av 

Nasjonal helse- og sykehusplan.  

 
For å svare ut oppdraget opprettet Helse Nord RHF et samarbeid med Sametinget. 
Partene utarbeidet et felles prinsippdokument som dannet grunnlaget for videre arbeid 
med utvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I henhold til 
prinsippdokumentet ble det opprettet et prosjekt «Strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». Rapporten fra prosjektet skal 
godkjennes i Styremøte i Helse Nord 29. april. 
 
Prosjektet er nå i sin sluttfase og prosjektrapport er snart ferdigstilt. I siste 
styringsgruppemøte i prosjektet 2. mars framkom det noen endringsforslag. Ferdigstilt 
rapport er derfor ikke klar til behandling i RBU 12.mars. Innhold i rapporten og sentrale 
problemstillinger og avveininger i arbeidet vil presenteres muntlig i RBU-møtet. 
 
Målsettingen med denne saken er å orientere RBU om prosjektet og innholdet i 
prosjektrapporten. RBU inviteres også til å komme med innspill.  
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar orienteringen om prosjektet til orientering. 

 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til arbeidet: 

a.  

b. 
 

3. Regionalt brukerutvalg ber om at ferdigstilt rapport legges fram for behandling i RBU-
møte 13. mai 2020. 

 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/331-2   Geir Tollåli    Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 22/2020 Oppnevning av brukerrepresentanter til 

revisjon av smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 

 
Innledning/bakgrunn 
 

Helse Nord RHF sin smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram løper ut 2020. 
Fagdirektør har bestemt at begge skal revideres. Helse Nord RHF har bedt 
Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) om forslag på medlemmer.  
 
Oversikt over deltakere som er foreslått er også tatt opp i fagsjefmøte 14.02.20.  
 
Helse Nord RHF ber med dette om forslag på en brukerrepresentant til revisjon av 
smittevernplan samt en brukerreperesentant til revisjon av 
tuberkulosekontrollprogram (det kan være samme brukerrepresentant I begge 
gruppene). 
 
Det må påregnes 2-3 fysiske møter, samt noen møter over Skype. Det må også beregnes 
en del skrivearbeid og gjennomlesing underveis. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalget oppnevner NN som brukerrepresentant i arbeidet med å 

revidere Helse Nords smittevernsplan. 
 

2. Regionalt brukerutvalget oppnevner NN som brukerrepresentant i arbeidet med å 
revidere Helse Nords tuberkolosekontrollprogram. 

 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/228    diverse     Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 23-2020 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209/012    Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 28. februar 2020 

 

RBU-sak 23-2020/4 Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om 

planlagte styresaker 

 
 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25MAR2020 i 

Tromsø:  
 

Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Instruks adm. direktør, revisjon RL/KP/AER 
Utviklingen innen ventetider, fristbrudd og pakkeforløp - plan for hvordan 
resultatene på disse indikatorer kan bringes under kontroll, oppfølging av 
styresak 96-2019 og 98-2019 

GT 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF, tertialrapportering HiR 
FRESK (Fremtidens systemer i klinikken) - tertialrapportering HiR 
Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og 
pasientsikkerhet, oppfølging av styresak 29-2020/A 

HiR 

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2019 – herunder 
disponering av resultat 

HiR 

Nye Helgelandssykehuset - endring av vedtekter § 3, oppfølging av styresak 
18-2020 

HiR/KP 

Nordlandssykehuset Bodø - byggeprosjekter, oversikt over alle påløpte 
forpliktelser, oppfølging av styresak 17-2020 

HiR 

Risiko for å oppnå kvalitetsmål og det økonomiske opplegget for 2020, 
oppfølging av styresak 109-2019 og 110-2019 

HiR/TO 

Virksomhetsrapport nr. 2-2020 HiR 
Økt økonomisk bærekraft i foretaksgruppen, mandat for det videre arbeid - 
forslag, oppfølging av styresak 122-2019 

HiR 

Årlig melding 2019 TO 
  

Orienteringssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, helsehus - samarbeid med 
Harstad kommune  

HiR 

Anskaffelse rehabilitering, orientering om resultatet GT/RS 
HiR/FE 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 13MAR2020. 
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 29APR2020 i 
Harstad:  

 
Vedtakssaker - arbeidstittel: ansv.: 
Godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer i RBU og BU i HF-ene GT 
Oppnevning av RBU 2020-2022 GT 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - status i 
gjennomføringen av tiltak, oppfølging av styresak 13-2019 og styresak 71-
2019 

GT 

Strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenesten til den samiske 
befolkning, rapport 

GT 

Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF, tertialrapportering HiR 
UNN Tromsø arealer til psykisk helse og rusbehandling - konseptfase og valg 
av tomt, oppfølging av styresak 45-2017 

HiR 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - arealplan Breivika, plan for 
gjennomføringen - oppfølging av styresak 84-2018 

HiR 

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

HiR 

Felleseide HF - utviklingsplan, felles styresak HiR 
ForBedring 2020 Helse Nord - informasjon om resultater og ev. funn HiR 
Nordlandssykehuset HF, omstillingsarbeid - forpliktende milepælsplan, 
oppfølging av styresak 17-2020 

HiR 

Regional handlingsplan for avtalespesialister - rullering, oppfølging av 
styresak 70-2018 

HiR 

Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse Nord - 
gjennomgang 

HiR 

Sykehusinnkjøp HF - strategi 2020-2023 HiR 
Virksomhetsrapport nr. 3-2020 HiR 
Anskaffelse AMK HiR/BN 
Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, rapport fra Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjon høsten 2019 

HiR/OL 

Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2019, oppfølging av 
styresak 61-2017 

TO 

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2019:  
Helse Nord RHFs forvaltning av helseforskningsmidler, oppfølging av 
styresak 38-2019 

TO 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt torsdag/fredag 

16/17APR2020. 
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått 

med adm. direktør og derfor særdeles tentativ… 
c) Saker som er merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak. 
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   diverse     Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 24-2020 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll RBU AU 250220 
2. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Troms 
3. Årsmelding 2019 Pasient- og brukerombudet Finnmark 
4. Referat UR Finnmarkssykehuset 20022020 
5. Årsmelding 2019 UR Finnmarkssykehuset 
6. Protokoll BU Helgelandssykehuset 13022020 
7. Årlig melding 2019 BU Helgelandssykehuset 
8. Referat BU UNN 29012020 
9. Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020, FFO Troms 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 4. mars 2020 
 
 
Cecilie Daae  
Adm. direktør 
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     Saksliste AU-RBU 25. februar 2020 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2019/209 

Referent/dir.tlf.: 
Kari Bøckmann, 91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 24. februar 2020 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 25. februar 2020 
Møtested: Skype 

 
Innkalt: 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Hartviksen leder, RBU FFO 
Gunn Oddlaug Strand 
Hutchinson 

nestleder, RBU SAFO 

Asbjørn Larsen medlem, RBU RIO 
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord RHF 

 

RBU-AU-Sak 4-2020 Forberedelse til RBU-møte 12/3  
 
Forslag til dagsorden for RBU-møte 12. mars 2020: 
 
Saksliste: 
08.30-09.15  Tema-time – abort og fødetilbud 
09.15   Godkjenning av innkallig og protokoll 
09.30-10.00 Prosjekt møtekjøring ambulanse 
10.00-10.15 Pause 
10.15-11.15 Helikopterbase på Kirkenes 
11.15-11.30  Tildeling av brukermidler 2020 
11.30-12.00 Lunsj 
12.00-12.45 Strategi for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen 
12.45-12.50 Oppnevning av brukerrepresentant; revisjon av smittevernplan og 

tuberkolosekontrollprogram 
132.50-13.30 Orienteringssaker 
13.30-13.45 Referatsaker 
13.45-14.00 Eventuelt  
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RBU-AU-Sak 5-2020 Orienteringssak - tildeling av brukermidler 2020  
 
Årets tildeling har medført noen endringer fra tidligere år. Blant annet vil enkelte 
organisasjoner få lavere eller høyere støtte basert på en skjønnsmessig vurdering av 
organisasjonens størrelse. Dette er i tråd med praksis fra de andre helseregionene. 
Fylkessammenslåingen vil føre til endringer i tildelingen både i år og fremover grunnet 
sammenslåing av fylkeslag. Etter fylkessammenslåingen vil de nye sammenslåtte 
fylkeslagene vurderes som fylkesledd, mens de opprinnelige fylkeslagene som ikke slår 
seg sammen vil vurderes som lokallag og dermed ikke være prioritert. Vi vil oppdatere 
våre nettsider med nødvendig informasjon om søknadsprosess og saksbehandlingstid 
slik at all relevant informasjon er lett tilgjengelig.  
 
Tildelingsprosessen har vært drøftet med Helse Nord foretaksadvokat. Hun har anbefalt 
at RBU AU ikke involveres i saksbehandlingen da dette kan sette representantene i en 
interessekonflikt. På denne bakgrunn er selve tildelingsprosessen i år harmonisert med 
landets øvrige helseregioner, som foretar en ren administrativ tildeling basert på kjente 
kriterier.  
 
Retningslinjer og kriterier for tildeling av brukermidler i Helse Nord vil gjennomgås i 
2020. RBU vil bli invitert til å komme med innspill i denne prosessen. Innstilling om 
tildeling er vedlagt. 
 
Vedtak: 
AU tar saken til orientering 

 
RBU-AU-Sak 6-2020 Representasjon på Helseseminar 
 
Vedtak: 
Else-Marie Isaksen deltar som representant for RBU på «Helse seminar om samiske 
eldres helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite? 15-16. april 2020. 
 
 
Bodø , den 25. februar 2020 
 
___________________ 
Knut Hartviksen 
RBU-leder 
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ÅRSMELDING 2019  
 

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS 
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Pasient- og brukerombudsordningen 

Pasient- og brukerombudets mandat følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet 

overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene. 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene 

er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og 

uavhengig. 

Fra 1.1.2020 er ombudenes mandat utvidet til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten. 

 

Pasient- og brukerombudet i Troms 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i Tromsø.  
Kontoret har 4 ansatte: 
 
Kristin Jenssen, seniorrådgiver 
Hege Pedersen, seniorrådgiver 
Eli Åsgård, seniorrådgiver 
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud 

 

Troms 

Troms hadde per 31.12.2019 166 000 innbyggere fordelt på 24 kommuner.  

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN 

HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen. Helseforetaket har fire 

distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus og har i tillegg funksjon som lokalsykehus. 

Det er etablert distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale helsetjenester 

og spesialisthelsetjenester. 
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FORORD 

Årsmeldingen formidler brukererfaringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og 

omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått. Den skal tydeliggjøre svakheter 

og forbedringspotensial, men kan ikke leses som en generell tilstandsrapport. Vårt siktemål er at 

årsmeldingen kan bidra i arbeidet med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene og medvirke 

til at pasientenes og brukernes rettigheter blir ivaretatt. 

2019 var preget av ombudsordningens arbeid med å utvikle organisasjonen. Det er gjort endringer i 

pasient- og brukerrettighetsloven som berører ombudsordningen: For å styrke ordningen skal det 

tilsettes et ombud med koordinerende funksjon, blant annet for å bidra til felles faglig utvikling. Det 

er også bestemt at vårt mandat utvides til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten fra 1.1.2020. 

Den foreliggende årsmeldingen innledes med et sammendrag av hovedinntrykk og anbefalinger til 

forbedringstiltak. Deretter gir vi en en beskrivelse av generelle utviklingstrekk i tjenestene og en 

grundigere gjennomgang av enkelte problemstillinger. I tillegg presenterer vi nøkkeltall, med 

kommentarer. Avslutningsvis følger en oversikt over vår utadrettede virksomhet i 2019. 

Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Felles 
årsmelding for 2019 og årsmeldinger fra de fylkesvise kontorene finner du her: 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter. 
 
 
 

Tromsø, 28. februar 2020 

 
Odd Arvid Ryan 

pasient- og brukerombud i Troms 
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1. SAMMENDRAG 
 

 

 

 

 

 

Kommunene får stadig større ansvar for pasienter med komplekse behov for helsehjelp. Dette er en 

politisk ønsket utvikling som også medfører at deler av spesialisthelsetjenesten bygges ned. 

Samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, 

med økt utskrivningstakt, inngår i disse prosessene. På områder som rehabilitering er tilbudet i 

spesialisthelsetjenesten tatt ned i betydelig grad. Det er kommunene som skal imøtekomme 

befolkningens behov. "Velferdsstaten" er erstattet av "velferdskommuner" på mange områder.  

Kommunene må med andre ord prioriteres. Ikke bare får kommunene et større ansvar for helse- og 

omsorgstjenesten, men de konkurrerer også med andre - blant annet spesialisthelsetjenesten - om 

arbeidskraften. Spesialiseringskravene, og konkurransemomentet, kan for eksempel bli tydeliggjort 

gjennom kommunenes plikt til å ha tilbud om psykolog fra 2020. Samtidig ser vi at kommunene 

innleder samarbeid seg imellom for å sikre nødvendig kompetanse og et mer helhetlig fagmiljø. 

Kommunene gjør også tilpasninger for å styrke fastlegeordningen, som er under press. Med andre 

ord skjer det endringer i kommunene for å møte nye – og gamle - utfordringer. 

Vi har registrert at trenden som har pågått de siste årene i kommunene, med dreining fra tilbud om 

tjenester i institusjon til hjembaserte tjenester, fortsetter. I den forbindelse må ikke kommunene 

glemme at de skal ha et fleksibelt og variert tilbud til innbyggerne. Prioriteringen av hjembaserte 

tjenester til pasienter og brukere med et omfattende hjelpebehov stiller dessuten store krav til 

kvalitet, stabilitet og forutsigbarhet i tjenesteutøvelsen. Vi registrerer at noen pasienter og brukere 

ikke har et hjem å motta tjenester i. Mange av dem som trenger psykiske helsetjenester i 

kommunene er helt avhengige av tilrettelagt bolig for at det øvrige tjenestetilbudet skal fungere. 

Det er viktig at pasienter, brukere og pårørende ivaretas i forbindelse med endringer som skjer i 

helse- og omsorgstjenesten. Det blir de ikke alltid. Samhandlingsreformen skal for eksempel bidra til 

at pasienter opplever bedre samhandling mellom sektorene og gode overganger. Ikke alle pasienter 

opplever gode overganger, og det er mange avvik. Det er en ledelsesutfordring at man ikke får løst 

samhandlingsproblemer, og det gjelder både spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene. 

Pasienter og brukere skal være beskyttet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Klageretten 

skal være et sikkerhetsnett. Men klageretten er uten innhold hvis tjenestestedet og klageinstansen 

ikke behandler klagen i tråd med loven, eller når saksbehandlingstiden blir urimelig lang. Mange 

pasienter og brukere har erfart at klagen er blitt borte i systemet eller at behandlingstiden har tatt 

opptil to år. God og rask saksbehandling må være et prioritert område for alle aktuelle instanser. 

Når det gjelder UNN HF går de samme utfordringene og problemstillingene igjen på vesentlige 

områder. Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og 

pårørende, oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene. 

Vi har de siste fem årene hatt en jevn økning i antall henvendelser. I 2019 mottok vi for første 

gang mer enn 500 henvendelser (507, mot 463 i 2018)). Økningen omfattet både den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi så de mest markante økningene på 

områdene psykisk helsevern og helsetjenester i hjemmet. 

Nøkkeltall og tabeller, samt kommentarer, finnes under punkt 6 i denne meldingen. 
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2. ANBEFALINGER 
 

Kommunale helse- og omsorgstjenester: 

 Det må utpekes koordinator for pasienter og brukere med behov for komplekse, langvarige 

og koordinerte tjenester. 

 Det kommunale botilbudet til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet må styrkes. 

Det må legges vekt på tilrettelagte boliger med døgnbemanning. 

 Kommunene bør utarbeide praktiske rutiner for å ivareta pårørendes informasjonsbehov. 

Pårørende er opptatt av god informasjon, medvirkning og avlastningsmuligheter. 

 Kommunene må sørge for at klager blir behandlet innen rimelig tid. 

 

Spesialisthelsetjenesten/UNN HF: 

 Kommunikasjon, medvirkning og informasjon må inngå som en sentral del av kvalitets- og 

forbedringsarbeidet ved UNN. 

 UNN HF må sørge for at kontaktlegeordning og koordinatorfunksjon blir iverksatt. 

 UNN HF må etablere effektive systemer for klagebehandling. 

 

Fra Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding vil vi fremheve følgende: 

 Manglende samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten, med kostbare konsekvenser. 

 Tilbudet til psykisk syke og rusavhengige – gjør vi nok og gjør vi det riktige? 

 Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses. 

 

3. KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Utviklingstrekk 

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov 

for tjenester. Kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse 

behov for helsehjelp. Dette ansvaret spenner vidt og omfatter pasienter med psykiske helseplager, 

somatisk sykdom, kognitiv svikt og fysiske funksjonsnedsettelser. Felles for pasientene er at de har 

behov for tjenester som krever høy kompetanse, i tillegg til at de trenger stabililtet og forutsigbarhet. 

Mange pasienter og brukere har et særlig behov for stabile og forutsigbare tjenester. Vi har 

ekempler på brukere med autisme eller lettere til moderat psykisk utviklingshemning som mottar 

tjenester i henhold til et rammevedtak. Denne type vedtak inneholder ikke klar informasjon om 

tidspunkter for når tjenesten skal gis. Pasienter og brukere kan ha et svingende hjelpebehov, og for 

noen kan det være en fordel med fleksible vedtak. Men for andre kan det opplveves usikkert og 

utrygt dersom de ikke har oversikt over tjenestetilbudet. Når vedtaket ikke gir brukeren 

holdepunkter er det avgjørende at tjenesteyterne gir god og fortløpende informasjon om når, hvor 

og hvordan tjenesten skal gis. Tjenestene bør også være organisert slik at tjenesteytere er 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 151 



tilgjengelige for brukeren. I noen tilfeller må de også være oppsøkende. Taushet eller inaktivitet fra 

pasientens eller brukerens side kan være et faresignal. 

På bakgrunn av våre kommunemøter 2015-2019 kan vi slå fast at mange kommuner stadig strever 

med å få på plass koordinatorfunksjon og bruk av individuelle planer for å sikre et helhetlig tilbud til 

pasienter og brukere som trenger det. 

Et annet utviklingstrekk, som i første rekke gjelder Tromsø kommune, er at de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene kan fremstå som fragmenterte og diagnosebasert. Helse- og 

omsorgstjenesteloven er ikke diagnosebasert, og tjenestene skal ivareta pasienter og brukeres 

samlede behov for tjenester. Dette betyr at man må ha et bredt og helhetlig utgangspunkt ved 

vurderingen av hjelpebehov. Loven har også et sosialfaglig perspektiv. Tjenestene kan ikke 

organiseres slik at det blir skott mellom ulike tjenesteformer. 

Eksempelvis kan en person med psykisk utviklingshemning også ha behov for psykisk helsehjelp. 

Vedkommende kan i det daglige være ivaretatt av en miljøtjeneste ledet av vernepleier. Men dersom 

brukeren for eksempel trenger psykiske helsetjenester, må kommunen være i stand til å dekke også 

dette behovet. Vi har inntrykk av at det legges stor vekt på primærdiagnose ved vurderingen av 

hvilke tjenester som skal ytes. Resultatet kan bli at brukeren utelukkes fra en bestemt tjeneste som 

følge av diagnosen, og ikke hjelpebehovet. Vi vil følge denne problemstillingen fremover. 

 

Kommunemøter 
 
Våre årlige møter med ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten omfattet i 
2019 kommunene Skjervøy, Bardu, Gratangen og daværende Lenvik kommune. Gjennom 
dialogmøtene blir vi bedre kjent med helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommune. Vi får et 
innblikk i utfordringer som kommunene står overfor, men også kjennskap til gode løsninger og 
innsatsen som daglig legges ned i tjenestene. God kunnskap om situasjonen i kommunene gjør oss 
bedre i stand til å veilede pasienter og brukere i enkeltsaker. Vi når samtidig ut med viktig 
informasjon om pasient- og brukerrettigheter. 
 
 

Fokusområde 2019 – Psykiske helsetjenester i kommunene 
 
Psykiske helsetjenester i kommunene var felles fokusområde for landets pasient- og brukerombud i 

2019. Vi ønsket å belyse utfordringer som brukerne står overfor, og særlig følgende tema: 

 

 tilgangen til tjenestene 

 er omfanget av tjenestene i samsvar med brukerens behov? 

 hvor målrettede er de kommunale tjenestene? 

 samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 

 

Vi innhentet informasjon gjennom direkte dialog med brukerorganisasjoner, kommuner og 

spesialisthelsetjenesten. I det følgende har vi gjort en oppsummering av noen av våre lokale 

erfaringer. En oppsummering av arbeidet som ble gjort med fokusområdet på landsbasis kan leses på 

www.pasientogbrukerombudet.no. 
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Samhandling og koordinering av tjenester 

 

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er regulert i avtaler som gjelder innleggelse og utskrivning av pasienter. Dette 

tilsvarer samarbeidet som er etablert i somatikken. Videre er det nå iverksatt pakkeforløp for psykisk 

helse og rus. 

Fra brukersiden fikk vi høre at overgangene er sårbare. Det gjennomføres ikke alltid 

samarbeidsmøter hvor brukeren er til stede, med adgang til reell medvirkning. Brukere savner 

informasjon om hvilke tjenester de kan eller vil få etter at de er skrevet ut fra 

spesialisthelsetjenesten. 

Fra tjenestene har vi fått bekreftet at samarbeidet mellom sykehus og kommune kan variere fra sak 

til sak, blant annet når det gjelder samarbeidsmøter for å kartlegge brukerens situasjon før 

utskrivning. Det kan tenkes at slike møter noen ganger kan være unødvendige, men i så fall må 

brukeren ta del i beslutningen. Vi fikk ikke inntrykk av at det alltid er tilfellet. 

Mangel på koordinering mellom sektorer og innad i kommunene er en annen utfordring. De aktuelle 

brukerne har gjennomgående behov for koordinerte, helhetlige og forutsigbare tjenester. Disse 

behovene blir ikke ivaretatt for alle brukere, og noe av grunnen kan være at tjenestene ikke 

prioriterer lovbestemte virkemidler som koordinator og individuell plan. 

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 (IS 2734, 

Helsedirektoratet) fremhever følgende: "Forløpene skal legge til rette for gode individuelle 

behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode 

overganger". 

Vi trekker ikke absolutte konklusjoner fra vårt arbeid med fokusområdet, men vi kan per 2019 slå fast 

at ikke alle brukere opplever gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling 

mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. 

 

Mangel på tilrettelagt bolig 
 
Mangel på tilrettelagt bolig er et betydelig hinder for helhetlig og koordinert hjelp til personer med 
psykiske helseplager eller rusmiddelavhengighet. Dette er boliger som bygges for å sikre et trygt 
bomiljø som skjermer beboerne fra forhold som kan virke negativt inn på den psykiske helsen, og 
med tilpasset bemanning. Tilbudet om slike boliger varierer fra kommune til kommune.  
 
En tilpasset bolig for brukeren er som regel en forutsetning for at kommunen skal kunne gi gode og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til ham eller henne. Dette ankerfestet er viktig for å skape 
trygghet og utvikling hos brukerne, men det er også nødvendig for at kommunen skal kunne 
planlegge og gjennomføre helse- og omsorgstjenester på en god og stabil måte. Mangel på egnet 
bolig kan dessuten få faglig og praktisk betydning når brukere skal skrives ut fra psykisk helsevern. 
Utskrivningsprosessen kan bli utsatt og overgangen fra sykehus til kommune blir dermed usikker for 
brukeren. I slike overgangsfaser er mange brukere spesielt sårbare. Resultatet kan bli dårligere helse 
for brukeren og unødvendige re-innleggelser. I verste fall blir brukeren et svingdørstilfelle. 
 
Under arbeidet med fokusområdet fikk vi blant annet innspill om boligproblematikken fra brukere, 
brukerorganisasjoner, ansatte i kommunene og i brev fra Brukerrådet på UNN. Det er grunn til å tro 
at problemet er særlig fremtredende i Tromsø kommune. Vi vil følge opp utfordringene på dette 
området. 
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Byråkrati til besvær 

Sykdom er i seg selv krevende, og når man i tillegg til må forholde seg til et omfattende helse- og 

velferdsbyråkrati, kan veien til et friskere liv både lang og kronglete. Brukere skal forholde seg til en 

rekke instanser på ulike nivå og sektorer, som NAV, tildelingskontor, miljøtjeneste, boligkontor, 

fastlege, vurderingsenhet og eventuelle behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan 

gjeldsproblemer og andre livsproblemer føre til at også andre offentlige instanser kommer inn i 

bildet. Mange brukere kan ha mellom 5 og 10 offentlige instanser å forholde seg til. 

Når vi ser at tjenestene heller ikke er godt koordinert og at få brukere har individuell plan, er det ikke 

rart at en del brukere opplever at de befinner seg i en tett byråkratisk jungel. Det skal møtes, søkes, 

ventes, møtes på nytt, søkes på nytt, ventes på nytt, eventuelt klages før man endelig – og kanskje – 

får et forsvarlig hjelpetilbud. Mange faller av på veien, eller "mellom stoler". En del brukere opplever 

at det ikke er noen som tar ansvar, med det resultat at de blir stående alene uten tilstrekkelige 

tjenester. 

Disse ulike etatene er hver for seg kapable til å levere gode tjenester. Men brukervennligheten må 

styrkes når to eller flere av dem skal samarbeide. Vi har sett ulike "en dør inn"- satsinger og forsøk på 

lovregulering av samarbeid. Effekten av disse er i beste fall varierende. Behovet for å gripe fatt i disse 

svakhetene er påtrengende. Det må tas et krafttak. Vi har dessverre ikke oppskriften, men vi vil 

fremheve en nødvendig ingrediens: Brukermedvirkning er vesentlig ved all planlegging og 

gjennomføring av tiltak for å styrke koordinering og samarbeid mellom tjenestene. 

Barn og unge   

Vi har i løpet av året som har gått fått informasjon og tilbakemeldinger fra flere ulike kilder som 

peker i samme retning: Forebyggede tiltak og tidlig intervensjon overfor barn og unge med psykiske 

plager og rusmiddelproblemer er et savn. Vårt inntrykk er at situasjonen for barnet eller ungdommen 

må utvikle seg i alvorlig retning før man får hjelp. Ungdommene mangler også et sted å gå til med 

sine problemer. For å si det slik: Instagram er ikke egnet til dette formålet. Endelig erfarer pårørende 

at de involveres i for liten grad. 

Våre kilder er møter i forbindelse med arbeidet med fokusområdet, våre kommunemøter og møter 

med spesialisthelsetjenesten, samt pårørende og brukerorganisasjoner. Også de unge selv har hatt 

en stemme, særlig gjennom Ungdomsrådet på UNN HF. 

Helsetjenester til barn og unge er vårt lokale fokusområde i 2020. 

 

Fastlegeordningen 

Pasient- og brukerombudene har siden 2014 anbefalt at fastlegeordningen må underlegges en 

omfattende evaluering. Det er gledelig at det i løpet av de siste to årene er iverksatt tiltak for å 

evaluere og styrke fastlegeordningen. Dette omfatter blant annet rekrutteringstiltak (ALIS) og 

etablering av arbeidsgruppe for kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten. Videre fremla Helse- 

og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen i september 2019. Nødvendig arbeid 

gjenstår. Dette må ha både prioritet og fremdrift. 

Lokalt har henvendelser om fastleger stabilisert seg på omkring 60-65 saker per år. 

Fastlegeordningen er det største fagområdet. De fleste sakene er knyttet til byene Tromsø, Harstad 

og Finnsnes. Henvendelser om lav tilgjengelighet og rekrutteringsproblemer har forekommet også i 

2019, men vi ser samtidig positive tendenser. Generelt gjenspeiler sakene det mangfoldet som inngår 

i en fastleges praksis.  
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Vi har fått en del henvendelser om overføring av journal ved bytte av fastlege. Noen pasienter 

opplever mye plunder og heft når de ber om å få overført journalen til ny lege, og praksis ved 

legekontorene varierer. Pasientjournalen kan inneholde vesentlig informasjon om pasienten og 

dennes helsetilstand. Overføring av journal ved fastlegebytte kan dermed være helt avgjørende for 

pasientsikkerheten. Det er derfor viktig at fastlegekontor har effektive rutiner for utlevering eller 

overføring av journal dersom pasienten ber om det. Det er for øvrig pasienten som "eier" journalen 

og utlevering av denne skal skje vederlagsfritt. 

 

Kommunale helsetjenester i hjemmet – En ny spesialisthelsetjeneste?  

Vi hadde en klar økning i saker om kommunale helsetjenester i hjemmet, fra 19 i 2018 til 34 i 2019. I 

Tromsø kommune ble antall saker tredoblet, fra 5 til 15 saker. Denne utviklingen underbygger vårt 

inntrykk av at det skjer en dreining i organiseringen av tjenestene, ved at hjembaserte tjenester 

prioriteres fremfor tjenester som gis i institusjon. 

Problemstillingene i sakene er ofte knyttet til saksbehandling og forvaltning. Dette gjelder tildeling og 

omfang av tjenester, bortfall eller reduksjon av tjenester og manglende iverksettelse. I klagesaker har 

vi registrert at kommunene kan bruke lang tid på saksbehandlingen. Det kan være flere årsaker til at 

spørsmål om saksbehandling er så fremtredende. Noen av sakene er et utslag av at noen kommuner 

har gjort endringer i organiseringen av helse- og omsorgstjenestene. Dette har ført til endringer i 

omfang og type tjenester for pasienter og brukere. En annen konsekvens kan være at terskelen for å 

få tjenester er blitt høyere, noe som erfaringsmessig kan føre til flere klager.  

Vi merker oss at kommunene får et stadig større ansvar for ressurskrevende pasienter. Dette 

omfatter pasienter og brukere mellom 16-67 år med stort hjelpebehov og helseutfordringer, som 

fysiske funksjonsnedsettelser, nevrologiske lidelser og følger av hjerneslag. Helsetilstanden er gjerne 

kompleks og tjenestene krever dermed særlig kompetanse og kontinuitet. Her står kommunene 

overfor store utfordringer. Mange kommuner strever med å finne riktig nivå på hjelpen og ser ut til å 

prøve å løse dette fra sak til sak. Pasientene og brukerne er i en livssituasjon hvor de trenger ro, 

trygghet og forutsigbarhet, men opplever det motsatte når kommunen ikke finner stabile løsninger. 

For enkelte er dette en betydelig tilleggsbelastning, og mange befinner seg i siste del av livsfasen. 

Dette blir dermed også et spørsmål om verdighet.  

Kommunene må organisere tjenestene på en slik måte at de kan møte behovene til disse pasient- og 

brukergruppene. En praksis der hvert enkelte tilfelle løses fra sak til sak, slik vi ofte ser, bidrar ikke til 

å utvikle nødvendig kompetanse, fagmiljø og gode rutiner. 

Denne utviklingen er ikke tilfeldig, men er en ønsket ansvarsoverføring for pasienter som trenger 

relativt spesialiserte helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til det kommunale helse- og 

omsorgsnivået. Det foreligger i liten grad nasjonale retningslinjer eller normer og krav til 

helsehjelpen som kommunene kan støtte seg på. Vi stiller derfor spørsmål ved om denne 

ansvarsoverføringen følges opp i tilstrekkelig grad av sentrale myndigheter.  

Dette fritar ikke kommunene for sitt ansvar. Men ser vi hen til hvordan spesialisthelsetjenesten følges 

opp, er det rimelig å etterlyse et større nasjonalt fokus på faglig utvikling, etablering av arenaer for 

deling av kunnskap og erfaring samt utvikling av nasjonale satsinger. 
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Sykehjem 

Vårt sakstilfang på dette området økte fra 23 saker i 2018 til 28 i 2019. Henvendelsene har et variert 

innhold og er relativt jevnt fordelt på kommunene. Vi har funnet grunn til å kommentere noen 

utviklingstrekk: 

Helse- og omsorgstjenestene til eldre pasienter og brukere må være fleksible 

Kommunene dreier i stadig større grad tilbudet til syke og pleietrengende eldre mot hjembaserte 

tjenester. Vi stiller oss bak siktemålet om at de som ønsker å bo hjemme så lenge de kan, får adgang 

til det. Men på lang sikt kan en slik prioritering føre til knapphet på institusjonsplasser. Både 

pasienter med behov for korte avlastnings- eller rehabiliteringsopphold og de som trenger 

langtidsopphold på sykehjem kan bli rammet. Vi finner grunn til å minne om at helse- og 

omsorgstjenester til eldre pasienter må være tilstrekkelig fleksible og at man derfor må unngå 

ensidige prioriteringer. 

Pårørendes informasjonsbehov 

Pårørende forteller ofte om problemer med informasjon og kommunikasjon med sykehjem. Dette 

gjelder informasjon om pasientens helsetilstand, den generelle oppfølgingen av pasienten og 

spørsmål om innsyn i pleieplaner og pasientjournal. Vi har merket oss at kommunikasjonsproblemer 

ofte oppstår som følge av at institusjonen ikke har lagt til rette for informasjonsutveksling med 

nærmeste pårørende. Mange sykehjem har ikke klare og gode rutiner for å håndtere dette. 

Vi mener at rutiner for å avklare hvem som er nærmeste pårørende, hvordan krav om journalinnsyn 

skal behandles, hvilken informasjon som kan gis, og hvordan den skal gis, kan bidra til at man unngår 

unødvendige og ressurskrevende konfliktsituasjoner. Vi anbefaler at alle sykehjem utarbeider 

praktiske og anvendelige rutiner for å ivareta pårørendes informasjonsbehov. 

Kan man takke nei til sykehjemsplass og fortsatt få helse- og omsorgstjenester hjemme? 

Vi har fått flere henvendelser fra pasienter med omfattende hjelpebehov som har fått tilbud om 

sykehjemsplass uten at de har søkt om det, og uten at de ønsker et slikt tilbud. Et sentralt spørsmål 

er om pasienten må takke ja. Eller med andre ord: Hva blir konsekvensen av å takke nei?  

- Kan kommunen sette som vilkår at en pasient må flytte fra eget hjem for å få nødvendig 

helsehjelp?  

- Har pasienten fortsatt rett til tjenester i hjemmet, eller kan kommunen nekte å gi slik 

helsehjelp hvis en person takker nei til sykehjemsplass?  

- Kan kommunen redusere tjenestetilbudet i hjemmet som følge av dette? 

I det følgende har vi forutsatt at pasienten er samtykkekompetent.  

Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Pasient og bruker som 

oppfyller lovens vilkår har rett til "nødvendige helse- og omsorgstjenester" med en forsvarlig 

standard fra kommunen. Kommunen har en tilsvarende plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. At kommunen har en plikt til å yte forsvarlige 

tjenester innebærer at det finnes et minstenivå en kommune ikke kan gå under. En individuell 

vurdering av behov skal ligge til grunn for utmåling av tjenester.  

Sykehjemsplass er et gode det er knapphet på, og langt fra alle som ønsker det får tilbud om plass. I 

noen tilfeller tilbyr kommuner sykehjemsplass til pasienter som oppfyller vilkårene uten at pasienten 

har søkt om slik plass. Kommunen kan som utgangspunkt velge på hvilken måte helsehjelpen skal gis, 

men pasienten kan takke nei til sykehjemsplass.  
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Dersom pasienten takker nei til sykehjemsplass må kommunen likevel yte de tjenestene som 

pasienten har behov for, og som kan gis på en forsvarlig måte der han eller hun bor. Kommunen kan 

ikke sette som vilkår at pasienten må flytte på sykehjem for å få nødvendig helsehjelp. En reduksjon 

eller avvikling av et nødvendig tjenestetilbud i hjemmet fordi pasienten motsetter seg innleggelse i 

sykehjem vil som regel være i strid med loven. Hvis pasienten ikke får forsvarlig oppfølging eller blir 

helt uten tjenester vil det ikke være i tråd med lovens forsvarlighetskrav. Og i praksis vil det kunne 

bety at personen blir tvunget til å ta imot en sykehjemsplass. Det er ikke tillatt. 

Oppsummert betyr dette at hvis en samtykkekompetent pasient eller bruker motsetter seg å flytte 

på sykehjem eller annen bolig for å motta nødvendige tjenester der, vil kommunen fortsatt være 

forpliktet til å yte nødvendige og forsvarlige tjenester til vedkommende. Hvilke tjenester en person 

har rett til hvis vedkommende velger å bli boende hjemme, vil avhenge av pasientens individuelle 

behov og hva som er mulig å yte i den aktuelle situasjonen. 

 

Norsk pasientskadeerstatning – Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Pasient- og brukerombudet gir bistand i pasientskadesaker. I 2019 ble 1 søknad rettet mot 

kommunehelsetjensten oversendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) via vårt kontor. I tillegg har 

vi gitt råd og veiledning om erstatningsordningen i flere saker. 

I følge tall fra NPE ble det registrert 60 nye saker i 2019 med primærhelsetjenester i Troms og 

Finnmark som behandlingssted. (NPE har ikke lenger separate tall for henholdsvis Troms og 

Finnmark). De fleste sakene er rettet mot fastleger og kommunal legevakt. Det ble gitt medhold i 12 

saker. Samlet erstatningsutbetaling for 2019 var på kr 8 546 878. (Disse tallene kan ikke uten videre 

sammenlignes, da sakene som regel ikke er ferdigbehandlet samme år som de ble mottatt hos NPE). 

 

4. SPESIALISTHELSETJENESTEN – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Utviklingstrekk 

Sakene på dette området gjelder i alle hovedsak UNN HF. Vår tilbakemelding bygger på en 

oppsummering av pasienterfaringer hvor resultatet av helsetjenestene ikke samsvarte med det 

pasienten, pårørende eller helseforetaket selv hadde forventet. Noen av hendelsene har i første 

rekke ført til misforståelser, utrygghet eller mindre alvorlige forsinkelser, mens andre har fått et 

svært alvorlig utfall. Uavhengig av alvorlighetsgraden finnes det fellestrekk ved mangelen, feilen eller 

svikten som førte til den uønskede hendelsen. 

De overordnede fellestrekkene er knyttet til informasjon og medvirkning, kommunikasjon med 

pasienter og pårørende, oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av 

tjenestene. , var fremtredende ved UNN HF også i 2019. 

Det er viktig å ha systemer som fanger opp mer enn de alvorligste hendelsene hvis man skal danne 

seg et grundig og helhetlig bilde av kvaliteten på den medisinske praksisen ved et helseforetak. 

Hendelser som regnes for å være mindre relevante i kvalitets- og forbedringsarbeid kan inneholde 

viktig informasjon med tanke på læring og utvikling. Ikke minst kan man fange opp grunnen til at det 

ikke gikk helt galt i nettopp de sakene. Forhold som gjør pasientene utrygge og frustrerte må uansett 
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følges opp. Usikkerhet og skuffelse hos pasientene kan føre til unødvendige konflikter og klager, noe 

verken UNN HF eller pasientene er tjent med. 

Det er relativt stabilt høye tall for andel av pasientskader ved norske sykehus. For 2018 ble det 

registrert en andel med 11,9 %. Det er grunn til å stille spørsmål ved om pasientene trygges gjennom 

det pasientsikkerhetsarbeidet som gjennomføres. 

Vi finner at UNN HF ikke alltid fremstår som én virksomhet med felles praksis og rutiner. Satt på 

spissen kan det være helt tilfeldig om og hvordan en avdeling forholder seg til en rutine eller et 

system. Kan en utfordring ved pasientsikkerhetsarbeidet være at man ikke når ut til alle avdelinger 

med informasjon om hvilken praksis som skal gjelde og hvilke rutiner og systemer som skal følges? 

 

Manglende samarbeid og kommunikasjon. Behandlingsforløp som ikke følger 

planen 

Sentrale pasientrettigheter og krav til faglig forsvarlighet blir ikke ivaretatt i alle behandlingsforløp 

ved UNN HF. Dette kan omfatte hele forløpet, fra undersøkelse og utredning til behandlingstiltak og 

utskrivning. Problemet kommer til syne i flere avdelinger ved UNN. 

Utfordringene kan inndeles slik: 

 Oppfølging og koordinering av pasientforløp, herunder forsinkelser og forglemmelser 

 Internt samarbeid, intern kommunikasjon 

 Informasjon til pasienter og pårørende 

 Variasjoner mellom avdelinger med hensyn til praksis og rutiner 

Behandlingsforløp som ikke følger planen omfatter saker hvor det oppstår forsinkelser blant annet på 

grunn av uteblitte innkallinger, frister og planer som ikke blir overholdt, lang ventetid på prøvesvar 

og nødvendig utstyr som ikke er tilgjengelig. Konsekvensene er i verste fall dårligere prognose for 

pasienten og blant annet utsettelser og bortkastede konsultasjoner.  

Pasienter som er i et lengre behandlingsforløp med flere avdelinger involvert, opplever manglende 

kontinuitet, mangel på helhet og plan i forløpet, svikt i informasjonsutveksling mellom helsepersonell 

eller i journalføringen. Samarbeid og koordinering internt kan være mangelfull. Pasienter erfarer at 

overgangene blir uklare og at behandlingen fremstår som fragmentert. Det er uklare ansvarsforhold, 

og informasjonsflyt mellom avdelinger fungerer ikke alltid. Dette kan også føre til at informasjon til 

pasienter og pårørende ikke blir samlet og entydig. 

Dette utgjør betydelige risiko- og sårbarhetsfaktorer. I enkeltsaker har svikt, særlig på grunn av 

forsinket diagnostikk og behandling, fått fatale følger. I tillegg til at pasientsikkerheten blir utfordret, 

er dette også dårlig helseøkonomi. 

UNN HF benytter ikke i tilstrekkelig grad virkemidler som kontaktlege og koordinator for å styrke og 

sikre samhandlingen internt og kommunikasjonen med pasienter og pårørende. Vi vil ikke hevde at 

disse funksjonene løser alle problemer. Men de er etablert av en god grunn, og riktig brukt kan de 

redusere risiko for svikt. 
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Radiologisk avdeling på UNN – En kilde til alvorlige forsinkelser og 

unødvendige utsettelser 

Det er rapportert om kapasitetsutfordringer ved Radiologisk avdeling på UNN HF i flere år. Mangel på 

radiologer er blant hovedårsakene. Vi er kjent med at UNN HF og Helse Nord har nedlagt et arbeid 

for å løse dette, men de har ikke funnet gode eller varige løsninger. Dette er en nasjonal utfordring. 

Det er i beste fall uklart om spørsmålet er prioritert av sentrale myndigheter. 

Situasjonen er alvorlig. Tiden det tar før prøver blir tolket og beskrevet er i noen tilfeller uholdbar 

lang. Restansene er betydelige, og i dette etterslepet kan det finnes pasienter med alvorlig sykdom 

som risikerer forsinket diagnose og behandling. Den pressede situasjonen medfører stor risiko for 

feiltolkninger og mangelfulle beskrivelser. I noen tilfeller er konsekvensene fatale.  

Radiologi og billeddiagnostikk er en klinisk-medisinsk tjeneste som andre deler av helsetjenesten er 

helt avhengige av. Mangler på dette området får konsekvenser for behandlingsforløp på andre 

fagområder, som kreftbehandling, gastro- og nevrokirurgi og ortopedisk behandling.  

Når det gjelder årsaksforhold og konsekvenser, illustrerer nedenstående flytskjema våre erfaringer 

på en god måte. Skjemaet er hentet fra læringsnotat fra den tidligere Meldeordningen som ble 

forvaltet av Kunnskapssenteret. 

 

 

Kilde: Læringsnotat fra Meldeordningen, Radiologi og billeddiagnostikk (Helsedirektoratet 2017, IS-2594). 

 

Psykisk helsevern 

Vi mottok til sammen 52 saker om psykisk helsevern. Dette en klar økning i forhold til snittet siste 5 

år, som har ligget omkring 30 saker. Utviklingen vil vise om dette skyldes tilfeldige variasjoner. Saker 

om psykisk helsevern utgjør 23% av det totale antallet saker som ble rettet mot UNN HF. 

Bakgrunnen for at pasienter og pårørende kontakter oss er relativt variert. Mange saker gjelder 

imidlertid informasjon og kommunikasjon. Vi mottar henvendelser som tyder på at det er 

underskudd på informasjon blant pasienter om diagnose, medisinering, klageregler og om retting av 

journalopplysninger. 

Vi viser for øvrig til omtalen over om vårt arbeid med felles fokusområde 2019 - psykiske 

helsetjenester i kommunene. 
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Eldre pasienter 

I løpet av 2019 mottok vi en del saker om feildiagnostisering av eldre pasienter. Dette er pasienter 
som ofte ikke klarer å formidle sine plager. Vårt inntrykk er at diagnostiseringen ikke alltid er grundig 
nok og at man dermed feiltolker symptomer. Pasientene det er tale om kan være krevende med 
tanke på diagnostikk, men nettopp derfor bør god medisinsk praksis innebære at man ikke slår seg til 
ro med et førsteinntrykk. 
 
Sykdom som har skjult seg bak det man har antatt å være tilstander som angst, depresjon og kognitiv 
svikt har blant annet vist seg å være hjerneblødning, tarmkreft og hoftebrudd. Med andre ord kan 
smerteplager, fortvilelse og sløvhet skyldes alvorlig somatisk sykdom, men samtidig skjule den.  
 
Disse pasienterfaringene kan tyde på at helsetjenesten ikke er tilpasset multisyke eldre. Gjeldende 
arbeidsmåte bygger mye på at fokus rettes mot enkeltdiagnoser. Manglende samarbeid mellom 
avdelinger kan i tillegg svekke muligheten for helhetlig undersøkelse og behandling. Det kan ikke 
gjentas ofte nok at helsepersonell må se hele pasienten. Dette gjelder ikke minst eldre pasienter. 
 

Klagebehandling ved UNN 

Pasienters klagerett er lovfestet og følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 

UNN HF gir informasjon om klageretten i pasientbrev om tildeling av helsehjelp og på sin 

hjemmeside. Det er utarbeidet rutiner for behandling av klagesaker ved helseforetaket. Samtidig 

registrerer vi at UNN ikke behandler klager i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven. Klager blir 

ikke besvart innen rimelig tid, klager blir ikke videresendt til klageinstansen (Fylkesmannen) i henhold 

til loven, og av og til forsvinner klager i "systemet". 

Pasienters rett til å klage er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti. Helseforetak kan gjøre små og 

store feil. Det er viktig at pasienter som mener at de er utsatt for feil eller rettighetsbrudd får prøvd 

sin klage. De fleste klager inneholder tilbakemeldinger til helsetjenesten om forhold som ikke 

fungerer godt, eller om praktiske spørsmål hvor helseforetaket kan legge forholdene bedre til rette 

for pasientene. Når det svikter i klagebehandlingen, svikter man ikke bare pasientene. Klager er 

tilbakemeldinger fra pasienter som kan komme til nytte i helseforetakets kvalitets- og 

forbedringsarbeid. 

Det vesentlige poenget er imidlertid at klagene blir behandlet på korrekt måte, slik at pasienten får 

avklart sin rett til helsehjelp. Vi erfarer at det er stor variasjon i praksis og kvalitet på 

klagebehandlingen ved UNN. Det er alvorlig at mange klager ikke blir ikke behandlet eller fulgt opp i 

samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven. 

 
 

Manglende svar fra UNN på skriftlige henvendelser 

Flere pasienter og pårørende har henvendt seg til oss og gitt uttrykk for sin frustrasjon over at de ikke 

får svar på skriftlige henvendelser til UNN. Dette gjelder blant annet henvendelser om planlagt 

utredning eller behandling.  

Hva kan man forvente av sykehuset? Helseforetakenes virksomhet reguleres av Helseforetaksloven, 

som i § 5 første ledd slår fast at forvaltningsloven gjelder for helseforetakene. Det følger av både 

loven og god forvaltningsskikk at offentlige virksomheter har et ansvar for å svare på henvendelser 

og at brev skal besvares "uten ugrunnet opphold", jf. forvaltningsloven § 11 a. Forvaltningsloven 
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inneholder ikke regler som setter konkrete frister for saksbehandlingen. Justisdepartementet har i 

rundskriv lagt til grunn at foreløpig svar bør gis dersom en "forholdsvis kurant henvendelse" ikke kan 

besvares innen 14 dager. Forvaltningsloven stiller også krav til hva som er akseptable årsaker til 

opphold i saksbehandlingen, og det skal gis et foreløpig svar med begrunnelse for hvorfor 

henvendelsen ikke kan besvares tidligere. 

I noen tilfeller har Pasient- og brukerombudet sendt brev til UNN på vegne av pasienter som ikke har 

fått svar, og da har virksomheten besvart henvendelsene.  

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta rettssikkerheten til pasienter og brukere 

overfor helsetjenesten og har en rett til få opplysninger når vi henvender oss til helse- og 

omsorgstjenesten. Det er et rettssikkerhetsproblem at innbyggere ikke får svar på klager og andre 

brev når de henvender seg til helsetjenestene. Det skal ikke være nødvendig at ombudet eller andre 

offentlige instanser må involveres for å sikre at innbyggerne får svar.  

Pasient- og brukerombudet forventer at UNN følger opp og bedrer sine rutiner på området, det vil si 

at skriftlige henvendelser besvares i tråd med god forvaltningsskikk. 

 

Norsk pasientskadeerstatning - Spesialisthelsetjenesten 

Pasient- og brukerombudet gir bistand i pasientskadesaker. I 2019 ble 20 søknader rettet mot UNN 

HF oversendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) via vårt kontor. I tillegg har vi gitt råd og 

veiledning om erstatningsordningen i en rekke saker. 

I følge tall fra NPE ble det registrert 212 nye saker i 2019 med UNN HF som behandlingssted. Det ble 

samme år gitt medhold i 59 saker rettet mot UNN. Samlet erstatningsutbetaling knyttet til saker med 

UNN som behandlingssted var i 2019 på kr 69 350 897. (Disse tallene kan ikke uten videre 

sammenlignes, da sakene som regel ikke er ferdigbehandlet samme år som de ble mottatt hos NPE). 

 

5. UTTALELSER PÅ ANDRE OMRÅDER 
 

Lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen – Et problem for rettssikkerheten 

og pasientsikkerheten 

Behandlingen av tilsynssaker hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark er blitt svært lang. 

Saksbehandlingstiden kan i enkelte saker ta mellom ett og to år. Statens helsetilsyn har fastsatt at 

median saksbehandlingstid skal være 5 måneder. 

Fylkesmannens avgjørelser i tilsynssaker er viktige bidrag i kommunenes og helseforetakenes arbeid 

med pasientsikkerhet. Mye av lærings- og forbedringspotensialet kan falle bort dersom det går for 

lang tid mellom hendelsen og Fylkesmannens avgjørelse. Lang saksbehandlingtsid svekker også 

tilliten hos pasienter, brukere og pårørende. 

I tillegg til lang saksbehandlingstid, har vi merket oss at det kan svikte under selve 

saksbehandlingsprosessen. Fylkesmannen sender ikke alltid foreløpig melding om forventet 

saksbehandlingstid, og det kan glippe når en pasient skal holdes informert om viktig dokumentasjon i 

tilsynssaker. Pasienter, brukere og pårørende fremholder dessuten at Fylkesmannen oppleves som 

lite tilgjengelig dersom de har spørsmål om en sak som er under behandling der. 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 161 



Vi ser også faresignaler når det gjelder Fylkesmannens behandling av rettighetsklager. 

Saksbehandlingstiden ser ut til å bli tøyd i økende grad.  

Pasienter og brukere kan klage dersom de mener at deres rettigheter etter pasient- og 

brukerrettighetsloven ikke er oppfylt. Klagen skal først behandles av tjenestestedet. Fylkesmannen er 

klageinstans. Vi er kjent med at Fylkesmannen prioriterer behandlingen av rettighetsklager. Men vi 

erfarer at både kommunene og UNN HF kan bruke lang tid på sin klagebehandling. For pasienter og 

brukere er det samlet saksbehandlingstid som har betydning. Går det over ett år før et 

rettighetsspørsmål er avklart, er det et rettssikkerhetsproblem. I tillegg kan rettigheter gå tapt.  

Fylkesmannen har tidligere vist til at forlenget saksbehandlingstid er et utslag av sammenslåingen av 

de tidligere embetene i Troms og Finnmark. Vi tror at det bare er en del av forklaringen. Dette er en 

situasjon som har vedvart over flere år, i hvert fall når det gjelder daværende Fylkesmannen i Troms. 

Behandlingen av rettighetsklager må fortsatt prioriteres høyt hos Fylkesmannen. Samtidig må man 

finne løsninger på de vedvarende utfordringene som knytter seg til behandlingen av tilsynssaker. 

Landets pasient- og brukerombud har over flere år har fremhevet at tilsynsordningene er vesentlige 

for å sikre pasientsikkerheten og rettssikkerheten for pasienter og brukere. Vi har etterlyst et 

engasjement for å sikre at tilsynsmyndighetene har nødvendige ressurser for oppfølging av brudd på 

helse -og omsorgslovgivningen. Det er brukt ressurser på å etablere særordninger, som 

utrykningsenheten hos Statens helsetilsyn og det nylig opprettede Statens undersøkelseskommisjon 

for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Det kan stilles spørsmål ved om ikke pasienter og brukere 

hadde vært bedre tjent med at de ordinære tilsynsordningene ble styrket, før man etablerte nye. 

 

Betaling hos avtalespesialist – Hva med pasientenes rettigheter? 

I løpet av 2018/2019 mottok vi henvendelser om betalingspraksis for grå stær-operasjon hos en 

privatpraktiserende øyelege. Legen var avtalespesialist med driftstilskudd fra staten, og hadde avtale 

med Helse Nord (se faktaboks neste side). Flere pasienter hevdet at de hadde betalt for mye etter 

øyeoperasjon hos legen, sammenliknet med tilsvarende inngrep ved offentlige sykehus. Etter å ha 

gjort undersøkelser, hvor vi blant annet ba om en redegjørelse fra legen, kunne det synes som at 

legen hadde tatt betalt fra pasienter ut over det regelverket gir adgang til. Pasient- og 

brukerombudet oversendte saken til HELFO og deretter Helse Nord som hadde avtale med legen, 

med anmodning om oppfølging. 

Etter at saken ble oversendt Helse Nord ble øyelegen politianmeldt og siktet for bedrageri mot det 

politiet mener kan dreie seg om mer enn tusen eldre pasienter over flere år. I skrivende stund er det 

ikke tatt nye påtalerettslige beslutninger i saken. Helse Nord har sagt opp avtalen med øyelegen.  

Sakene dreier seg i første rekke om pengekrav og eventuelle straffbare forhold. Begge deler faller 

utenfor vårt mandat.  

Men saken har reist prinsipielle spørsmål fra et pasientperspektiv, og særlig om pasientenes 

rettigheter dersom de mener at de har betalt for mye for behandling hos avtalespesialist. Pasienter 

som kontaktet oss har selv vært i kontakt med legen, HELFO og Helse Nord under prosessen. Ingen av 

disse instansene grep fatt i pasientenes henvendelser. Det var disse som hadde ansvaret for og 

adgangen til å undersøke om pasientene hadde betalt for mye, og om de eventuelt skulle ha 

tilbakebetaling. Pasientene sto tilbake uten gode svar og uten klagemuligheter. 
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Samhandling? 

Kapasiteten i kommunene for mottak av utskrivningsklare pasienter varierer i perioder, og fra 

kommune til kommune. Det oppstår regelmessig situasjoner der kommuner ikke klarer å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. Dette får en dominoeffekt, da andre pasienter med behov for 

sykehusplass må vente. I tillegg øker dette trykket i spesialisthelsetjenesten. Dermed øker faren for 

at det glipper, for eksempel at pasienter skrives ut uten at den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er varslet i tilstrekkelig grad. 

Samhandlingsavtalene skal forebygge svikt ved overføring av pasienter mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenestene. Kommunenes kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter ble tidlig en 

fremtredende utfordring, og er det fortsatt. Men svikt i rutinene ved utskrivning av pasienter fra 

sykehus til kommunene har også vist seg å være et betydelig problem. Pasienter blir skrevet ut til 

kommunenes hjemmetjeneste uten oppdatert legemiddelliste og annen viktig pasientinformasjon. 

Pasientsikkerheten settes dermed i fare. Pasientene er i stor grad avhengige av at pårørende følger 

dem opp. Det er grunn til bekymring for pasienter som ikke har slikt nettverk.  

Det er et overordnet fokus på å redusere liggedøgn og sikre tidligst mulig utskrivning fra sykehus. I et 

generelt perspektiv er dette god sykehuspolitikk. Men det er grunn til å spørre seg om fokuset har 

blitt for sterkt og at det overskygger legens rett og plikt til å foreta individuelle vurderinger, både 

faglige og etiske. Ved enhver utskrivning må ansvarlig lege ha tid og rom for å avklare om pasienten 

vil få forsvarlig behandling utenfor sykehuset, samt tid til etisk refleksjon om blant annet verdighet 

og omsorg for døende pasienter. 

Høyt fokus på utskrivningstempo, kombinert med kommunale kapasitetsproblemer er en ond sirkel. 

Tilsynsmyndighetene påpekte avvik fra utskrivingsrutinene i 2015. Det er meldt inn 

samhandlingsavvik fra tjenestene over flere år. Det er en ledelsesutfordring at det meldes om 

omfattende avvik på et område uten at det skjer merkbare endringer. 

 

En avtalespesialist er privatpraktiserende lege som får driftstilskudd fra staten. De behandler 

pasienter med tilstander som kan behandles uten innleggelse. Etter henvisning fra fastlege 

eller annet helsepersonell med henvisningsrett kan en avtalespesialist tilby vurdering og 

behandling. Betaling av egenandel for behandling hos avtalespesialist skal være den samme 

som behandling på et offentlig sykehus. Egenandel er betaling som inngår i frikortordningen. I 

tillegg kan avtalespesialister kreve pasientbetaling, noe som ikke inngår i frikortordningen. 

Dette er typisk utgifter til medisinsk materiell som benyttes ved konsultasjonen.  

I forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, "normaltariffen", 

går det fram hvilke takster som avtalespesialister kan ta for undersøkelse og behandling. Det 

er ikke lov til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften.  
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6. NØKKELTALL 

6.1 Nøkkeltall totalt 
 
Pasient- og brukerombudet i Troms mottok til sammen 507 henvendelser* i 2019, mot 463 i 2018. 
484 henvendelser ble underlagt behandling i form av råd og veiledning, møter, skriftlig dialog med 
tjenestestedene eller bistand til klage. 23 henvendelser falt utenfor vårt saksområde. 
 
Vi har hatt en jevn økning i henvendelser de siste årene. Et flertall av henvendelsene er rettet mot 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), men andelen kommunesaker øker for hvert år. 

Generelt dreier de fleste sakene fra spesialisthelsetjenesten seg om kvalitet og behandlingsforløp på 

kirurgiske fagområder, mens det er fastlegeordningen og kvalitet og rettigheter knyttet til 

hjemmetjenester og sykehjem som preger kommunesakene. 

 

 

Totalt antall henvendelser per år 2015 – 2019. Pasient- og brukerombudet i Troms. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Nøkkeltall - kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

169 saker  omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms, mot 149 i 2018. Økningen 

omfattet i hovedsak fagområdene helsetjenester i hjemmet og sykehjem. 77 av sakene gjaldt Tromsø 

kommune. Når det gjelder de andre bykommunene var 35 saker rettet mot Harstad kommune og 12 

saker rettet mot Lenvik kommune. For øvrige kommuner var antall saker 7 eller færre. 
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*En henvendelse kan reise flere problemstillinger. For eksempel kan en henvendelse gjelde både 
forhold vedrørende fastlege og behandling i spesialisthelsetjenesten. Etter omstendighetene kan 
det bli nødvendig å behandle spørsmålene hver for seg. Én henvendelse blir dermed to saker. I  
punktene foran i årsmeldingen bygger vi i første rekke på antall saker og innholdet i disse. Vi 
behandlet 507 saker i 2019. Sammenholdt med de enkle forespørslene, ble til sammen 614 
saksforhold underlagt behandling ved vårt kontor i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var 451.  
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Når det gjelder fagområdene, var saker om fastlegeordningen mest fremtredende. Antall saker om 

fastleger har per år stabilisert seg omkring 60-65. Saker om helsehjelp i hjemmet viste en klar økning, 

fra 19 i 2018 til 34 i 2019. Det var en liten økning i sykehjemsaker, fra 25 til 28. I tillegg omhandlet 8 

saker tidsbegrenset opphold i institusjon/sykehjem. 

 

 

 

I fastlegeordningen hadde pasientene spørsmål om behandlingstiltak, medisinering og 

diagnostisering. Det var en klar reduksjon i forespørsler om egenandel i forhold til 2018, men det var 

samtidig en økning i saker om journal og utlevering av journal. I sakene om helsetjenester i hjemmet 

og sykehjem ble det reist spørsmål ved kvaliteten og forsvarligheten i helsehjelpen. Forhold omkring  

tildeling av tjenester og saksbehandling var også fremtredende, sammen med spørsmål om 

informasjon og medvirkning. 
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6.3 Nøkkeltall – spesialisthelsetjenesten 
 

331 saker omhandlet spesialisthelsetjenesten. 276 av disse var rettet mot UNN HF. Antall saker 

vedrørende helsetjenester på UNN HF har de siste årene ligget stabilt, men 2019 representerte en 

økning. Den klart største andelen saker gjelder UNN HF Tromsø. Dette gjenspeiler til en viss grad 

aktivitetsnivået ved de tre seksjonene. 

 

 

 

Vi har tradisjonelt mottatt flest saker på fagområdene ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi, nevrologi og 

psykisk helsevern. Dette var også tilfellet i 2019. På området psykisk helsevern opplevde vi en 

betydelig økning, fra 20 i 2018 til 52 i 2019. Vi har de senere årene mottatt mellom 20-30 saker årlig 

om psykisk helsevern. Vi har sett på bakgrunnen for henvendelsene i 2019, og noe av årsaken kan 
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være at pasienter og pårørende generelt erfarer at de ikke får tilstrekkelig informasjon fra tjenestene 

om innholdet i behandlingen og rettighetsspørsmål.  

 

 

 

Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var forhold knyttet til behandlingstiltak, som blant 

annet omfatter spørsmål om feilbehandling og komplikasjoner. Videre var spørsmål om oppfølging i 

behandlingsforløp fremtredende, slik som forløp som ikke følger planen og manglende kontroller. 

Diagnostisering, og retten til informasjon, medvirkning og samtykke, sto også sentralt i mange saker. 
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7. UTADRETTET VIRKSOMHET 
 
Pasient- og brukerombudet skal gjennom sitt arbeid bidra til å bedre kvaliteten i helse- og 
omsorgstjenesten. I den forbindelse er det viktig å nå ut med informasjon om våre erfaringer, om 
sentrale rettigheter og om ombudsordningen til pasienter, brukere, pårørende og tjenesteytere. 
 
I 2019 har vi lagt vekt på kommunemøter og informasjonstiltak for å øke kunnskapene om pasient- 
og brukerrettigheter blant ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre har vi 
prioritert møter med brukeroganisasjoner og kurs om pasient- og brukerettigheter for ulike deler av 
helse- og omsorgstjenesten. Kontakten med ledelsen på UNN HF og Helse Nord RHF er opprettholdt i 
dialogmøter. For øvrig ble vår virksomhet utad preget av arbeidet med vårt felles fokusområde. 
 

Oversikt over utadrettet virksomhet 2019 
 

Møter o.l. med UNN HF Dato 

Presentasjon av årsmelding 2018 og møte med brukerutvalget på UNN HF 6 februar 

Møte med Sosionomavdelingen på UNN HF Tromsø 5 mars 

Dialogmøte om samarbeidsprosjekt i Helse Nord - "Rehabilitering i Nord-Norge" 15 mars 

Møte med Kvalitetsutvalget på UNN HF 30 april 

Deltakelse på kreativt verksted for brukermedvirkning, UNN HF Tromsø 13 mai 

Møte med ledelsen og døgnenhet, psykisk helsevern på UNN HF Harstad 29 mai 

Møte med klinikkledelsen på UNN HF Åsgård 18 november 

 
Kommunemøter/Annen virksomhet rettet mot kommunene Dato 

Lenvik kommune (kommunemøte) 21 februar 

Møte med Harstad kommune v/psykiske helsetjenester 14 mai 

Skjervøy kommune (kommunemøte) 18 juni 

Bardu kommune (kommunemøte) 17 september 

Gratangen kommune (kommunemøte) 18 september 

Innlegg og dialog, kommunestyremøte Harstad 31 oktober 

 
Møter med brukerorganisasjoner o.l. Dato 

Møte med Norsk forening for slagrammede, Tromsø 26 februar 

Møte med Tromsø døveforening 6 mars 

Brukerseminar med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), 
Wayback og erfaringskonsulenter 

9 mai 

Innlegg på Fønikskaften, UNN HF Åsgård 19 juni 

Deltakelse på Verdensdagen for pyskisk helse, UNN HF Åsgård 9 oktober 

 
Møter med samarbeidsparter/Andre Dato 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark (direktør for helse- og sosialavdelingen) 11 mars 

Presentasjon av årsmelding 2018 for kommunale råd i Troms 30 april 

Felles fagsamling for Pasient- og brukerombudene, Tønsberg 20-22 mai 

Fylkestannhelsesjefen 6 november 

Samarbeidsforum for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 11 november 

Norsk pasientskadeerstatning 14 november 

Helse Nord RHF 28 november 

Regionsamling med POBO Finnmark og Nordland 28-29 november 
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Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato 

Kurs i pasientrettigheter for leger i spesialisering 25 februar 

Kurs på Breivika vgs (legesekretærer) 28 mars og 4 april 

Foredrag Aldring og helse, UIT Norges arktiske universitet 9 april 

Foredrag - Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 11 april og 14 nov 

Kurs for hjemmetjenesten, Tromsø kommune 11 april 

Innlegg på møte for erfaringskonsulenter i Helse Nord RHF 12 april 

Kurs for ansatte i Skjervøy kommune 18 juni 

Kurs for ansatte i Bardu kommune 17 september 

Kurs for ansatte i Gratangen kommune 18 september 

Foredrag om kommunikasjon for anestesi- og intensivsykepleiere på UNN HF 21 oktober 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Pasient- og brukerombudet i Troms, Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo 
 

Telefon 77 75 10 00 
 

troms@pobo.no 
 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/troms 

 
 

https://www.facebook.com/?ref=logo 
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Norsk og samisk versjon 
 
 

 
 
 

 

         Årsmelding 2019  

      Finnmark 
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Forord: årsmelding 2019 

 
Årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet skal gi en oppsummering av hva  

ombudet har arbeidet med i 2019. Tilbakemeldinger fra pasienter, 

pårørende, brukerorganisasjoner og helsetjenesten selv, er det vi som 

ombudskontor jobber med til daglig. Utfordringer i både den kommunale 

helsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten er absolutt tilstede fortsatt. 

Samhandlingsreformen som førte til en endring av pasientbehandling og 

oppfølging er fortsatt en stor utfordring. Det å ha pasienter kortere tid inne 

på sykehus både i psykiatrien og somatikken gir selvsagt kommunene store 

utfordringer i forhold til å skaffe/bygge institusjonsplasser, boliger med 

heldøgnsomsorg og andre tilbud. Dette må bygges opp og det tar tid.  

 

Finnmark har hatt et fortrinn fra tidligere med at vi har hatt sykestuene i 

distriktene som har vært vant til å stabilisere pasientene før transport til 

sykehus, og også vært mottak etter at behandling er avsluttet på sykehus. Vi 

ser at de små kommunene klarer å ta imot sine pasienter når de er 

utskrivningsklare, mens de store kommunene har større utfordringer med 

dette. For pasientene er det ofte bra å få komme hjem der de bor, i stedet 

for å bli liggende i en sykehusseng langt hjemmefra i påvente av en plass i 

kommunen. Dette må oppleves som trygt, og oppfølgingen fra kommunen må 

være god. Ombudet vet at en del kommuner sliter med å få dette godt nok 

til. Nok kvalifiserte folk og kompetanse på ulike områder må hele tiden være 

i fokus og utvikles. Ombudet er ofte i kontakt med kommunene i Finnmark og 

kjenner til at mange jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid.  

Finnmarks pasientene er mye på reisefot for å kunne få helsehjelp. Lang 

reisevei, lange vintre med mye dårlig vær gjør dette i perioder til en stor 

utfordring. Dette krever god planlegging og koordinering av transport, 

pasientbehandling og oppfølging av pasientene mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette må det fortsatt jobbes mye 

med framover.   

 

Ombudet har laget statistikk over henvendelsene der vi har kategorisert 

sakene. Dette vil bli presentert i årsmeldingen. Vi vil også komme med en del 

eksempler på hva pasienter og pårørende tar opp med oss. Deres fortellinger 
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er viktig å formidle videre til helsetjenesten slik at de aktivt kan brukes i 

kvalitetsforbedringsarbeidet.  

God lesning. 

 

Med vennlig hilsen Pasient- og brukerombud i Finnmark 
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1.0 Pasient- og brukerombudets oppgaver   
Pasient- og brukerombudet i Finnmark skal dekke et fylke med et areal på 

48 637 km2, med spredt befolkning på større og mindre steder. Fylket 

består av 19 kommuner, hvor 6 av kommunene er byer. Den største byen er 

Alta, deretter Hammerfest, Kirkenes, Vadsø, Vardø og Honningsvåg. Til 

sammen bor vel 75 000 mennesker i fylket. Ombudet i Finnmark skal ivareta 

norsk, samisk, kvensk og fremmedspråklig befolkning. 

 

Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om Pasient- og 

brukerrettigheter av 2. juli 1999, kapittel 8. Ombudet skal arbeide for å 

ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettsikkerhet overfor 

den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Unntatt fra 

arbeidsområdet er miljørettet helsevern og økonomisk sosialhjelp. 

 

Pasient- og brukerombudene er administrativt knyttet til Helsedirektoratet, 

som har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet 

utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. Tilbudet er gratis og 

klientene har anledning til å være anonyme. Tilbudet er et lavterskeltilbud og 

klienter kan ta kontakt både ved direkte oppmøte, på telefon eller mail. 

 

I år har ombudet hatt 385 problemstillinger til behandling. Dette er en 

økning fra 2018. Ombudet har i 2019 jobbet med hele sitt mandat. Dette 

innebærer både individuell saksbehandling hvor den enkelte pasient, bruker 

eller pårørende får bistand fra vårt kontor. Dette bidrar til at 

helsetjenesten får tilbakemeldinger på områder i tjenesten som ikke 

fungerer godt nok. Hver og en sak som blir synliggjort er med på å bedre 

kvaliteten i helsetjenesten. Pasient- og brukerombudet har også hatt møter 

med både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helsetjeneste for å 

reise problemstillinger som pasienter står ovenfor. Også landets pasient- og 

brukerombud har samarbeidet med hverandre og overordnede myndigheter i 

landet. Vi melder fra om de tilbakemeldinger og problemstillinger vi får fra 

befolkningen. Dette er møter som skal sikre at pasientenes stemme fremmes 

og blir hørt. 
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Vi håper at årsmeldingen kan bli et viktig bidrag til en stadig forbedring av 

kvaliteten både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Finnmark. 

Årsmeldingen avgis til alle instanser i helsetjenesten, samt 

Helsedirektoratet som har det administrative ansvaret for ombudsordningen. 

 

Ombudet tar imot alle saker for behandling som ligger innenfor vårt mandat. 

Enkeltsaker behandles individuelt og er taushetsbelagt. Vi har et 

saksbehandlingssystem hvor vi registrerer alle saker, skanner alle 

dokumenter og dokumenterer vårt arbeid. Ut fra dette systemet utarbeides 

statistikk fylkesvis og nasjonalt. 

Vi prøver å være minst mulig byråkratisk med rask saksgang. Av og til er en 

sak løst ved hjelp av en telefonsamtale. Ombudet må ha det formelle på plass 

ved at pasient eller pårørende gir oss fullmakt til å gå inn i saken. Dette for 

at tjenestested eller yter skal kunne gi oss de opplysninger vi trenger for å 

opplyse saken og kunne behandle denne videre. 

I de mer alvorlige sakene bruker vi lengre tid med ulike tilnærminger Dette 

gjøres alltid i samråd med pasient eller pårørende. Dersom det foreligger 

spørsmål om svikt eller uforsvarlighet ved helsehjelpen, sendes klagen for 

videre behandling og avklaring til Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen har 

tilsynsmyndighet med all helsehjelp i Finnmark og ombudet har varslingsplikt 

ved hendelser der det stilles spørsmål ved forsvarligheten i behandlingen.  

Ved pasientskader oversendes saken Norsk Pasientskadeerstatning for 

vurdering, hvor vi kan bistå eller være kopimottaker.  

Vi arrangerer også møter mellom pasient/pårørende og helsetjenesten hvor 

det har oppstått hendelser eller konflikter som best kan løses på en slik 

måte. Det å møtes for å få snakket ut om uheldige situasjoner kan være til 

god hjelp både for pasient, pårørende og etterlatte.  

Ved systemsvikt kan vi løfte de aktuelle sakene opp på et høyere nivå hvor de 

blir behandlet på et generelt grunnlag. Pasient- og brukerombudet skal på en 

god måte forsøke å være konfliktløsende, og hjelpe pasientene til å få et 

best mulig forhold/ gjenskape tillit til helsetjenesten. 

Å møte både pasienter og helsetjenesten med respekt er en viktig del av vår 

jobb. I tillegg har ombudet møter med interesseorganisasjoner, 

brukerorganisasjoner, undervisning, og foredrag ved helseinstitusjonene. Her 

løftes problemstillinger opp som er av prinsipiell karakter og viktig for 

mange.  
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1.2 Driftsforhold 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i sentrum av Hammerfest. Vi 

har kontorlokaler i Boreal transports bygg i Hamnegata 3, ved hurtigrutekaia 

og bussterminal. Kontoret har tre ansatte i 100 % stilling pr. 01.01.19, og er 

bemannet med pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen, rådgiver 

Irene Skjeldnes og seniorrådgiver Odd Oskarsen. Kompetansen ved kontoret 

er både innenfor helse og jus. Vi håper og mener at denne fagkompetansen 

skal dekke det mandat Ombudet er gitt etter pasient- og bruker 

rettighetsloven.  

 

Kontoret er åpent for personlig oppmøte fra kl. 08.00 - 15.45 på vintertid, og 

08.00-15.00 på sommertid. Klientene kan ringe oss alle hverdager fra kl. 

09.00-15.00 på vintertid og 09.00 til 14.30 på sommeren. Vi kan også nås på 

mail.   

 

1.3 Budsjett 3 siste år 

Budsjett og regnskap for de tre siste årene:                        

 

         2017       2018        2019 

Budsjett    2.307.319   2.302.636 2.011.107 

Regnskap    2.307.365   2.346.349 2.054.214 

    

 

 

 

2.0 Antall henvendelser og forespørsler fra og med 2017 til 

og med 2019 
 

2017  394 

2018        358 

2019           385 
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Primærsted henvendelser 

64 % av henvendelsene omhandler spesialisthelsetjenesten  

36% av henvendelsene omhandler kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

 

Årsak til henvendelser er som følger:  

70% omhandler tjenesteytelse  

19% omhandler system- og saksbehandling  

11% omhandler rettigheter. 

 

2.1 Fordeling av saker, hovedkategori 

 

Spesialisthelsetjenesten 206 saker 

Kommunale helse- og sosialtjenester 116 saker 

Forespørsler  65 saker 

 

 

2.2 Henvendelser fordelt på de ulike sykehus gjennom de tre 

siste år (2017,2018,2019) 
 

 2017 2018 2019 

Helse Finnmark, klinikk 

Hammerfest 

72 75 79 

Helse Finnmark, klinikk Kirkenes 27 27 24 

Universitetssykehuset Nord-Norge 47 29 50 

Andre sykehus   5 16 10 

    

 

 

3.0 Hovedspesialitet kategori spesialisthelsetjenesten (over 5) 

Kirurgi        87 

Psykisk helsevern       28 

Indremedisin       25 

Generelle tjenester      23 

Nevrologi         7 

Fødselshjelp/kvinnesykdommer      7 

Øre/nese/halssykdommer                        5 
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3.1 Underkategorier spesialisthelsetjeneste (over 5): 

Ortopedisk kirurgi       36 

Psykisk helsevern voksne      22 

Syketransport       18 

Generell kirurgi       15 

Gastroenterologisk kirurgi     13 

Nevrokirurgi       11 

Fordøyelsessykdommer       8 

Nevrologi         7 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)    6 

Øre-nese-halssykdommer      5 

Infeksjonsmedisin        5 

Karkirurgi         5 

 

Kategori kirurgi: 

I 2019 hadde kirurgi 87 henvendelser. Kategorien omhandler bl.a ortopedisk 

kirurgi, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, nevrokirurgi, 

plastikkirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi, kjeve- og ansiktskirurgi og 

barnekirurgi. 

Klagegrunnene omfatter behandlingstiltak, manglende helsehjelp, manglende 

informasjon, ventetid, manglende henvisning, svikt/feil i behandling, rutiner, 

brudd på taushetsplikt, utenlandsbehandling, komplikasjoner etter kirurgi og 

manglende oppfølging. 

 

 

Eksempel kirurgi: 

1) Pasient ramlet ned fra stige og skadet skulder. Oppsøkte lege, sendt på røntgen. 

Fant ikke brudd og ble sendt hjem. Fortsatt ikke bra etter lang tid. Leste epikrise 

som viste at det faktisk var oppstått skade, noe pasienten ikke var informert om. 

Anbefalt å bestille time hos fastlege og be om ny røntgen. 

 

2) Pasient var hofteoperert og plaget med smerter i ettertid. Vært til flere 

undersøkelser uten at årsak ble funnet. Tok selv kontakt med annet sykehus for 

second opinion og det viste seg at pasienten var påført en skade. Ble operert for 

dette med godt resultat. Da pasienten fortsatt halter ønsker denne å sende sin sak 

til Norsk Pasientskadeerstatning hvor saken fortsatt er til behandling. 
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Kategori psykisk helsevern:  

I 2019 hadde psykisk helsevern 28 henvendelser. Kategorien omhandler 

psykisk helsevern for barn og voksne. 

Klagegrunnene omfatter klager på medisinering, diagnostisering, ventetid, 

avslag på henvisninger, vurderinger og manglende medvirkning. 

 

Eksempler saker/henvendelser psykisk helsevern: 

1) Pårørende tok kontakt på bakgrunn av avslag fra institusjon om å delta på møte 

mellom pasient og institusjonen, selv om den som var innlagt ønsket dette. Fikk 

råd/veiledning fra vårt kontor i forhold til saken. Pårørende etterspurte 

lovhjemmel og fikk da tillatelse fra institusjonen å delta på møtet.  

 

2) Pasient innlagt på institusjon kommet i konflikt med behandler. Vi tok opp saken 

med behandler som etter vår samtale kom til enighet med pasienten.  

 

Kategori Indremedisin:  

I 2019 hadde indremedisin 25 henvendelser. Kategorien omhandler 

blodsykdommer, dialyse, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, 

hjertesykdommer, infeksjonsmedisin og lungesykdommer.  

Klagegrunnene omfatter manglende informasjon, klage på utskriving, klage på 

oppfølging/koordinering, ventetid, avslag om medisinering og manglende 

helsehjelp. 

 

Eksempler indremedisin: 

1) Pasient ringer hit grunnet manglende svar på blodprøver i forbindelse med sykdom. Vi 

kontaktet UNN angående saken og prøvesvarene ble sendt pasienten. 

 

2) Pårørende ringer på vegne av slektning som var innlagt på sykehus med alvorlig 

sykdom. Ble lagt på 4-sengsstue og andre pasienter klaget over lyder m.m. Pårørende 

måtte selv be om enerom som den syke fikk etter store overtalelser. Vi tok dette 

opp med ledelsen og fikk til svar at terskelen for å få enerom er høy, men dårlige 

pasienter skal prioriteres. 

 

3) Pasient hadde oppdaget at helsepersonell i et gitt tidsrom, hadde foretatt flere 

uautoriserte innsyn i klagers journal.  Ombudet tok opp saken med den aktuelle 

helseinstitusjonen, men fikk ikke tilfredsstillende svar. Saken ble sendt 

fylkesmannen i Troms og Finnmark med anmodning om å åpne tilsynssak, noe som ble 

gjort. Ifølge Fylkesmannens avgjørelse var det ikke foretatt lovbrudd. 
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Kategori Generelle tjenester/transport:  

I 2019 har det vært store utfordringer i forhold til luftambulansetransport i nord. 

Nytt selskap fikk anbudet og mange problemer oppstod både med forsinkelser pga 

trening av mannskap, fly som ikke kunne lande på kortbanenettet, tekniske feil på 

flyene og sykdom hos ansatte. Dette ble monitorert kontinuerlig av Helse Nord og 

ekstra ressurser med helikopter ble satt inn. Likevel har pasienter opplevelser som 

tilsier at beredskapen ikke har vært god nok og Fylkesmannen har opprettet flere 

tilsynssaker på bakgrunn av dette. Også ombudet har fått tilbakemeldinger fra 

pårørende om hendelser som er kritikkverdige. Tilgang til behandling og helsehjelp 

ved sykdom er livsviktig. Retten til helsehjelp har vi uansett hvor vi bor i landet. 

Beredskapen med lufttransport i et stort fylke som Finnmark må være på plass. 

Stabilitet og forutsigbarhet for våre pasienter må være tilstede. For mange har 

problemene denne høsten skapt engstelse og uro. Slik kan vi ikke ha det. Ombudet 

følger med og rapporterer også til Fylkesmannen i Troms og Finnmark om dette 

temaet.  

 

I 2019 hadde generelle tjenester/transport 23 henvendelser. Kategorien 

omhandler syketransport (Pasientreiser), AMK/ambulanse og AMK-sentral. 

Klagegrunnene omfatter klager på pasientreiser, nektelse av helsehjelp, 

manglende transport, manglende refusjon, avslag og egenandeler. 

 

Eksempel Generelle tjenester/transport: 

1) Pårørende ringer angående pasient innlagt på institusjon som var utskrivningsklar og 

ventet på flytransport. Stadige utsettelser på transport, tok over 2 uker. Satte også 

institusjonen i en vanskelig situasjon da de trengte plass til andre ventende 

pasienter. Vi kontaktet AMK, men fikk til svar at dette er institusjonens ansvar og 

pårørende måtte forholde seg til dem. Vi ga tilbakemelding til pårørende som skulle 

ta dette videre med institusjonen. 

 

2) Ombudet bisto pasient med å fremme en klage på delvis avslått reiseregning 

foretatt i forbindelse med nødvendig helsehjelp. Underveis i klagebehandling og 

etter at Ombudet hadde avsendt klagen, mottar klager ett nytt vedtak om samme 

forhold hvor klager gis delvis medhold. Når ombudet tar opp denne noe uryddige 

saksbehandling, kommer det frem at Pasientreiser har innført automatisk 

saksbehandling. I saken hadde også Pasientreiser anført at det er de som har 

enerett til å bestille drosje, noe vi ikke var enig i og etterspurte lovhjemmel. Så 

lenge det er medisinsk begrunnet kan ikke Pasientreiser overprøve helsepersonellet. 

 

 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 181 



Kategori Nevrologi: 

I 2019 hadde nevrologi 7 henvendelser. Kategorien omhandler nevrologiske 

lidelser/smerter og kirurgiske inngrep. 

Klagegrunnene omfatter forsinket diagnose/behandling, manglende 

behandling, feil behandling og egenandeler. 

 

Eksempler Nevrologi: 

1) Pasient tok kontakt grunnet forsinket diagnose. Vært i kontakt med helsevesenet 

fra pasienten var barn og først nå i voksen alder fikk sin diagnose. Pasientens 

tilstand har forverret seg og ønsker å nå søke erstatning gjennom Norsk 

Pasientskadeerstatning. Saken er til behandling der. 

 

2) Pasient ringte hit angående time hos nevrolog. Møtte opp og ventet over en time, tok 

kontakt med resepsjonen. Fikk beskjed at det var skjedd en feil og pasienten skulle 

få ny time flere måneder etter. Pasienten godtok ikke dette, kunne da få time 

senere på dagen. Pasienten møtte til timen, men stilte spørsmål ved om man må 

betale i slike situasjoner. Vi informerte pasienten om rett til fritak dersom man må 

vente over en time. Pasienten slapp å betale for timen. 

 

Kategori Fødselshjelp/kvinnesykdommer 

I 2019 hadde fødselshjelp/kvinnesykdommer 7 henvendelser. Kategorien 

omhandler assistert befruktning, fostermedisin, generell gynekologi, 

gynekologisk onkologi og obstetrikk.  

Klagegrunnene omfatter manglende informasjon, manglende helsehjelp, 

dokumentasjon, oppførsel og brudd på taushetsplikt. 

 

Eksempel Fødselshjelp/kvinnesykdommer: 

1) Pasient tok kontakt grunnet komplikasjoner etter gynekologisk undersøkelse. Gikk 

med disse komplikasjonene over lang tid, ble tatt røntgen uten resultat. Gikk 2 år før 

pasienten ble undersøkt på nytt og måtte opereres med godt resultat. Vi skrev klage 

for pasienten og sykehuset beklaget hendelsen. 

 

Kategori øre-nese-halssykdommer 

I 2019 hadde øre-nese-halssykdommer 5 henvendelser. Kategorien 

omhandler sykdommer/plager med øre/nese eller hals. 

Klagegrunnene omfatter ventetid, manglende veiledning og manglende 

helsehjelp. 
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Eksempel øre-nese-halssykdommer: 

1) Pasient tok kontakt grunnet lang ventetid for utredning av øreplager. Fikk beskjed 

om time nesten 1 år frem i tid. Vi kontaktet sykehuset på hans hjemplass som sa han 

kunne få time hos dem på kort varsel dersom pasientens fastlege sendte henvisning 

dit. Vi ringte fastlegekontoret som ordnet dette og pasienten fikk time uken etter. 

 

 

4.0 Hovedspesialitet kommunal helse- og omsorgstjeneste  

     (over 5) 

Utredning, diagnostisering og behandling   68 

Andre helse- og omsorgstjenester    42  

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner    5 

 

4.1 Underkategorier kommunal helse- og omsorgstjeneste (over 5) 

Fastlege        66 

Helsetjenester i hjemmet     12 

Sykehjem        10 

Psykisk helsevern i kommunen      9 

Legevakt         5 

 

Kategori Utredning, diagnostisering og behandling:  

I 2019 hadde denne kategorien 68 henvendelse (i hovedsak klager på 

fastlege.) Kategorien omhandler fastlege, legevakt, fengselshelsetjeneste og 

syketransport.  

Klagene omfatter behandlingstiltak, bortfall/reduksjon av tjeneste, 

diagnostisering, egenandeler, henvisning, medisinering, omsorgsfull hjelp, 

oppførsel, rutiner, utredning, forsinket diagnose, oppfølging/koordinering, 

manglende prøvesvar, samhandling og rettighetsspørsmål.  

 

Eksempler utredning, diagnostisering og behandling:  

1) Pasient ringte hit grunnet manglende prøvesvar på røntgen og blodprøver. Fastlegen i 

permisjon og stadig nye vikarer for denne. Vi skrev klage for pasienten og fikk 

tilbakemelding om at de ville forbedre rutinene rundt dette. 

2) Pårørende tok kontakt på vegne av ektefelle. Fikk skade i arm etter blodprøvetaking, 

pleier stakk feil og traff nerve. Mistet førlighet i armen og viste seg at det var 

oppstått nerveskade. Nevrolog anbefalt pasient å søke erstatning gjennom NPE og vi 

sendte skademeldingsskjema til dem. Saken er fortsatt til behandling hos NPE. 
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3) Pasient ringte hit grunnet manglende legeerklæring fra fastlege, hadde ventet i 

månedsvis uten resultat. Vi skrev klage for pasienten og vi fikk heller ikke 

tilbakemelding. Vi oversendte saken til Fylkesmannen i Troms og Finnmark og legen 

sendte omsider erklæringen pasienten ventet på.  

 

Kategori andre helse- og omsorgstjenester:  

I 2019 hadde denne kategorien 42 henvendelser. Kategorien omhandler 

avlasting, barnebolig, bolig til vanskeligstilte, brukerstyrt personlig 

assistanse, dagtilbud, heldøgns omsorgsinstitusjon rusmiddelavhengige, 

helsetjenester i hjemmet, omsorgsbolig, omsorgslønn, praktisk bistand og 

opplæring og råd/veiledning, støttekontakt, sykehjem og tidsbegrenset 

opphold i institusjon.  

Klagene omfatter manglende helsetjenester i hjemmet, utskrivelse, 

egenandeler, behandling på sykehjem, manglende helsehjelp, oppfølging, svikt 

i behandling, oppførsel, ventetid og manglende medvirkning/informasjon. 

 

Eksempler andre helse- og omsorgstjenester: 

1) Pårørende tok kontakt på vegne av dement far som bor i omsorgsleilighet. 

Hjemmetjenesten fulgte ikke opp i forhold til væske/ernæring selv om dette ble 

tatt opp mange ganger. Ble avholdt møte mellom ombud, pårørende og tjenesten og 

situasjonen bedret seg betraktelig. 

 

2) Pasient ringte hit da denne hadde gått gjennom en stor operasjon og 

hjemmesykepleie var jevnlig innom og skiftet på såret. Fikk plutselig beskjed at for 

ettertiden måtte pasienten selv gjøre dette. Pasienten ble utrygg og usikker, følte 

stort ubehag ved å skulle gjøre dette selv. Vi tok kontakt med leder for 

hjemmesykepleie og pasienten skulle fortsatt få den hjelpen denne hadde behov for. 

 

3) Pasientens pårørende søker om helsehjelp fra en kommune. I vedtaket treffer 

kommunen flere vilkår. Vedtaket blir påklaget. Kommunen opphever vedtaket med 

bakgrunn i at vilkårene er ugyldige, og oppgir samtidig at rutinene er blitt endret, 

samt at det skal treffes nytt vedtak. Imidlertid har kommunen unnlatt å treffe nytt 

vedtak, tross gjentatte purringer. Enhver har etter lovverket rett til innen å få 

avgjort sin sak innen rimelig tid. Saken følges opp her ved ombudskontoret. 
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Kategori hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner 

I 2019 hadde denne kategorien 5 henvendelser. Kategorien omhandler 

legevakt og øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. 

Klagegrunnene omfatter manglende helsehjelp, manglende behandling og 

legevakt/AMK. 

 

Eksempel ulykker og andre akutte situasjoner: 

1) Pårørende tok kontakt på vegne av slektning som hadde kontaktet 113 på grunn av 

smerter og ble sendt på legevakten. Legen undersøkte pasienten og sendte denne 

hjem med drosje uten videre oppfølging. Noen dager senere var pasienten fortsatt i 

dårlig form og måtte på nytt ta kontakt med legevakten, pasienten var da så dårlig at 

legen kom hjem til dem. Ble sendt rett på sykehus og viste seg å være alvorlig 

sykdom. Vi skrev klage og fikk tilbakemelding med beklagelse. 

 

Kategori psykisk helsearbeid i kommunene 

I 2019 hadde denne kategorien 9 henvendelser. Kategorien omhandler 

psykisk helsearbeid og rus. 

Klagegrunnene omfatter fastlege, transport, manglende helsehjelp, 

bekymringsmelding, manglene oppfølging og manglende samhandling mellom 

kommune og spesialisthelsetjeneste. 

 

Psykisk helsearbeid i kommunene: 

1) Pårørende tok kontakt på vegne av slektning som mente at denne ikke fikk nødvendig 

helsehjelp fra psykiatrien i spesialisthelsetjenesten. Ombudet dro på hjemmebesøk 

og kontaktet også spesialisthelsetjenesten. Konkluderte med at det var kommunens 

ansvar og det ble tatt kontakt med kommunen som skulle følge dette opp. 

 

5.0 Psykisk helsearbeid i kommunene – fokusområde 2019 

Landets Pasient- og brukerombud har i perioden 2018-2019 hatt psykisk 

helsevern som fokusområde. Ombudene i hele landet har utført en 

kartlegging i noen utvalgte kommuner, for å se hvordan samarbeidet mellom 

dem og spesialisthelsetjenesten fungerer. Tilbakemeldingene vi har fått 

tyder på at dette fungerer bedre i de små kommunene enn i de større. Når 

det gjelder systematisk kontakt med spesialisthelsetjenesten som møter via 

telefon/skype synes det som de større kommunene har innarbeidet dette 

bedre enn de mindre kommunene. De nye lovpålagte oppgavene kommunene 
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har fått i forhold til å ha kommunale institusjonsplasser også for psykisk 

syke, er en utfordring for flere av kommunene.   

I 2019 har ombudet gjennomført møter og holdt foredrag for 

brukerorganisasjoner som jobber med psykisk helse, noe som har vært 

lærerikt for oss alle. Vi har deltatt på verdensdagen for psykisk helse på 

stand sammen med Mental helse Hammerfest, folkehelsekoordinator og 

frisklivssentralen. Dette vil ombudet fortsette med i 2020. 

 

6.0 Samiske utfordringer  

Pasient- og brukerombudet i Finnmark har i samarbeid med vår ledelse i 

Helsedirektoratet og Sametinget besluttet å ansette en samisk rådgiver i en 

pilotstilling som skal gå over 2 år. Dette skal bidra til å styrke 

ombudsordningen for den samiske befolkningen i landet. Språk og 

kulturforståelse i helsetjenesten er vesentlig for å kunne gi den samiske 

pasienten riktig behandling og omsorg.  

Vi hos ombudet i Finnmark følger opp samiske pasienter innen 

helsehjelpsspørsmål, rettigheter og behov og er i dialog med de samiske 

kommunene i Finnmark. I år har vi deltatt på kommunemøter både i 

Kautokeino og Karasjok. Her har vi orientert om erfaringer vi får fra 

pasienter og pårørende og ikke minst diskutert hva som kan gjøres bedre fra 

kommunenes side.  Det å blir forstått på sitt eget språk er svært viktig når 

man er syk. Utfordringene med å få dette til kan være svært vanskelig. 

Manglende samisk personell gjør at helsepersonell må være flinke å bruke 

tolk for å sikre at de forstår den samiske pasienten, dette blir ikke alltid 

gjort selv om ombudet erfarer at det er en økt bevissthet på dette området. 

En del eldre samer ønsker å ha med sine pårørende når de innlegges på 

sykehus, selv om Finnmarkssykehuset har samiske tolker fysisk tilgjengelig 

på dagtid, og på telefon/skype på kveldstid. Dette fordi det oppleves som 

trygt å ha noen av sine egne der hele tiden når man er syk og har et annet 

morsmål. Kommunikasjon foregår jo hele tiden, og ikke bare når det er visitt 

eller andre planlagte møter. Sykehuset er ikke alltid enig med ombudet i 

disse sakene når vi tar de opp. Ombudet vil i 2020 jobbe videre med å styrke 

den samiske befolkningens rettigheter i helsetjenesten.  Pilot 

rådgiverstillingen håper vi vil være på plass i løpet av 2020.  
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7.0 Forespørsler og henvendelser utenfor mandat 

I 2019 mottok vi 65 forespørsler. Dette er henvendelser som ikke blir 

registrert som sak, men hvor pasienter/pårørende kun får råd/veiledning om 

det de etterspør. Noen forespørsler er utenfor vårt mandat som bl.a NAV, 

tannhelsetjeneste og hjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentral. Noen 

eksempler på forespørsler kan være at de ber om telefonnummer til 

sykehus/pasientreiser etc., spørsmål om klageordninger, dekning av advokat, 

fri rettshjelp, dekning av reiseutgifter, fritt sykehusvalg, 

pasientrettigheter, bytte av fastlege og andre rettighetsspørsmål. De som 

ringer oss kan fritt velge om de vil være anonyme da alle kan ta kontakt med 

oss. 

 

8.0 Pasientskade/komplikasjoner/Norsk 

pasientskadeerstatning/Fylkesmannen  

I møte med helsetjenesten forventer pasientene at de møter høyt 

kvalifiserte og flinke fagfolk som gir gode råd og kyndig god behandling. 

Tanken på at noe kan gå galt eller at akkurat de kan være den ene som får 

alvorlige komplikasjoner kan være fraværende, selv om informasjon om dette 

er gitt på forhånd. De fleste behandlinger og inngrep skjer uten de store 

komplikasjonene. Likevel går ikke alle inngrep som planlagt og noen pasienter 

opplever at de får store komplikasjoner. Dette fører igjen til et langt og 

krevende sykdomsforløp. Noen ganger mener pasientene at behandlingen ikke 

har vært god nok eller at den har vært direkte feil, samt at de ikke har 

vært godt nok informert på forhånd om komplikasjonsfarene. En del av disse 

pasientene kommer til oss, og vi bistår de klagesaker til Norsk 

pasientskadeerstatning (NPE). Å få sin sak behandlet hos NPE er gratis, og 

pasientene får en objektiv sakkyndig bedømming av behandlingen som er gitt. 

Mange er fornøyde med akkurat dette selv om de ikke alltid får utbetalt 

erstatning. 

Pasientene bestemmer selv om de vil sende sin sak til NPE.  Vi er behjelpelig 

ved utforming av skadebeskrivelser, innspill til sakkyndige erklæringer og til 

uttalelse fra behandlingssted. I noen tilfeller bistår vi også ved klage på 

avslag fra NPE. I 2019 bisto vi 15 pasienter i forhold til å sende sin sak inn 

til NPE. I tillegg anbefaler vi mange gjennom råd og veiledning å sende sin sak 

inn selv. Dette er relativt enkelt gjennom et elektronisk skjema som man 
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finner på NPEs nettsider. Vi veileder alle de som ønsker hjelp til å fylle ut 

dette skjemaet. 

 

I de tilfeller hvor det har oppstått hendelser hvor alvorlighetsgraden tilsier 

at Fylkesmannen bør vurdere sakene, oversender vi disse videre til dem. Vi 

oversender i tillegg de saker hvor påklaget instans ikke svarer ombudet på de 

brev vi har sendt. Ifølge lovverket er de pliktig å svare ombudet i klagesaker. 

I 2019 var vi i kontakt med Fylkesmannen vedrørende 15 saker som 

omhandlet svikt i helsetjeneste og manglende svar fra påklagede instanser.  

 

9.0 Pasient- og brukerombudets anbefalinger til 

helsetjenesten  

 
1) Fortsette å arbeide med "gode pasientforløp" mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene 

2) Lytte til de tilbakemeldingene som kommer både direkte fra 

pasientene og fra pasient- og brukerombudet, og bruke de aktivt i 

kvalitetsarbeidet 

3) Sikre rask og effektiv transport av pasienter til sykehus, og skape 

trygghet ved stadig å gi informasjon til befolkningen 

4) Sikre at pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, har et trygt 

og forsvarlig tilbud i kommunen før de sendes hjem 

5) At spesialisthelsetjenesten tar godt grep for å avklare hva som feiler 

pasientene slik at de får en diagnose, og dertil korrekt behandling. De 

pasientene som forblir uavklart, må ha en plan for hva som skal skje 

videre ved utskrivelse 

6)  Fastlegen må ha tid til den enkelte pasient, slik at pasientens rett til 

å bli hørt og medvirke blir en realitet, og ikke minst at sykdom 

oppdages tidligst mulig 

7) Kommunene må ta grep for å sikre at pasienter for kontinuitet både i 

fastlegeordningen og ellers innenfor pleie og omsorg 

8) At samiske pasienter får anledning til å bruke sitt eget språk ved at 

det aktivt brukes tolketjenester i helsetjenesten, og at det gis 

opplæring i samisk kulturforståelse og språk til ansatte 

9) Kommunene må fortsette å bygge heldøgnsomsorgboliger slik at 

pasienter får en trygg bosituasjon som er forsvarlig 

10)  

Det kommunale psykiatri tilbudet må styrkes med flere 

omsorgsboliger som har heldøgns bemanning  
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Vedlegg 

 
Pasient- og brukerrettighets lovens kapittel 8 

Kapittel 8. Pasient- og brukerombud  

Overskriften endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-1. Formål  

       Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og 
brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å 
bedre kvaliteten i disse tjenestene.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen  

       Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige 
spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester. Med 
kommunale helse- og sosialtjenester menes i dette kapittelet helsetjenester etter 
lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, med unntak av 
lovens kapittel 4a, og sosialtjenester etter lov 13. desember 1991 nr. 81 om 
sosiale tjenester m.v.  

       Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.  

Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417), 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 
2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102), 18 des 2009 nr. 131 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1584).  
 

§ 8-3. Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet  

       Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, opp til 
behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av 
eget tiltak.  

       Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak 
tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har 
rett til å være anonym.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-4. Behandling av henvendelser  

       Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig 
grunn til å ta en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke 
tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og 
en kort begrunnelse for dette.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
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§ 8-5. Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger  

       Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for 
forvaltningen, skal gi ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets 
oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for 
ombudets rett til å kreve opplysninger.  

Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 nr. 
3, 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-6. Pasient- og brukerombudets adgang til helsetjenestens lokaler  

       Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes 
statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og sosialtjenester.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver  

       Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det 
informasjon, råd og veileding om forhold som hører under ombudets 
arbeidsområde.  

       Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, 
underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse 
for resultatet.  

       Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som 
hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til 
forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal 
rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.  

       Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om 
tilstander som det er påkrevet at disse følger opp.  

       Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
 

§ 8-8. Forskrifter  

       Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av 
bestemmelsene om pasient- og brukerombud.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
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Veršuvdna dárogillii ja sámegillii 

         Jahkedieđáhus 2019  

      Finnmárku 
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Ovdasátni: 2019 jahkedieđáhus 

 
Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji jahkedieđáhus galgá 

čoahkkáigeassit maid  

áittardeaddji lea dahkan 2019:s. Máhcaheamit pasieanttain, oapmahaččain, 

geavaheddjiidorganisašuvnnain ja dearvvašvuođabálvalusain, lea dat mainna 

mii bargat beaivválaččat áittardeaddjikantuvran. Lea čielggas ahte leat 

hástalusat sihke gielddalaš dearvvašvuođabálvalusas ja 

spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Ovttasdoaibmanreforbma mii rievdadii 

pasieantadivššu ja čuovvuleami lea ain stuorra hástalus. Ahte pasieanttat eai 

leat seamma guhká buohcciviesus sihke psykiatriijas ja somáhtalaš divššus 

dagaha dieđusge gielddaide stuorrá hástalusaid háhkat/hukset 

institušuvdnasajiid, ásodagaid gos lea birrajándor fuolahus ja eará 

fálaldagaid. Dán ferte hukset, ja dan ádjána.  

 

Finnmárkkus lea ovdalis ovdamunnin ahte mis ledje buhcciidsiiddat 

boaittobeale báikkiin gos ledje hárjánan stabiliseret pasieanttaid ovdal 

fievrriduvvo buohccivissui, ja maiddá leamaš vuostáváldin maŋŋágo dikšu lea 

loahpahuvvon buohcciviesus. Mii oaidnit ahte unnit gielddat nagodit váldit 

vuostá iežaset pasieanttaid go leat gergosat čálihuvvot olggos, stuorát 

gielddain leat stuorát hástalusat nagodit dan. Pasieanttaide lea dávjá buorre 

beassat ruoktut ruovttubáikái, ovdal go šaddat veallát buohcciviessoseaŋggas 

guhkkin eret ruovttus vuorddedettiin saji gielddas. Ferte dovdat 

oadjebasvuođa, ja gieldda čuovvuleapmi ferte leat buorre. Áittardeaddji 

diehtá ahte muhttin ráje gielddain rahčet, eai ge nagot doarvái bures čoavdit 

dan. Doarvái olbmot geain lea gelbbolašvuohta ja gelbbolašvuohta iešguđetge 

surgiin ferte álo leat guovddážis ja ovdánahttot. Áittardeaddjis lea dávjá 

oktavuohta gielddaiguin Finnmárkkus ja diehtá ahte olusat álelassii barget 

buoridandoaimmaiguin.  

Finnmárkku pasieanttat mátkkoštit ollu oažžun dihte dearvvašvuođaveahki. 

Guhkes gaskkas, guhkes dálvvit ja ollu neavrresdálkkit dagahit dán stuorra 

hástalussan muhttin áigodagaid. Gáibiduvvo ahte fievrrideapmi, 

pasieantadikšu ja pasieanttaid čuovvuleapmi plánejuvvo ja koordinerejuvvo 

bures gaskal spesialistadearvvašvuođabálvalusa ja gielddaid. Dáinna ferte ain 

ollu bargat ovddas guvlui.   
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Áittardeaddji lea ráhkadan kategoriserejuvvon statistihka mii čájeha makkár 

áššiid oktavuođas minguin lea váldon oktavuohta. Dát ovdanbuktojuvvojit 

jahkedieđáhusas. Mii čájehat maiddá muhttin ovdamearkkaid makkár áššiiguin 

pasieanttat ja oapmahaččat váldet minguin oktavuođa. Lea dehálaš muitalit 

sin muitalusaid viidásat dearvvašvuođabálvalussii nu ahte sii sáhttet geavahit 

daid aktiivvalaččat barggus buoridit kvaliteahta.  

Návddaš lohkama. 

 

Dearvvuođat Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis Finnmárkkus 
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1.0 Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji doaimmat   
Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji galgá gokčat fylkka mii 

lea 48 637 km2 stuoru, ja gos olbmot orrut bieđgguid stuorát ja unnit 

báikkiin. Fylkkas leat 19 gieldda, 6 dain gielddain leat gávpogat. Stuorámus 

gávpot lea Áltá, dasto Hámmárfeasta, Girkonjárga, Čáhcesuolu, Várggát ja 

Honnesváhki. Oktiibuot orrot sullii 75 000 olbmo fylkkas. Áittardeaddji 

Finnmárkkus galgá áimmahuššat dáru, sámi, kvena ja amasgielat álbmoga. 

 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji doaibma lea vuođđuduvvon láhkii 

Pasieantavuoigatvuođaid birra suoidnemánu 2. b. 1999 rájes, kapihtal 8. 

Áittardeaddji bargu lea áimmahuššat pasieanttaid ja geavaheddjiid dárbbuid, 

beroštumiid ja riektesihkkarvuođa stáhtalaš 

spesialistadearvvašvuođabálvalusa ja gielddalaš dearvvašvuođa- ja 

fuolahusbálvalusa ektui, ja buoridan dihte dáid bálvalusaid kvaliteahta. 

Birasguvllot dearvvašvuođasuddjen ja ekonomalaš sosiálaveahkki ii gula 

doibmii. 

 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji lea hálddahuslaččat čadnon 

Dearvvašvuođadirektoráhtii, mas lea áittardeaddjiortnega formála 

bargoaddiovddasvástádus. Áittardeaddji doaimmaha doaimmastis 

iešheanalaččat ja sorjjasmeahttumit. Fálaldat lea nuvttá ja klieanttain lea 

vejolašvuohta leat anonyma. Lea vuosttašceahkkefálaldat ja klieanttat 

sáhttet váldit oktavuođa sihke dan bokte ahte fitnet kantuvrras, riŋgejit 

dahje sáddejit e-poastta. 

 

Dán jagi lea áittardeaddji gieđahallan 385 áššečuolmma. Áššit leat lassánan 

2018 rájes. Áittardeaddji lea 2019:s bargan olles iežas mandáhtain. Dat 

mearkkaša sihke individuála áššemeannudeapmi mas ovttaskas pasieanta, 

geavaheaddji dahje oapmahaš oažžu veahki min kantuvrras. Dát dagaha ahte 

dearvvašvuođabálvalus oažžu ruovttoluottadieđuid osiid birra bálvalusas mat 

eai doaimma doarvái bures. Juohke áidna ášši mii čalmmustahttojuvvo lea 

mielde buoridit dearvvašvuođabálvalusa kvaliteahta. Pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddjis leat maiddá leamaš čoahkkimat sihke 

spesialistadearvvašvuođabálvalusain ja gielddalaš dearvvašvuođabálvalusain 

lokten dihte váttisvuođaid maid pasieanttat vásihit. Riikka pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeddjiin lea maiddá ovttasbargu guhtet guimmiineaset ja 
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eiseválddiiguin bajit dásis riikkas. Mii dieđihat daid máhcahemiid ja 

áššečuolmmaid birra maid mii oažžut álbmogis. Dát leat čoahkkimat mat 

galget sihkkarastit ahte pasieantta jietna ovddiduvvo ja gullo. 

 

Mii sávvat ahte jahkedieđáhus sáhttá leat dehálaš oassin dasa ahte sihke 

Finnmárkku gielddalaš ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa kvaliteahta 

álelassii buoriduvvo. 

Jahkedieđáhus addo buot instánssaide dearvvašvuođabálvalusas, ja 

Dearvvašvuođadirektoráhtii mas lea áittardeaddjiortnega hálddahuslaš 

ovddasvástádus. 

 

Áittardeaddji váldá vuostá buot áššiid gieđahallamii mat leat siskkobealde 

min mandáhta. Ovttaskasáššit gieđahallojit individuálalaččat ja leat 

jávohisvuođa geatnegahtton. Mis lea áššemeannudanvuogádat masa 

registreret buot áššiid, skánnet buot dokumeanttaid ja dokumenteret 

iežamet barggu. Dán vuogádagas ráhkaduvvo statistihkka fylkkaid mielde ja 

našunalalaččat. 

Mii geahččalat leat nu unnán byrokráhtalaččat go vejolaš ja ahte mis lea 

jođánis áššemeannudeapmi. Muhttomin čoavdit ášši telefovdnaságastallama 

bokte. Áittardeaddjis fertejit formála áššit leat ortnegis dan bokte ahte 

pasieanta dahje oapmahaš addá midjiide válddi bargat áššiin. Dat lei vai 

bálvalusbáiki dahje -doaimmaheaddji galgá sáhttit addit midjiide daid dieđuid 

maid dárbbašat čalmmustit ášši ja gieđahallat dan viidásat. 

Áššiide mat leat eanet duođalaččat bidjat eanet áiggi ja geavahat iešguđetge 

lahkonanvugiid. Dát dahkko álo ovttas pasieanttain dahje oapmahaččain. Jus 

lea jearaldat váilevašvuođas dahje juoga mii lea fuolakeahttái 

dearvvašvuođaveahkis, de sáddejuvvo váidda viidásat Finnmárkku 

Fylkkamánnii gieđahallot ja čielggaduvvot. Fylkkamánnis lea 

bearráigeahččanváldi buot dearvvašvuođaveahki ektui Finnmárkkus ja 

áittardeaddji lea geatnegahtton dieđihit oktavuođaváldimiid birra go 

jerrojuvvo lea go dikšu leamaš dohkálaš.  

Pasieantavahágiid oktavuođas sáddejuvvo ášši Norgga 

Pasieantavahátbuhtadussii árvvoštallojuvvot, mii sáhttit veahkehit dahje leat 

kopiijavuostáiváldin.  

Mii lágidat maiddá čoahkkimiid gaskal pasieantta/oapmahačča ja 

dearvvašvuođabálvalusa go leat leamaš dáhpáhusat dahje riiddut maid 
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buoremusat sáhttá čoavdit dáinna lágiin. Deaivvadit ja beassat háleštit 

unohis dilálašvuođaid birra sáhttá leat ávkin sihke pasientii, oapmahaččaide 

ja oarbásiidda.  

Go vuogádat ii doaimma nu mo galgá de sáhttit mii loktet guoskevaš áššiid alit 

dássái gos dat gieđahallojuvvojit oppalaš dásis. Pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddji galgá buori vuogi mielde geahččalit čoavdit 

riidduid, ja veahkehit pasieanttaid nu bures go vejolaš oažžut buori 

gaskavuođa dearvvašvuođabálvalusain ja oažžut fas luohttevašvuođa 

dearvvašvuođabálvalussii. 

Deaivvadit pasieanttaiguin ja dearvvašvuođabálvalusain gudnevuollegašvuođain 

lea dehálaš oassi min barggus. Dasa lassin leat áittardeaddjis čoahkkimat 

beroštusorganisašuvnnaiguin ja geavaheddjiidorganisašuvnnaiguin, ja 

oahpahus ja logaldallamat dearvvašvuođaásahusain. Dáid oktavuođain 

loktejuvvojit áššečuolmmat mat leat prinsihpalaččat ja dehálaččat 

máŋgasiidda.  

 

1.2 Doaibmadilit 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji kantuvra lea Hámmárfeasta 

gávpotguovddážis. Mis leat kantuvrrat Boreal transport visttis Hamnegata 

3:s, leaktofanaskáija ja busseterminála bálddas. Kantuvrras leat golbma bargi 

100 % virggis 01.01.19, ja bargit leat pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddji Mette Elisabeth Eriksen, ráđđeaddi Irene 

Skjeldnes ja seniorráđđeaddi Odd Oskarsen. Kantuvrras lea gelbbolašvuohta 

sihke dearvvašvuođas ja juridihkas. Mii sávvat ja oaivvildat ahte dát 

fágagelbbolašvuohta galgá gokčat dan mandáhta mii lea addon Áittardeaddjái 

pasieanta- ja geavaheddjiidlága bokte.  

 

Kantuvra lea rabas gussiide dii. 08.00-15.45 dálvet, ja 08.00-15.00 geasset. 

Klieanttat sáhttet riŋget midjiide árgabeivviid dii. 09.00-15.00 dálvet, ja 

09.00-14.30 geasset. Min sáhttá maid olahit e-poastta bokte.   
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1.3 Bušeahtta maŋimuš 3 jagi 

Golmma maŋimuš jagi bušeahtta ja rehketdoallu: 

 

         2017       2018        2019 

Bušeahtta    2.307.319   2.302.636 2.011.107 

Rehketdoallu    2.307.365   2.346.349 2.054.214 

    

 

 

2.0 Oktavuođaváldimiid ja gažaldagaid lohku 2017:s 2019 

lohppii 
 

2017  394 

2018        358 

2019           385 

 

Váldoguovllut oktavuođaváldimiidda: 

64 % oktavuođaváldimiin leat spesialistadearvvašvuođabálvalusa birra  

36 % oktavuođaváldiimiin leat gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusa 

birra 

 

Sivat oktavuođaváldimiidda:  

70 % oktavuođaváldimiin leat bálvalusaddosiid birra  

19 % oktavuođaváldimiin leat vuogádat- ja áššemeannudeami birra  

11 % oktavuođaváldimiin leat vuoigatvuođaid birra. 

 

2.1 Áššiid juohkkin, váldokategoriija 

 

Spesialistadearvvašvuođabálvalus 206 ášši 

Gielddalaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat 116 ášši 

Gažaldagat  65 ášši 
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2.2 Oktavuođaváldimat juhkkojuvvon iešguđetge buohcciviesuide 

maŋimuš golbma jagi (2017, 2018, 2019) 
 

 2017 2018 2019 

Finnmárkku Dearvvašvuohta, 

Klinihkka Hámmárfeasta 

72 75 79 

Finnmárkku Dearvvašvuohta, 

Klinihkka Girkonjárga 

27 27 24 

Davvi-Norgga 

Universitehtabuohcciviessu 

47 29 50 

Eará buohcciviesut   5 16 10 

    

 

 

3.0 Váldoerenoamášsuorgi spesialistadearvvašvuođabálvalusa 

kategoriija (badjel 5) 

Kirurgiija          87 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen       28 

Sis-medisiidna         25 

Oppalaš bálvalusat         23 

Nevrologiija           7 

Riegádahttinveahkki/dissondávddat       7 

Beallje-/njunne-/čottadávddat                           5 

 

3.1 Vuollekategoriijat dearvvašvuođabálvalusas (badjel 5): 

Ortopedalaš kirurgiija        36 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen rávisolbmot     22 

Buhcciidfievrrideapmi        18 

Oppalaš kirurgiija         15 

Gastroenterologalaš kirurgiija       13 

Nevrokirurgiija         11 

Suolbmudandávddat         8 

Nevrologiija           7 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen mánáide ja nuoraide (BUP)  6 

Beallje-njunne-čottadávddat        5 

Infekšuvdnamedisiidna         5 

Varrasuotnakirurgiija         5 
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Kategoriija kirurgiija: 

2019:s ledje kirurgiijas 87 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet earret eará 

ortopedalaš kirurgiija, oppalaš kirurgiija, gastroenterologalaš kirurgiija, 

nevrokirurgiija, plastihkkakirurgiija, varrasuotnakirurgiija, thoraxkirurgiija, 

oalul- ja ámadadjokirurgiija ja mánáidkirurgiija. 

Sivat váidagiidda: dikšodoaibmabijut, váilevaš dearvvašvuođaveahkki, váilevaš 

diehtojuohkin, vuordináigi, váilevaš čujuheapmi buohccivissui, boasttuvuohta 

divššus, rutiinnat, jávohisvuođageaskku rihkkun, olgoriikkadikšu, váttisvuođat 

maŋŋá kirurgiija, boasttuvuođat/váilevašvuođat divššus ja váilevaš 

čuovvuleapmi. 

 

 

Kirurgiija ovdamearkkat: 

3) Pasieanta gahčai ráidalasas ja vahágahtii oalggis. Manai doaktára lusa, sáddejuvvui 

røntgenii. Iskkus ii čájehan ahte lea doddjon, ja son sáddejuvvui ruoktot. Manai 

guhkes áigi iige buorránan. Logai epikriissa mas čájehuvvui ahte vuoiga lei šaddan 

vahát, dat ii lean muitaluvvon pasientii. Ávžžuhuvvui diŋgot diimmu fástadoaktára lusa 

ja bivdit ođđa røntgeniskkadeami. 

 

4) Pasieantta spirralat ledje čuohpaduvvon ja son giksašuvai bákčasiiguin dan maŋŋá. 

Fitnan máŋgga iskkadeamis, iige gávdnon mihkkige. Válddii ieš oktavuođa eará 

buohcciviesuin oažžun dihte ođđa árvvoštallama, čájehuvvui ahte pasieanta lei 

vahágahtton. Čuohpaduvvui ja das šattai buorre boađus. Pasieanta skierbmu ain, ja 

danne háliida sáddet ášši Norgga Pasieantavahátbuhtadussii gos ášši ain gieđahallo. 

 

Kategoriija psykalaš dearvvašvuođasuddjen:  

2019:s ledje psykalaš dearvvašvuođasuddjemis 28 oktavuođaváldima. 

Kategoriijii gullá psykalaš dearvvašvuođasuddjen mánáide ja rávisolbmuide. 

Sivat váidagiidda leat dálkkasaddin, diagnosa bidjan, vuordináigi, čujuhemiid 

hilgun, árvvoštallamat ja váilevaš mielváikkuheapmi. 

 

Ovdamearkkat áššiin/oktavuođaváldimiin Psykalaš dearvvašvuođasuddjemii: 

3) Oapmahaš válddii oktavuođa go institušuvdna lei hilgun su searvat čoahkkimii 

gaskal pasieantta ja institušuvnna, vaikke vel son guhte lei sisačálihuvvon lei dan 

háliidan. Min kantuvra rávvii/bagadalai dán áššis. Oapmahaš bivddii diehtit mo 

lágas čuožžu ja institušuvdna suovai oapmahačča searvat čoahkkimii.  

 

4) Pasieanta mii lei čálihuvvon institušuvdnii lei gártan riidui dikšuin. Mii loktiimet 

ášši dikšuin, guhte maŋŋá min ságastallama šattai ovttaoaivilii pasieanttain.  
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Kategoriija Sis-medisiidna:  

2019:s ledje sis-medisiinnas 25 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet 

varradávddat, dialiisa, endrokrinologiija, suolbmudandávddat, geriatriija, 

váibmodávddat, infekšuvdnamedisiidna ja geahpesdávddat.  

Sivat váidagiidda leat: váilevaš diehtojuohkin, olggosčáliheami váidin, 

čuovvuleami/koordinerema váidin, vuordináigi, hilgojuvvon dálkkasaddin ja 

váilevaš dearvvašvuođaveahkki. 

 

Sis-medisiinna ovdamearkkat: 

4) Pasieanta riŋgii deike go ii lean ožžon vástádusa varraiskosiin buozalmasvuođa 

oktavuođas. Mii válddiimet oktavuođa UNN:in dán ášši hárrái ja iskkusvástádusat 

sáddejuvvo pasientii. 

 

5) Oapmahaš riŋge fuolkki ovddas guhte lei čálihuvvon buohccivissui duođalaš dávddain. 

Lei biddjon 4-olbmo latnjii ja eará pasieanttat moite go pasieanta jietnadalai ja nu 

ain. Oapmahaš fertii ieš bivdit sierra lanja, man pasieanta oaččui maŋŋágo oapmahaš 

lei guhká hálahan buohcciviesu. Mii loktiimet ášši jođiheddjiiguin ja vástádussan lei 

ahte lea alla lassá oažžut sierra lanja, muhto ahte galget vuoruhit pasieanttaid geat 

leat hui heittogat. 

 

6) Pasieanta fuomášii ahte dearvvašvuođabargit dihto áigodagas, ledje máŋgii geahččan 

váidi journála autorisašuvnna haga.  Áittardeaddji loktii ášši guoskevaš 

dearvvašvuođaásahusain, muhto eai boahtán dohkálaš vástádusat sis. Ášši sáddejuvvui 

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii ávžžuhusain ásahit geahččoášši, ja dat dahkkui. 

Fylkkamánni mearrádusas boahtá ovdan ahte ii lean dahkkon láhkarihkkun. 

 

Kategoriija Oppalaš bálvalusat/fievrrideapmi:  

2019:s leat leamaš stuorra hástalusat davvin ambulánsagirdiiguin. Ođđa fitnodat 

vuittii haddefálaldagain ja šadde ollu váttisvuođat sihke maŋŋonemiiguin go 

bargoveagas leamaš hárjehallamat, girdit mat eai sáhttán seaivut 

oanehisgirdišiljuide, teknihkalaš boasttuvuođat girdiin ja buozalmasvuohta bargiid 

gaskkas. Davvi Dearvvašvuohta bearráigeahčai dán ollesáiggi ja helikopterat biddjo 

liigeresursan. Lihkká leat pasieanttain vásáhusat mat muitalit ahte ii leat leamaš 

doarvái buorre gearggusvuohta ja Fylkkamánni lea ásahan máŋga geahččoáššiid daid 

vuođul. Áittardeaddji lea maid ožžon máhcahemiid oapmahaččain dilálašvuođaid birra 

mat leamaš moaittehahtti. Ahte dikšu ja dearvvašvuođaveahkki lea olámuttos 

buozalmasvuođa oktavuođas lea heaggadehálaš. Mis lea riekti dearvvašvuođaveahkkái 

beroškeahttá gos riikkas mii orrut. Gearggusvuohta áibmofievrruiguin dákkár 

stuorra fylkkas go Finnmárku ferte leat ortnet mielde. Min pasieanttaide ferte leat 
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stáđisvuohta ja einnostahttivuohta. Váttisvuođat dán čavčča leat dagahan balu ja 

ráfehisvuođa máŋgasiidda. Mis ii sáhte leat ná. Áittardeaddji čuovvu mielde ja 

rapportere maiddá Romssa ja Finnmárkku Fylkkamánnii dán fáttá birra.  

 

2019:s ledje oppalaš bálvalusain/fievrridemiin 23 oktavuođaváldima. 

Kategoriijii gullet buhcciidfievrrideapmi (Pasieantamátkkit), AMK/ambulánsa 

ja AMK-guovddáš. 

Sivat váidagiidda leat: váidagat pasieantamátkkiide, ahte hilgojuvvo oažžut 

dearvvašvuođaveahki, váilevaš fievrrideapmi, váilevaš refušuvdna, hilgojupmi 

ja iežasoasi máksin. 

 

Oppalaš bálvalusaid/fievrrideami ovdamearkkat: 

3) Oapmahaš riŋgii pasieantta birra guhte lei sisačálihuvvon muhttin ásahusas, lei 

gearggus čálihuvvot olggos ja lei vuordimin áibmofievrrideami. Fievrrideapmi 

maŋiduvvui ahte maŋiduvvui, ádjánii badjel 2 vahkku. Maiddá ásahus šattai váttis 

dillái go sii dárbbašedje saji eará pasieanttaide geat ledje vuordimin. Mii válddiimet 

oktavuođa AMK:in, muhto oaččuimet vástádussan ahte lei ásahusa ovddasvástádus ja 

ahte oapmahaččat fertejedje singuin gulahallat. Mii celkkiimet oapmahaččaide geat 

fas galge gulahallat ásahusain. 

 

4) Áittardeaddji veahkehii pasieantta ovddidit váidaga go mátkerehket lei belohahkii 

hilgojuvvon dárbbašlaš dearvvašvuođaveahki oktavuođas. Dan botta go váiddaášši 

meannuduvvui ja maŋŋá go Áittardeaddji lei sádden váidaga, oažžu váidi ođđa 

mearrádusa seamma áššis, ja das mieđihuvvui váidis belohahkii leat riekta. Go 

áittardeaddji lokte áššin eahpečorgadis áššemeannudeami, boahtá ovdan ahte 

Pasieantamátkkit leat geavahišgoahtán automáhtalaš áššemeannudanvuogádaga. 

Pasieantamátkkit ledje čállán áššái ahte lea dušše sis geas lea vuoigatvuohta diŋgot 

drošše, mii eat lean dasa ovttaoaivilis ja bivddiimet čájehit gokko lágas dat čuožžu. 

Nu guhkká go lea dálkkaslaččat ákkastallojuvvon eai sáhte Pasieantamátkkit rievdadit 

dearvvašvuođabargiid mearrádusa. 

 

Nevrologiija kategoriija: 

2019:s ledje nevrologiijas 7 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet nevrologalaš 

váttut/bákčasat ja kirurgalaš čuohpadeamit. 

Sivat váidagiidda: maŋŋonan diagnosa/dikšu, váilevaš dikšu, boasttu dikšu ja 

iežasoasi máksin. 
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Nevrologiija ovdamearkkat: 

3) Pasieanta válddii oktavuođa go diagnosa lei maŋŋonan. Gulahallan 

dearvvašvuođadoaimmain dan rájes go pasieanta lei mánná, ja easkka dál 

rávisolmmožin oaččui diagnosa. Pasieantta dilli lea vearránan ja háliida dál ohcat 

buhtadusa Norgga Pasieantavahátbuhtadusas. Ášši gieđahallo doppe. 

 

4) Pasieanta riŋgii deike diimmu birra nevrologa lusa. Bođii ja vurddii badjel diimmu, 

válddii oktavuođa vuostáiváldimiin. Oaččui dieđu ahte juoga lei mannan boastut, ja 

ahte pasieantta galggai oažžut ođđa diimmu máŋga mánu maŋŋelaš. Pasieanta ii 

dohkkehan dan, ja sáhtii de oažžut diimmu maŋŋelaš seamma beaivvi. Pasieanta bođii 

diibmui, muhto gažadii ahte fertego máksit dakkár dilálašvuođain. Mii muitaleimmet 

pasientii ahte lea riekti beassat máksimin jus badjel diimmu ferte vuordit. Pasieanta 

ii dárbbašan máksit diimmu. 

 

Kategoriija Riegádahttinveahkki/dissondávddat 

2019 ledje riegádahttinveahkis/dissondávddain 7 oktavuođaváldima. 

Kategoriijii gullet goanstasahkkeheapmi, ohkemedisiidna, oppalaš 

gynekologiija, gynekologalaš onkologiija ja obstetrihkka.  

Sivat váidagiidda: váilevaš diehtojuohkin, váilevaš dearvvašvuođaveahkki, 

dokumentašuvdna, láhtten ja jávohisvuođageaskku rihkkun. 

 

Riegádahttinveahki/dissondávddaid ovdamearkkat: 

2) Pasieanta válddii oktavuođa go šadde váttisvuođat maŋŋá gynekologalaš iskkadeami. 

Sus ledje dát váttisvuođat guhkká, váldui røntgeniskkadeapmi mas ii gávdnon 

mihkkige. Vásse 2 jagi ovdal pasieanta iskojuvvui ođđasit, fertii čuohpaduvvot, 

čuohpadeapmi attii buori bohtosa. Mii čáliimet váidaga pasieantta ovddas ja 

buohcciviessu šállošii dáhpáhusa. 

 

Kategoriija Beallje-njunne-čottadávddat 

2019:s ledje beallje-njunne-čottadávddain 5 oktavuođaváldima. Kategoriijii 

gullet dávddat/givssit beljiin/njunis dahje čoddagis. 

Sivat váidagiidda: vuordináigi, váilevaš bagadallan ja váilevaš 

dearvvašvuođaveahkki. 
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Beallje-njunne-čottadávddaid ovdamearkkat: 

2) Pasieanta válddii oktavuođa go lei guhkes vuordináiggi čielggadit givssiid beljiiguin. 

Oaččui dieđu lea measta 1 jahki vuordit oažžut diimmu. Mii válddiimet oktavuođa 

buohcciviesuin su ruovttubáikkis, doppe muitaledje son sáhtii johtilit oažžut diimmu 

dohko jus pasieantta fástadoavttir sáddii čujuheami dohko. Mii riŋgiimet 

fástadoavtterkantuvrii, sii ordnejedje dan ja pasieanta fidnii diimmu vahkku maŋŋá. 

 

 

4.0 Váldoerenoamášsuorgi gielddalaš dearvvašvuođa- ja 

fuolahusbálvalus (badjel 5) 

Čielggadeapmi, diagnosa bidjan ja dikšu    68 

Eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat    42  

Veahkki lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođain    5 

 

4. 1 Vuollekategoriijat gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas 

(badjel 5) 

Fástadoavttir        66 

Dearvvašvuođabálvalusat ruovttus     12 

Buhcciidruoktu        10 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen gielddas     9 

Doavttirfákta         5 

 

Kategoriija Čielggadeapmi, diagnosa bidjan ja dikšu:  

2019:s ledje dán kategoriijas 68 oktavuođaváldima (eanaš váidagat 

fástadoaktáriid ektui.) Kategoriijii gullet fástadoavttir, doavtterfákta, 

giddagasdearvvašvuođabálvalus ja buhcciidfievrrideapmi.  

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšodoaibmabijut, go bálvalusa massá dahje 

dat geahpeduvvo, iežasmávssut, čujuheamit, dálkkodeapmi, fuollaveahkki, 

láhtten, rutiinnat, maŋŋonan diagnosa, čuovvuleapmi/koordineren, váilevaš 

iskkusvástádusat, ovttasdoaibman ja riekteáššit.  

 

Čielggadeami, diagnosa bidjama ja divššu ovdamearkkat:  

4) Pasieanta riŋgii deike go ii lean ožžon iskkusvástádusaid røntgenis ja varraiskosiin. 

Fástadoaktáris lei virgelohpi ja ledje álelassii ođđa sadjásaččat su sajis. Mii čáliimet 

váidaga pasieantta ovddas ja oaččuimet máhcaheami ahte sii áigu buoridit rutiinnaid 

dán dáfus. 
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5) Oapmahaš válddii oktavuođa beallelačča ovddas. Giehta vahágahttui go sus váldui 

varraiskkus, divššár čuggii boastut ja deaivvai nearvva. Ii nagot lihkahit gieđa, ja 

čájehuvvui ahte nearva lei billašuvvan. Nevrologa ávžžuhii pasieantta ohcat buhtadusa 

NPE:s ja mii sáddiimet vahátdieđáhusskovi sidjiide. Ášši gieđahallo ain NPE:s. 

6) Pasieanta riŋgii deike go váillui doavttirduođaštus fástadoaktáris, lei máŋga mánu 

vuordán iige lean boahtán mihkkige. Mii čáliimet váidaga pasieantta ovddas, eatge 

miige ožžon máhcaheami. Mii sáddiimet ášši viidásat Romssa ja Finnmárkku 

Fylkkamánnii ja doavttir de viimmatge sáddii duođaštusa man pasieanta lei vuordimin.  

 

Kategoriija eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat:  

2019:s ledje dán suorggis 42 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet dudden, 

mánáidruoktu, ruoktu sidjiide geat rahčet, iešstivrenveahkki, beaivefálaldat, 

birrajándor fuolahusásahus, gárrenmirkosorjavaš, dearvvašvuođabálvalusat 

ruovttus, fuolahusruoktu, fuolahusbálká, praktihkalaš veahkki ja oahpahallan 

ja rávven/bagadallan, doarjjaolmmoš, buhcciidruoktu, áiggi dáfus 

ráddjejuvvon orrun ásahusas.  

Sivat váidagiidda leat váilevaš dearvvašvuođabálvalusat ruovttus, 

olggosčáliheamit, iežasoasi máksimat, dikšu buhcciidruovttus, váilevaš 

dearvvašvuođaveahkki, čuovvuleapmi, boasttuvuođat divššus, láhtten, 

vuordináigi ja váilevaš mielváikkuheapmi/diehtojuohkin. 

 

Eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaid ovdamearkkat: 

4) Oapmahaš válddii oktavuođa iežas áhči ovddas geas lea demeansa ja orru 

fuolahusásodagas. Ruovttubálvalus ii fuolahan juhkamuša/biepmu vaikke lei ášši mii 

máŋgii loktejuvvui. Dollojuvvui čoahkkin gaskal áittardeaddji, oapmahačča ja 

bálvalusa ja dilli buorránii sakka. 

 

5) Pasieanta riŋgii deike go lei leamaš stuorra čuohpadeamis, ja ruovttudivššár 

jeavddálaččat finai dikšumin hávi. Oaččui fáhkka dieđu ahte das rájes fertii 

pasieanta dan dahkat ieš. Pasieanta ii dovdan iežas oadjebassan ja lei eahpesihkkar, 

sutnje lei hui unohas go galggai dan dahkat ieš. Mii válddiimet oktavuođa 

ruovttudivššu jođiheddjiin ja pasieanta galggai ain oažžut dan veahki masa sus lei 

dárbu. 
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6) Pasieantta oapmahaččat ohcet dearvvašvuođaveahki muhttin gielddas. Gieldda 

mearrádusas leat máŋga eavttu. Mearrádus váido. Gielda fámohuhttá mearrádusa 

dainna duogážiin ahte eavttut eai leat lobálaččat, ja cealká seammás ahte rutiinnat 

leat rievdan, ja ahte galgá dahkkot ođđa mearrádus. Dattege ii leat gielda dahkan 

ođđa mearrádusa, vaikke dat lea máŋgii ohcaluvvon. Lága mielde lea buohkain riekti 

oažžut iežas ášši mearriduvvot govttolaš áiggis. Áittardeaddjikantuvra čuovvula ášši. 

 

 

Kategoriija veahkki lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođain 

2019:s ledje dán suorggis 5 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullá doavttirfákta 

ja fáhkkatlaš veahkki -jándororrun. 

Sivat váidagiidda: váilevaš dearvvašvuođaveahkki, váilevaš dikšu ja 

doavttirfákta/AMK. 

 

Lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođaid ovdamearkkat: 

2) Oapmahaš válddii oktavuođa muhttin fuolkki ovddas guhte lei váldán oktavuođa 113:in 

bákčasiid geažil ja sáddejuvvui doavttirfáktii. Doavttir iskkai pasieantta ja sáddii su 

ruoktut táksiin, iige lean šat eanet čuovvuleapmi. Moadde beaivvi maŋŋá lei pasieanta 

ain heittot ja fertii fas váldit oktavuođa doavtterfávttain, pasieanta lei dalle nu 

heittot ahte doavttir bođii ruoktot sin lusa. Sáddejuvvui njuolga buohccivissui ja 

čájehuvvui ahte lei duođalaš dávda. Mii čáliimet váidaga ja oaččuimet máhcaheami 

mas šállošedje. 

 

Kategoriija Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain 

2019:s ledje dán suorggis 9 oktavuođaváldima. Kategoriijii gullet psykalaš 

dearvvašvuođadoaimmat ja gárrendilledikšu. 

Sivat váidagiidda: fástadoavttir, fievrrideapmi, váilevaš 

dearvvašvuođaveahkki, vuorjašumi dieđáhus, váilevaš čuovvuleapmi ja váilevaš 

ovttasdoaibman gaskal gieldda ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa. 

 

Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain: 

2) Oapmahaš válddii oktavuođa fuolkki ovddas go oaivvildii son ii ožžon dárbbašlaš 

dearvvašvuođaveahki psykiatriijas spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Áittardeaddji 

manai ruoktot galledit su ja válddii maiddá oktavuođa 

spesialistadearvvašvuođabálvalusain. Gávnnahii ahte lei gieldda ovddasvástádus ja 

váldui oktavuohta gielddain mii galggai čuovvulit ášši. 
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5.0 Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain - vuoruhansuorgi 

2019:s 

Riikka Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis lea 2018-2019 áigodagas 

leamaš psykalaš dearvvašvuođasuddjen vuoruhansuorgin. Áittardeaddjit 

miehtá riikka leat čađahan kártema muhttin válljejuvvon gielddain, oaidnin 

dihte mo ovttasbargu gaskal sin ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa 

doaibmá. Máhcahemiin maid mii leat ožžon vuhtto ahte dát doaibmá buoret 

unnit gielddain go daid stuorát gielddain. Mii guoská systemáhtalaš oktavuhtii 

spesialistadearvvašvuođabálvalusain, nu mo čoahkkimat skype/telefovnna 

bokte, orru leamen nu ahte stuorát gielddain lea dát buoret sajáiduvvan go 

unnit gielddain. Ođđa doaibma man gielddat leat lága bokte geatnegahtton, 

ahte sis galget leat gielddalaš institušuvdnasajit maiddá sidjiide geain lea 

psykalaš buozalmasvuohta, lea hástalussan máŋgga gildii.   

2019:s lea áittardeaddji čađahan čoahkkimiid ja doallan logaldallamiid 

geavaheddjiidorganisašuvnnaide mat barget psykalaš dearvvašvuođain, ja das 

leat mii buohkat oahppan ollu. Mii leat searvan Psykalaš dearvvašvuođa 

máilmmibeaivái ovttas Hámmarfeastta Mental helse:in, 

álbmotdearvvašvuođakoordináhtoriin ja álšaguovddážiin. Dáinna áigu 

áittardeaddji joatkit 2020:s. 

 

6.0 Sámi hástalusat  

Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji lea ovttas min 

jođihemiin Dearvvašvuođadirektoráhtas ja Sámedikkiin mearridan virgádit 

sámi ráđđeaddi geahččalanvirgái mii galgá bistit badjel 2 jagi. Dát galgá leat 

veahkkin nannet áittardeaddjiortnega riikka sámi álbmogii. Giella- ja 

kulturáddejupmi dearvvašvuođabálvalusas lea mearrideaddji addin dihte sámi 

pasientii rivttes divššu ja fuolahusa.  

Mii Finnmárkku áittardeaddjis čuovvulahttit sámi pasieanttaid 

dearvvašvuođaáššiiguin, vuoigatvuođaiguin ja dárbbuiguin ja gulahallat sámi 

gielddaiguin Finnmárkkus. Dán jagi leat searvan gielddačoahkkimiin sihke 

Guovdageainnus ja Kárášjogas. Dás leat mii juohkán dieđuid vásáhusaid birra 

maid leat ožžon pasieanttain ja oapmahaččain, ja maiddá digaštallan mo 

gielddat sáhttet bargat buoret barggu.  Lea hui dehálaš gulahallat iežas gillii 

go lea buozas. Sáhttá leat hui váttis nagodit dan dahkat vejolažžan. Váilevaš 

sámi bargit dagaha ahte dearvvašvuođabargit fertejit leat čeahpit geavahit 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 208 



dulkka sihkkarastin dihte ahte sii áddejit sámi pasieantta, dát ii álo dahkko 

vaikke vel áittardeaddji vásiha ahte lea eanet diđolašvuohta dán hárrái. 

Muhttin ráje sámi pasieanttain háliidit ahte sin oapmahaččat leat mielde go 

čálihuvvojit buohccivissui, vaikke vel Finnmárkkubuohcciviesus leat dulkkat 

sajis beaivvi áigge, ja telefovnna/skype bokte eahkedis. Sivvan dasa lea ahte 

vásihuvvo leat eanet oadjebassan go iežas olbmot leat doppe ollesáiggi go lea 

buozas, ja go olbmos lea eará eatnigiella. Gulahallan han dáhpáhuvvá ollesáiggi, 

iige dušše dalle go lea doavttirfitnan dahje eará plánejuvvon čoahkkimat. 

Buohcciviessu ii leat álo ovttaoaivilis áittardeddjiin dáid áššiin go mii daid 

loktet. Áittardeaddji áigu 2020:s bargat viidásat sámi álbmoga 

vuoigatvuođaid nannemiin dearvvašvuođabálvalusas.  Mii sávvat mis lea 

virgáduvvon olmmoš geahččalanráđđeaddivirgái 2020 jagi mielde.  

 

7.0 Gažaldagat ja oktavuođaváldimat mat eai gula mandáhtii 

2019 oaččuimet 65 gažaldaga. Dát oktavuođaváldimat eai registrerejuvvo 

áššin, muhto pasieanttat/oapmahaččat ožžot rávvagiid/bagadallama dan birra 

man jerret. Muhttin gažaldagat eai gula min mandáhtii, nu mo omd. áššit NAV, 

bátnedearvvašvuođabálvalusa ja Veahkkeávnnasguovddáža veahkkeávdnasiid 

birra. Muhttin ovdamearkkat oktavuođaváldimiin sáhttá leat ahte sii jerret 

telefovdnanummara buohccivissui/pasientamátkkiide jna, jearaldagat 

váiddaortnegiid birra, oažžut advokáhta gokčojuvvot, friddja riekteveahkki, 

mátkegoluid gokčan, friddja buohcciviessoválljen, pasieantavuoigatvuođat, 

lonuhit fástadoaktára ja eará jearaldagat mat gusket vuoigatvuođaide. Sii 

geat riŋgejit midjiide sáhttet friddja válljet háliidit go muitalit namaset vai 

eai, nu sáhttet buohkat váldit minguin oktavuođa. 

 

8.0 Pasieantavahát/váttisvuođat/Norgga 

Pasieantavahátbuhtadus/Fylkkamánni  

Go pasieanttat deaivvadit dearvvašvuođabálvalusain de sii vurdet ahte 

deaivvadit kvalifiserejuvvon ja čeahpes fágaolbmuiguin geat addet buriid 

ráđiid ja dáiddolaččat buori divššu. Sáhttá leat ahte ii oba leat ge jurdilan 

ahte juoga sáhttá mannat funet dahje ahte sii sáhttet leat justa dat okta gii 

oažžu váttisvuođaid, vaikke vel lea ge ožžon dieđuid dan birra ovddal gihtii. 

Eanaš divššut ja čuohpadeamit dáhpáhuvvet stuorra váttisvuođaid haga. 

Goitge eai mana buot čuohpadeamit nu mo ledje plánejuvvon ja muhttin 
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pasieanttat vásihit ahte ožžot stuorra váttisvuođaid. Dát fas dagahit guhkit 

ja gáibideaddji buozalmasvuođa. Muhttomin oaivvildit pasieanttat ahte dikšu 

ii leat leamaš doarvái buorre dahje ahte leamaš njulgestaga boastut, ja ahte 

eai leat ožžon doarvái diehtojuohkima váttisvuođa váraid birra ovddal gihtii. 

Oassi dáin pasieanttain bohtet min lusa, ja mii veahkehat sin váiddaáššiiguin 

Norgga vahátbuhtadussii (NPE). Oažžut iežas ášši gieđahallot NPE:s lea 

nuvttá, ja pasieanttat ožžot áššálaš objektiiva árvvoštallama divššus mii lea 

addon. Olusat leat duđavaččat justa dáinna vaikke vel eai álo oačču ge 

ruđalaš buhtadusa. 

Pasieanttat mearridit ieža háliidit go sáddet iežaset ášši NPE:i.  Mii 

veahkehat hábmet vahátčilgehusaid, oaiviladdimiid áššečehpiid cealkámušaide 

ja cealkámušaid dikšunbáikkis. Muhttomin veahkehat mii maiddá váidit go leat 

ožžon biehttaleami NPE:s. 2019:s veahkeheimmet mii 15 pasieantta sáddet 

iežaset ášši NPE:i. Dasa lassin ávžžuhat mii máŋgasa rávvagiid ja bagadallama 

bokte ieža sáddet ášši. Lea oalle álki sáddet elektrovnnalaš skovi bokte man 

gávdná NPE neahttasiidduin. Mii bagadallat buohkaid geat bivdet veahki dán 

skovi deavdit. 

 

Daid oktavuođain gos leamaš dáhpáhusat mat ledje nu duođalaččat ahte 

Fylkkamánni berre árvvoštallat áššiid, sáddet mii daid viidásat sidjiide. Mii 

sáddet dasa lassin maid daid áššiid maidda váidojuvvon instánsa ii leat 

vástidan reive man áittardeaddji lea sádden. Lága bokte leat sii 

geatnegahtton vástidit áittardeaddjái váiddaáššiid oktavuođas. 

2019:s lei mis oktavuohta Fylkkamánniin 15 áššis mas lei sáhka ahte 

dearvvašvuođabálvalus ii lean doaibman ja masa váidojuvvon instánsa ii lean 

vástidan.  
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9.0 Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji ávžžuhusat 

dearvvašvuođabálvalussii  

 
11) Joatkit barggu “buriid pasieantageavagiiguin” gaskal 

spesialistadearvvašvuođa ja gielddaid 

12) Váldit vuhtii daid máhcahemiid mat bohtet sihke njuolga pasieanttain 

ja pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis, ja geavahit daid 

aktiivvalaččat kvaliteahttabarggus 

13) Sihkkarastit jođánis ja beaktilis fievrrideami pasieanttain 

buohccivissui, ja addit oadjebasvuođa dan bokte ahte áiggis áigái 

juohkit dieđuid álbmogii 

14) Sihkkarastit ahte pasieanttain, geat leat gergosat čálihuvvot olggos 

buohcciviesus, lea oadjebas ja dohkálaš fálaldat gielddas ovdal 

sáddejuvvojit ruoktot 

15) Ahte spesialistadearvvašvuođabálvalus lea doaimmalaš ja 

čielggada mainna pasieanta giksašuvvá nu ahte sii ožžot diagnosa ja nu 

maiddá rivttes divššu. Daid pasieanttain geaidda ii čielggaduvvo mii lea 

boastut, ferte leat plána mas čuožžu mii galgá dáhpáhuvvat viidásat go 

leat čálihuvvon olggos 

16)  Fástadoaktáris ferte leat áigi ovttaskas pasientii, nu ahte 

pasieantta vuoigatvuohta gullot ja mielváikkuhit duohtan dahkko, ja vai 

sáhttá fuomášit dávdda nu jođánit go vejolaš 

17) Gielddat fertejit leat doaimmalaččat ja sihkkarastit 

kontinuitehta pasieanttaide sihke fástadoavtterortnega dáfus ja 

muđui dearvvašvuođa- ja fuolahussuorggis 

18) Ahte sámi pasieanttain lea vejolašvuohta geavahit iežaset giela 

dan bokte ahte dulkonbálvalusat geavahuvvojit aktiivvalaččat 

dearvvašvuođabálvalusas, ja ahte bargit ožžot oahpahusa sámi 

kulturáddejumis ja gielas 

19) Gielddat fertejit joatkit hukset birrajándorfuolahusásodagaid 

nu ahte pasieanttain lea oadjebas ja dohkálaš orrundilálašvuohta 

20)  

Gielddalaš psykiatriijafálaldat ferte nannejuvvot eanet 

fuolahusásodagaiguin gos leat bargit birrajándora  
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Mildosat 

 
Divššohas- ja geavaheaddjivuoigatvuođalága 8. kapihtal 

Kapihttal 8. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji  

Bajilčála rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 
1102 res.mielde).  
 

§ 8-1. Ulbmil  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá bargat divššohasaid ja 
geavaheddjiid dárbbuid, fuolaid ja riektesihkarvuođa áimmahuššamiin stáhta  
spesialistadearvvasvuođabálvalusa ja gieldda dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusa ektui, ja dáid bálvalusaid kvalitehta buoridemiin.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
 

§ 8-2. Bargoviidodat ja ortnega ovddasvástádus  

       Stáhta galgá fuolahit ahte juohke fylkkas lea divššohas- ja 
geavaheaddjiáittardeaddji. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji 
bargoviidodahkii gullet stáhta spesialistadearvvasvuođabálvalusat ja gieldda 
dearvvasvuođa- ja sosiálabálvalusat. Gieldda dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusain oaivvilduvvo dán kapihttalis dearvvasvuođabálvalusat lága 
skábmam 19.b. 1982 nr. 66 mielde dearvvasvuođabálvalusa birra gielddain, 
earret lága 4a kapihtal, ja sosiálabálvalusaid lága juovlamánu 13.b. 1991 nr. 81 
mielde sosiála bálvalusaid jna. birra.  

       Áittardeaddji galgá čađahit doaimmas iehčanasat ja sorjjakeahttá.  

Rievdaduvvon lágas geassemánu 15.b.2001 nr. 93 (fámus ođđajagimánu 1.b. 2002 juovlamánu 14.b.2001 nr. 1417 
res.mielde), borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 res.mielde), 
juovlamánu 18.b.2009 nr. 131 (fámus ođđajagimánu 1.b. 2010 juovlamánu 18.b.2009 nr 1584 res.mielde).  
 

§ 8-3. Vuoigatvuohta váldit oktavuođa divššohas- ja geavaheaddjiáittardeddjiin  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji sáhttá váldit meannudeapmái áššiid 
mat gusket diliide stáhta spesialistadearvvasvuođabálvalusas ja gieldda 
dearvvasvuođa- ja sosiálabálvalusas, juogo go soames lea suinna njálmmálaččat 
dahje čálalaččat váldán oktavuođa dahje ieš dan ovddida.  

       Juohkehaš sáhttá váldit oktavuođa divššohas- ja geavaheaddjiáittardeddjiin 
ja bivdit ášši ovddidit meannudeapmái. Guhte váldá oktavuođa divššohas- ja 
geavaheaddjiáittardeddjiin, lea vuoigatvuohta leat anonyma.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
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§ 8-4. Oktavuođaváldimiid meannudeapmi  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji mearrida ieš leago dat man geažil 
lea váldán oktavuođa doarvái bidjat ášši meannudeapmái. Jus divššohas- ja 
geavaheaddjiáittardeaddji ii bija ášši meannudeapmái, de galgá sutnje guhte lea 
váldán oktavuođa dieđihuvvot dan birra ja oanehaččat vuođuštit manne.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
 

§ 8-5. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji vuoigatvuohta oažžut dieđuid  

       Almmolaš eiseválddit ja eará orgánat mat hálddahusa bálvalit, galget 
áittardeaddjái addit daid dieđuid mat dárbbašuvvojit čađahit áittardeaddji 
doaimmaid. Riidolága 22 kapihttala regelat geavahuvvojit vástideaddji 
áittardeaddji vuoigatvuođa ektui gáibidit dieđuid.  

Rievdaduvvon lágas geassemánu 17.b.2005 nr. 90 (fámus ođđajagimánu 1.b. 2008 Ođđajagimánu 26.b.2007 nr. 
88 res. mielde) mii rievdaduvvui lágas ođđajagimánu 26.b. 2007 nr. 3, borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus 
čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 res.mielde).  
 

§ 8-6. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji beassan dearvvasvuođabálvalusa 
lanjaide  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá beassat visot lanjaide gos 
almmolaš spesialistadearvvasvuođabálvalusat ja gieldda dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusat doaimmahuvvojit.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
 

§ 8-7. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji barggut  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá sutnje guhte dan bivdá 
govttolaš duhkodagas addit dieđuid, rávvagiid ja oaivadeami dakkár diliid birra 
mat gullet áittardeaddji bargoviidodahkii.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá sutnje guhte lea jearran 
áittardeaddjis, muitalit makkár boađus lea su meannudeamis muhtin áššis ja 
oanehaččat vuođuštit dán bohtosa.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddjis lea vuoigatvuohta cealkit oaivilis 
dakkár diliid birra mat gullet áittardeaddji bargoviidodahkii, ja evttohit konkrehta 
doaimmaid buorideapmái. Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji mearrida ieš 
geasa cealkámušat galget leat. Cealkámušat eai leat čadni.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá dieđihit 
bearráigeahččoeiseválddiide dakkár diliid birra mat gáibidit ahte sii daid čuovvolit.  

       Divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá fuolahit ahte ortnet boahtá 
dihtovassii.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
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§ 8-8. Láhkaásahusat  

       Departemeanta sáhttá addit láhkaásahusaid čađahit ja deavdit mearrádusaid 
divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji hárrái.  

Rievdaduvvon lágas borgemánu 22.b. 2008 nr. 74 (fámus čakčamánu 1.b. 2009 borgemánu 21.b.2009 nr 1102 
res.mielde).  
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Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
20. februar 2020 

Beate Juliussen 
20.02.2020 
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Ann-Kristin Schleis Leder Til stede  

Miriam Thi Flatlandsmo Berglen Nestleder Til stede  

Benjamin Berglen Medlem Forfall   

Erik Karlstrøm Medlem Meldt forfall  

Evelina Sæter Tro Johnsen Medlem Til stede  

Hedda Kristoffersen Medlem Forfall  

Lone Nilsen  Medlem Meldt forfall  

Sol Andrea Hasselberg Medlem Til stede   

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef, referent 

 

 

 
 

Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Det innkalles til skype møte i Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF 
torsdag 20. februar kl 17:00-18:00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2020 Godkjenning av referat fra 6. november 2019 
03/2020 Høringsuttalelse utredning om sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset HF 
04/2020 Årsmelding Ungdomsrådet 2019  
05/2020 Nettkurs for brukerrepresentanter  
06/2020 Pasientsikkerhetsuka   
07/2020 Orienteringssaker 
08/2020 Eventuelt 

 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes   
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Sak 02/2020 Godkjenning av referat fra 6. november 2020 
  

Vedtak: Referat fra Ungdomsrådsmøte 6. november 2019 godkjennes.  
 

Sak 03/2020 Høringsuttalelse utredning om sammenslåing av UNN og 
Finnmarkssykehuset HF 

 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
Ungdomsrådet har gitt sine tilbakemeldinger i møtet med Helse Nord 
RHF og har ikke ytterligere innspill. 
 

Sak 04/2020 Årsmelding Ungdomsrådet 2019 
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
Årsrapport 2019 godkjennes med de endringer som kom i møtet.  

Sak 05/2020 Nettkurs for brukerrepresentanter 
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  

1. Alle ungdomsrådsrepresentanter i Finnmarkssykehuset HF skal 
gjennomføre nettkurset «opplæring for brukerrepresentanter på 
systemnivå».  

2. Kvittering på gjennomført kurs sendes koordinator for 
Ungdomsrådet innen 30. april 2020.   

Sak 06/2020 Pasientsikkerhetsuka  
 Innledning i saken ved koordinator Beate Juliussen.    
 

Vedtak:  
1. Koordinator kontakter programkomiteene og ber om at 

Ungdomsrådet får mulighet til å ha en presentasjon på 10 minutter.  
 

2. Ungdomsrådet lager en presentasjon i fellesskap på møtet som skal 
være i juni.    
 

3. Hvem som deltar på de ulike stedene besluttes på møtet i juni. 
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Sak 07/2020 Orienteringssaker  
1. Muntlig informasjon fra UR leder:  

a. Ingen saker å informere om.  
 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer: 

a. Ingen saker å informere om.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Prinsipper for gode overganger, med i Oppdragsdokumentet 

2020. Begynner å jobbe med dette i klinikkene nå. Tilbake til 
UR i juni møtet.  

  

Vedtak:  
Informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering. 

 
 

Sak 08/2020 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker til eventuelt.  

 
 
Ann-Kristin Schleis 
Leder Ungdomsrådet 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF  
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF  
- Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF  
- Ungdomsrådet Nordlandssykehuset  
- Ungdomsrådet UNN  
- Regionalt Brukerutvalg  

  

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 218 



 
 

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

Årsmelding 
2019 
Februar 2020 
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Forord 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) forutsetter at alle helseforetak har egne 
ungdomsråd. Styret i Finnmarkssykehuset vedtok mandatet for Ungdomsrådet i styresak 
58/2017 og arbeidet med å få etablert eget Ungdomsråd startet høsten 2017.  
 
Det viste seg at det ikke var så enkelt å rekruttere til Ungdomsrådet, og det var ikke før i 
oktober 2018 at de to første medlemmene var klar, og i januar 2019 ble 8 ungdommer 
valgt ut og oppnevnt av administrerende direktør til det første Ungdomsrådet i 
Finnmarkssykehuset HF.   
 
Finnmarkssykehuset HF har fått et ungdomsråd som er engasjerte og ønsker å bidra til at 
Finnmarkssykehuset utvikler sine tjenester slik at de blir så godt tilpasset som mulig til 
ungdommenes behov. Tilbakemeldingene er at ungdomstiden er kort og det er viktig å 
huske på at «livet er ikke på stopp bare fordi du er på sykehus».  
 
I denne første årsmeldingen beskrives Ungdomsrådets sammensetning, mandat, 
rekrutteringsprosess og saker som har vært jobbet med i 2019.   
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1. Ungdomsrådets sammensetning 
Leder:  Ann-Kristin Krane Schleis 
Nestleder:  Miriam Thi Flatlandsmo Berglen 
Medlemmer:  Benjamin Berglen 
 Lone Nilsen 
 Erik Karlstrøm 
 Hedda Kristoffersen 
 Sol Andrea Hasselberg 
 Evelina Sæter Tro Johnsen 
  
Koordinator:  Beate Juliussen, administrasjonssjef 
 Kristin J. Pedersen, samhandlingskoordinator Klinikk Kirkenes 

 
Ungdomsrådet ble utnevnt av administrerende direktør 29. januar 2019 og hadde 
konstituerende møte 26.-28. april 2019 hvor leder og nestleder ble valgt. Rådet sitter ut 
mars 2021. Ungdomsrådet består av 6 jenter og 2 gutter i alderen 13-22 år, og er bosatt i 
Hammerfest, Karasjok, Kirkenes og Alta. I følge mandatet skal Ungdomsrådet bestå av 9 
medlemmer og 4 varamedlemmer. Det ble vurdert at det var viktigere å komme i gang med 
de representantene en klarte å rekruttere, enn at en skulle vente til at rådet var fulltallig.  
 
De aller fleste medlemmene har hatt langvarig kontakt med primærhelsetjenesten både i 
Finnmarkssykehuset, UNN og andre sykehus. Flere av ungdommene har også erfaring fra 
det å være pårørende.  
 
Les mer om Ungdomsrådet på: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/ungdomsrad 
Ungdomsrådet kan kontaktes på e-post: ungdomsradet@finnmarkssykehuset.no  
 

2. Mandat 
Ungdomsrådets mandat ble vedtatt i styremøte 21.-22. juni 2017 i styresak 58/2017.  
 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 (24) år.  
 
Ungdomsrådet skal:  

• Fremme synspunkter og saker som er viktig for at ungdom skal få gode 
helsetjenester 

• Komme med innspill til Finnmarkssykehuset som kan bedre tilbudet til unge 
brukere og deres pårørende 

• Være et høring- og rådsorgan for Finnmarkssykehuset i saker som gjelder ungdom  
• Komme med forslag til hva Ungdomsrådet skal jobbe med 

 
Se vedlagte mandat.  
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3. Organisering og administrasjon 
Ungdomsrådet er et foretaksovergripende organ for ungdoms brukermedvirkning i hele 
Finnmarkssykehuset HF. Ungdomsrådet er sidestilt Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset 
HF, men velges ikke inn i råd og utvalg på samme måte som Brukerutvalget. Ungdomsrådet 
kontaktes for innspill på enkeltsaker og Ungdomsrådet kan fremme saker for 
Finnmarkssykehuset HF. Leder av UR deltar på Brukerutvalgets møte i desember, samt 
dialogmøte med styret i samme møte.   
 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer styres av medlemmene, og koordinatorene bistår 
rådets arbeid. Referat fra rådets møter legges ut rådets nettside og lagres i sakarkivet 
Elements.   
 
Ungdomsrådet har administrativ forankring i Foretakssekretariatet i administrerende 
direktørs stab. Budsjett og driftsansvar ligger til administrasjonssjef som også har 
sekretærfunksjon. Støttefunksjon er hentet fra samhandlingsrådgiver i Klinikk Kirkenes, 
samt de ressurser som det har vært behov for i klinikkene underveis.  
 
Koordinator for Ungdomsrådet har følgende oppgaver:  
1. Bistå Ungdomsrådets leder/nestleder, blant annet gjennom faste samarbeidsmøter 
2. Være kontaktperson for interne og eksterne henvendelser 
3. Utarbeide årsplan, innkalling til møter, saksliste og forberedelse av saker, skrive 

referat 
4. Ha ansvar for rekruttering av nye rådsmedlemmer 
5. Planlegge program og avvikling av helgesamlinger. Delta som ansvarlig leder.  
6. Sørge for egnet metodikk tilpasset aldersgruppen 
7. Rapportere Ungdomsrådets virksomhet 
8. Bistå Ungdomsrådet ved ulike representasjons- og kommunikasjonsoppgaver 
 
Koordinator sitter i direktørens ledergruppe. I tillegg har hver klinikk en kontaktperson. 
Kontaktpersonene bistår med rekruttering til ungdomsrådet og samhandlingskoordinator 
deltar på helgesamlingene. 
 
Kontaktpersoner i klinikkene 

Klinikk Hammerfest Siw Blix Samhandlingskoordinator 
Klinikk Kirkenes Kristin J. Pedersen Samhandlingskoordinator 
Klinikk Psykisk helsevern og rus Robert Kechter Rådgiver 
Klinikk Prehospitale tjenester Gøril Strømme Rådgiver 
Service, drift og eiendom Terje Ryeng Avdelingsleder 

 
Fra 2020 er det ny overordnet organisering i Finnmarkssykehuset HF slik at denne listen 
vil oppdateres.  
 
Referat/protokoll sendes mellom Brukerutvalget og ungdomsrådet. 
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Deltakelse og godtgjøring 
Medlemmene i Ungdomsrådet er spredt over hele fylket, slik at det avholdes møter på 
skype/telefon 2-3 ettermiddager i året og 1-2 helgesamlinger. Møtetidspunktet legges til 
ettermiddag/kveld og helg for å ikke få så mye fravær fra skole/jobb. Leder har formøte 
med koordinator. Godtgjøring for møter og reisekostnader følger egne retningslinjer. 
Rådsmedlemmene kan inviteres til frivillig deltakelse på andre interne og eksterne 
oppdrag. Ved eksterne oppdrag skal oppdragsgiver dekke reise og eventuell godtgjøring.  
 
Bakgrunnsdokumenter 
• Nasjonal helse - og sykehusplan (2016–2019) 
• Regjeringens strategi for ungdomshelse (2016-2021) 
• Stortingsmelding nr. 34 (1996-97). Om brukermedvirkning 
• Lov om helseforetak § 35. Brukermedvirkning i helseforetak 
• Barnekonvensjonens artikkel 12 
• Helse Nord sitt oppdragsdokument 2017, 2018 og 2019. 
• Ungdomsråd i helseforetak. Hvorfor og hvordan? Ahus og paraplyorganisasjonen 

Unge funksjonshemmede 
• Barneombudets fagrapport 2013 – Helse på barns premisser 
 

4. Rekruttering 
Etter styrevedtaket i 2017 om at det skulle etableres et Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset 
HF ble det satt i gang arbeid med rekruttering. Det viste seg at det ikke var så enkelt å 
rekruttere til Ungdomsrådet, så Finnmarkssykehuset HF hadde ikke sitt Ungdomsråd klar 
før i 2019.  
 
I oktober 2018 ble det arrangert en regional samling for alle ungdomsrådene i Helse Nord. 
Finnmarkssykehuset HF hadde da rekruttert 2 ungdommer som ble med på denne 
samlingen sammen med ungdomsrådskoordinator. Denne samlinga og møte med 
ungdomsrådene til UNN og Nordlandssykehuset gav inspirasjon, gode innspill og en ny 
rekrutteringsrunde ble startet opp med hjelp av radioinnslag på NRK Finnmarkssendinga, 
annonser på Facebook og Instagram, kontakt med videregående skoler, nettverk av 
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helsesykepleiere i fylket, framsnakking av Ungdomsrådet, kontakt med SANKS, bruker- og 
pårørendeorganisasjonene, barneavdelinga på Hammerfest sykehus og andre instanser.  
 
 

 
 
 
 
Det ble satt en søknadsfrist til 25. januar 2019, og det kom inn 10 søknader. 
Koordinatorene kontaktet alle kandidatene på telefon eller fysisk møte hvor tema var 
erfaringer fra møte med Finnmarkssykehuset, erfaring med organisasjonsarbeid, åpenhet 
og hvilken rolle en ser for seg i ungdomsrådet. Av disse ble 8 valgt ut og oppnevnt av 
administrerende direktør til det første Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF. Det har i 
løpet av 2019 vært forsøkt å få inn det siste medlemmet i Ungdomsrådet, samt 
varamedlemmer, men dette har ikke lyktes. Dette arbeidet fortsetter i 2020. Det er en 
overvekt av jenter i rådet, slik at det er et mål om å få inn flere gutter.   
 
I henhold til mandatet skulle rådet selv konstituere seg og velge leder og nestleder. Dette 
ble gjort på første helgesamling 26.-28. april 2019.    
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5. Ungdomsrådets arbeid i 2019 
Ungdomsrådet i Finnmarkssykehuset HF hadde sitt første møte som helgesamling 26.-28. 
april 2019 i Hammerfest. I tillegg til denne helgesamlingen har det vært avholdt to 
ettermiddagsmøter på telefon/skype og en helgesamling for alle ungdomsrådene i Norge 
13.-15. september i Trondheim. Det har vært behandlet 28 saker i 2019.  
 
Noe av det Ungdomsrådet har jobbet med:  
1. Workshop hvor det ble jobbet hva som er viktig at det tas hensyn til i bygging av nye 

Hammerfest sykehus med tanke på tilpasning til ungdom. Resultatet av denne 
workshopen ble det laget et notat av og sendt til prosjekt nye Hammerfest sykehus.  

Fra venstre: Sol, Erik og Miriam Thi jobber sammen i gruppe.  

 
Fra venstre: Lone, Evelina og Ann-Kristin presenterer sitt gruppearbeid.  
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2. I samarbeid med de andre ungdomsrådene i Helse Nord er det utarbeidet 7 prinsipper 
for gode overganger fra barn til voksen i sykehus. Ungdomsrådene i Helse Nord hadde 
en egen møtesekvens på den nasjonale ungdomsrådssamlingen i Trondheim i 
september 2019, hvor det ble jobbet med disse prinsippene. Prinsippene er sendt til 
Helse Nord RHF, som har tatt de med i Oppdragsdokumentet for 2020, hvor det står at 
prinsippene bør tas hensyn til ved utarbeidelse av rutinene for gode overganger fra 
barn til voksen i sykehus. Prinsippene er også oversendt ledergruppen i 
Finnmarkssykehuset HF og barne- og ungdomsavdelinga på Hammerfest sykehus.  

 
Lederne av ungdomsrådene i Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset 
presenterte prinsippene på Regional Brukerkonferanse i Bodø 16.-17. oktober 2019.  
 

 
 
 
3. Det ble gitt innspill til Helse Nord RHF vedrørende mulig sammenslåing av 

Finnmarkssykehuset HF og UNN da Kristian Fanghol, direktør fra Helse Nord RHF 
hadde en presentasjon vedrørende dette for ungdomsrådene for UNN og 
Finnmarkssykehuset 13. september i Trondheim. Ungdomsrådet vil gå gjennom 
rapporten på møte i februar 2020.  
 

4. Hele Ungdomsrådet deltok på nasjonal konferanse for alle ungdomsråd i Norge – Camp 
Revolution, da St. Olavs og Helse Nord Trøndelag inviterte til landskonferanse 13.-15. 
september 2019 i Trondheim. Dette var et flott arrangement med engasjerte 
ungdommer og koordinatorer.  
 
Tilbakemeldingene etter konferansen var:  
«Det var fint å få møte og bli kjent med andre som brenner for de samme tingene som 
deg.»  
«Viktig å få dele erfaringer, kunnskap og inspirasjon til hvordan vi kan arbeide videre!» 
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«Godt å føle at vi har et samhold og at vi blir tatt på alvor!»  
«Det var gøy, spennende og lærerikt!» 
«Det var spennende å høre hva de andre ungdomsrådene har jobbet med.» 
«Fint å bli bedre kjent med andre og jobbe sammen i grupper.» 
 
På dette arrangementet fikk også ungdomsrådene i Helse Nord mulighet til å ha et eget 
møte. På møtet for Helse Nord ungdommen ble det jobbet med innspill til 
Oppdragsdokumentet 2020. Innspill som kom inn var, i tillegg til prinsipper for gode 
overganger:  

• Få til organisert opplæring om sykdom for pasient og pårørende 
• Gjøre det enklere for mulighet til å ha med pårørende/støtteperson etter fylte 18 

år 
• Oppfordre samtlige sykehus til å opprette ungdomsrom (tilrettelagte rom med 

spill, internett, hyggelig atmosfære) 
• Innkallinger må være forståelig, korte og effektive (bruke ny teknologi, gjerne 

QR kode eller lignende for mer informasjon) 
• Koordinatorordninger slik at en slipper å fortelle historien sin om og om igjen 

• «Ikke bruk oss hvis det ikke betyr noe for å få til reell endring!» 
 

  
 Bilde fra Camp Revolution i Trondheim 13.-15. september 2019, Ungdomsrådene fra hele landet samlet.  
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5. Lederen av Ungdomsrådet deltar fast på Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset i 
desembermøtet. I dette møtet er det også dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset 
HF, inkludert administrerende direktør. Også her presenterte lederen av Ungdomsrådet 
prinsipper for gode overganger fra barn til voksen.    
 

6. Samarbeid med andre Ungdomsråd 
Det er opprettet et godt samarbeid med andre Ungdomsråd i Helse Nord, men også 
resten av landet etter deltakelsen på landskonferansen i Trondheim. Ungdomsrådene 
holder kontakt med hverandre blant annet gjennom Facebook grupper som er 
opprettet.  

 
Andre aktiviteter 2019 
Helse Nord RHF arrangerte Regional brukerkonferanse 16.-17. oktober 2019 i Bodø, hvor 
leder av Brukerutvalget deltok sammen med Bjørnar Leonardsen og lederen av 
Ungdomsrådet, Ann-Kristin Schleis. På denne samlingen presenterte lederne av 
ungdomsrådene i Helse Nord 7 prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i 
sykehus.  
 
Deltakelse i råd og utvalg 
Representanter fra Ungdomsrådet er med i følgende råd og utvalg: 
 
Råd og utvalg Ungdomsrådsmedlem 
Referansegruppe for prosjektet Ung Face IT 
i regi av Senter for sjeldne diagnoser ved 
Oslo Universitetssykehus. Oppstart 2019, 
varighet 3-4 år.  

Erik Karlstrøm 

Fagråd for pasient- og pårørendeopplæring 
Helse Nord RHF. 01.10.19-30.09.22 

Ann-Kristin Krane Schleis 

 

6. Videre arbeid 
Saker Ungdomsrådet planlegger å jobbe med i 2020:  
 
• Råd fra ungdomsrådet til helsepersonell 
• Bli mer synlig i helseforetaket 

• Delta på fagdager der dette er naturlig (barnemedisin, BUP,  .... ) 
• Møte 6. års medisinstudenter – Pasientsikkerhetsopplæringen 
• LIS 1 opplæringsuken 
• Presentasjon for foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

• Jobbe for at prinsippene for gode overganger blir implementert i Finnmarkssykehuset 
HF 

• Få ut informasjon til ungdom på www.finnmarkssykehuset.no om ungdomsrådet og 
tekst rettet mot ungdom som er pasienter på Finnmarkssykehuset HF i samarbeid med 
kommunikasjonsavdelingen til Finnmarkssykehuset HF.  
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7. Økonomi 
Ungdomsrådet kom i gang med sin aktivitet i april 2019, og har hatt en helgesamling i 
Hammerfest og deltatt på samling i Trondheim. Dette gjør at reisekostnadene er relativt 
høye.  
 

Honorarkostnader    50 750,- 
Tjenestereiser og kurs 135 196 ,- 
Andre driftskostnader      2 423,- 
Sum 188 369 

 

8. Egenvurdering  
Det har tatt tid å få til et skikkelig ungdomsråd, men nå er vi blitt en fin gjeng som brenner 
for det samme: vi vil gjøre en forskjell! Det gikk litt sakte å komme i gang, men nå når vi er 
blitt bedre kjent så er møtene veldig koselige og vi føler at vi kommer fram til løsninger på 
sakene våre. Det er mange av oss som har egne erfaringer, både på det gode og det dårlige. 
Disse erfaringene kan vi bruke i arbeidet for å få til gode løsninger som passer ungdom.  
 
Vi har et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom medlemmene i ungdomsrådet og 
med koordinatorene. Vi har også fordelt roller/arbeidsoppgaver tidlig for å kunne 
representere ungdomsrådet på forskjellige arenaer. Det har vært spennende å få være med 
på den nasjonale ungdomsrådskonferansen og vi har også fått holde presentasjoner for 
mennesker som lytter på oss og som kan gjøre en forskjell.  
 
 
Hammerfest 20. februar 2020 
 
 
Ann-Kristin Krane Schleis     Miriam Thi F. Berglen 
Leder Ungdomsrådet     Nestleder Ungdomsrådet 

 

9. Vedlegg 
1. Mandat Ungdomsråd i Finnmarkssykehuset HF 
2. Program Camp Revolution 2019 
3. 7 Prinsipper for gode overganger – utfyllende  
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Mandat for ungdomsrådet Finnmarkssykehuset HF 

1.  Grunnlag og formål 
Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom 12-23 (24) år. 
Ungdomsrådets rolle er å ivareta prinsippet om at det er pasientens behov som skal 
være førende for struktur og innhold i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for 
Finnmarkssykehuset for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. 
Ungdomsrådet skal være en kunnskapskilde til forbedring av Finnmarkssykehuset.  
Ungdomsrådet skal foreslå tiltak som Finnmarkssykehuset kan bruke for å forbedre sitt 
tilbud til ungdom. 

2.  Rekruttering, representasjon og oppnevning 
Rekruttering 

I tillegg til allmenn utlysning vil brukerorganisasjoner inviteres til å nominere 
kandidater til ungdomsrådet. 

Representasjon 

Medlemmene bør i sum ha tilknytning til både somatikk og psykisk helsevern og også 
rus. Øst, Midt- og Vest-Finnmark skal være representert. Det skal være medlem med 
samisk språk- og kulturkompetanse.  
Det skal være jevn kjønnsfordeling og en viss aldersspredning innenfor alderen 12-23 
(24) år. Medlemmer under 18 år må ha samtykke fra foresatt til å sitte i rådet. 
Det skal være vararepresentanter, men ikke personlig vara. Dersom et medlem flytter ut 
av fylket skal denne søke permisjon eller fritak fra vervet. Dette gjelder også ved flytting 
ved skolegang/studier. I slike tilfeller rykker vararepresentant opp. Administrerende 
direktør kan supplere listen over vararepresentanter. 

Oppnevning 

Administrerende direktør oppnevner medlemmer på bakgrunn av innkomne forslag 
eller ønsker. 

Varighet 

Medlemmene sitter i 2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det er ikke er ønskelig at 
hele rådet skiftes ut samtidig. 

3.  Organisering 
Ungdomsrådet er et overordnet organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i 
alle Finnmarkssykehusets klinikker.  
Ungdomsrådet skal bestå av 9 medlemmer og 4 varamedlemmer. Ungdomsrådet velger 
selv leder og nestleder. Koordinator fra Finnmarkssykehuset skal understøtte 
ungdomsrådet. 
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Møter 

Ungdomsrådet skal ha 4 – 6 årlige møter. Møtene kan avvikles som video-/Skype-
konferanser. Ett møte kan erstattes med helgesamling.  
I tillegg kan ungdomsrådet/medlemmer i ungdomsrådet inviteres av 
Finnmarkssykehuset til frivillig deltakelse ved møter med ledelse, foredrag etc. 

Samarbeid med foretakets koordinator 

Foretaket har en koordinator som skal ivareta daglig drift av ungdomsrådet. 
Koordinatoren skal: 
• sørge for møteplan, innkalling, sakslister og forberedelse av saker, samt skrive 

referat/protokoll fra ungdomsrådets møter 

• bistå ungdomsrådets leder og nestleder 

• organisere intern og ekstern kommunikasjon og formidling fra Ungdomsrådet 

• organisere valg av nye medlemmer til ungdomsrådet 

Samarbeid med klinikkenes kontaktpersoner 

Hver klinikk har en kontaktperson for ungdomsrådet. Kontaktperson i klinikk har 
ansvar for å koordinere kontakt mellom Ungdomsrådet og klinikken i saker som angår 
klinikken. 
Både Ungdomsrådet og Finnmarkssykehusets klinikker kan komme med saksforslag. 
Ungdomsrådets arbeid og prioriteringer skal eies av rådet selv. 

Samarbeid med brukerutvalget 

Det skal være et samarbeid mellom Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. 
Ungdomsrådets leder møter i årlig brukerutvalgsmøte for å orientere om aktuelle saker. 
Sakslister og referat/protokoll sendes rutinemessig mellom utvalgene.  

Taushetsplikt 

Medlemmene har taushetsplikt, som betyr at det som deles av personlige erfaringer i 
rådet ikke skal deles med noen andre. Taushetsplikten gjelder særlig personlige 
opplysninger om pasienter. Taushetserklæring skal undertegnes. 

4.  Oppgaver 
Medlemmene kan dele sine erfaringer med hverandre dersom de føler for det.  
Ungdomsrådet skal: 
• Fremme brukerperspektivet som ungdom for helsepersonell, sykehusledelse og 

helsemyndigheter ved å gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdom i 

Finnmarkssykehuset og dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen 

ungdom 

• Gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom i Finnmarkssykehuset og 

fremme synspunkter og saker som kan være viktige for å kunne forbedre 
Finnmarkssykehusets tilbud til unge brukere og pårørende 
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5.  Godtgjøring 
Timesats for møter er kr. 120 for medlemmer og kr. 150 for leder/nestleder. Satsene 
reguleres i tråd med satsene ved UNN HF. 
Medlemmene får reisegodtgjørelse etter statens reiseregulativ 
Om ordinært møte erstattes med helgesamling honoreres dette som to møter a 4 timer. 
Dersom medlemmene inviteres til andre møter eller arrangement er prinsippet at 
oppdragsgiver betale honorar.  
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Trondheim	13.-15.	september	2019	

Radisson	Royal	Blu	Royal	Garden	Hotel	

Ungdomsrådene	St.Olav	og	HNT		

ønsker	dere	alle		

	

Velkommen	til	LandskonferanseJ 	
14	forskjellige	ungdomsråd	fra	Helseforetakene	Nord,	Midt	og	Sør-Øst	
Norge	deltar.	Totalt	kommer	det	70	ungdomsrådsrepresentaneter	og	15	

koordinatorere/sekretærerJ	

Vi	håper	dette	blir	en	trivelig	og	utbytterik	helg	for	alle	sammen	J	

Samling	er	RUSFRI.	
(Dette	gjelder	også	koffeinholdige	”energidrikker”.)	

Registreringsbordet	ved	ankomst	fredag,	er	rett	innenfor	hovedinngangen	
til	Radisson	Blu	Royal	Garden	Hotel	Trondheim.	(Kjøpmannsgata	73.)	

• Send	gjerne	mail	til	Mads	vedr	ankomsttid	fly	ift	fredagen.	
• Vi	oppfordrer	alle	til	å	lage	et	innslag	el	lignende	til	lørdagskvelden.	
• Viktig;	Hvis	noen	skal	ha	Teleslynge	må	dette	meldes	Mads	snarest,	
ingen	behov	er	meldt	inn	til	nå.	

Transport	til	hotel	fra	flyplassen	er	med	flybuss	eller	tog.	Flybussen	stopper	
ved	hotellet,	mens	det	er	en	kort	spasertur	fra	toget.	

	

Vi	gleder	oss	til	konferanse!	#CAMPREVOLUTION	

MVH	

Ungdomsrådene	St.	Olav	og	HNT	
Ved	spørsmål	kontakt	Mads	Bøhle;93028714	mads@teamtrivsel.no	
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Viktig:	
• Hvert	ungdomsråd	får	10	minutter	til	å	presentere	seg	selv	og	si	litt	om	
hvordan	de	jobber	lørdag	09.15-12.00	

• Lørdag		kl.	15.00-17.00	er	det	satt	av	tid	til	reginale	samlinger.	
Koordinatorene	i	hver	enkelt	region	får	ansvar	for	å	sette	opp	
programfor	disse.	

• Vi	prøver	å	få	til	en	samling	for	alle	koordinatorer	i	løpet	av	helga.	
Dette	avtaler	vi	i	felleskap	ift	program	for	øvrig.	

Program:	

	 	 Fredag	13.	September	

Fra	kl.	18	 	 Innsjekk,	hovedinngang	Royal	Garden	

Kl.19-20.30		 Middag,	(spis	så	mye	du	vil)		

	 	 	 på	restaurant	Olivia	på	Solsiden,	300m	å	gå.		

	 	 	 Det	serveres	2	typer	pizza	og		pastaretter.	Det	er	tatt		
	 	 	 hensyn	til	rapporterte	allergier.	

Kl.	20.30-23	 Sosialt	på	hotellet	

	

	 	 Lørdag	14.	September	

Kl.	07-09.00	 Frokost	

Kl.	09-09.15	 Velkommen	ved	Ungdomsrådene	v/	St.	Olavs	og	Helse	
	 	 	 Nord-Trøndelag.		

	 	 	 Sted:	Brattøra/Tavern	i	1	etg.	Hotellet.	

Kl.	09.15-12	 Hvert	ungdomsråd	får	10	minutter	til	å	presentere	seg	
	 	 	 selv	og	si	litt	om	hvordan	de	jobber.	Vi	legger	inn	en	pause	
	 	 	 underveis.	

Kl.12-13.00		 Lunsj	

Kl.13-15.00		 Foredrag	og	Workshops:	Brukermedvirkning	i		
	 	 	 forskning	

	 	 	 V/	Synne	Øien	Stensland.	Dr.med.,	spesialist	i		 	
	 	 	 barnesykdommerForsknings-	og	formidlingsenheten	for	
	 	 	 muskelskjeletthelse	(FORMI),	Oslo	Universitetssykehus.	
	 	 	 Forsker	ved	Nasjonalt	kunnskapssenter	om	vold	og		
	 	 	 traumatisk	stress,	NKVTS,	Oslo.		
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Kl.15-17.00		 Regionale	samlinger;	Helse	Nord,	Helse	Midt	og	Helse	
	 	 	 Sørøst.	

	 	 	 Vi	har	2	grupperom	til	disposisjon,	Lade	–	22	plasser	og	
	 	 	 Austråt	–	30	plasser.	

	 	 	 Vi	legger	opp	til	at	regionene	selv	bestemmer	innholdet	i	
	 	 	 denne	sekvensen.	

	 	 	 Ungdomsrådene	i	Helse	Midt	har	møte	og	informasjon	om	
	 	 	 Helseplattformen,	og	hvordan	brukere	kan	være	med	å	
	 	 	 påvirke	i	utformingen	av	ny	journalløsning.	 	 	

	

Kl.19.00		 	 Buffè	og	sosialt	på	hotellet.			

	 	 	 Oppfordrer	til	sosiale	innslag	etter	buffèn	J	

	 	 	 Sted	:	På	hotellet	i	Cicignon	i	1	etg.		

	 	 	 Bufèen	merkes	ift	alergener.	
	

	 	 Søndag	15.september	

Kl.	07-09.00	 Frokost	

Kl.	09-12.00	 Hva	bør	og	skal	ungdomsrådene	ha	fokus	på	i		
	 	 	 fremtiden?	

	 	 	 Ulike	innledere	utfordrer	oss	til	debatt	og	workshops.	

	 	 	 Sted:	Brattøra/Tavern	i	1	etg.	

	 	 	 Vi	har	2	grupperom	til	disposisjon,	Lade	–	22	plasser	og	
	 	 	 Austråt	–	30	plasser.	

	 Målet	med	dette	er	å	lage	et	5-10	punkts	felles		 	 	 	
	 UngdomsrådsResolusjon	som	vi	sender	til	Helseminister		 	
	 Bent	Høie,	adm.	Dir	i	helseforetakene	og	sykehusdirektøreneJ	

Kl.12-13.00		 Lunsj	

Kl.13-14.00		 Avslutning	og	oppsummering	

	 	 	 Sted:	Brattøra/Tavern	i	1	etg.		
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Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte til 

voksenorienterte tjenester i Helse Nord 
 

Utarbeidet av Ungdomsrådene i Helse Nord oktober 2018 og oppdatert september 2019.  

(Nordlandssykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset) 

 

Livet vårt er kanskje ikke helt forutsigbart, men det er viktig at behandlingen vår er det. Går 

ting galt i ungdomstiden drar vi gjerne med oss problemer over i voksen alder. Overgangen fra 

barn til voksen i sykehuset må derfor ikke gå galt. For å sikre trygge og gode overganger må 

helsepersonell ta utgangspunkt i ungdommens særskilte behov, og helsetjenestene må ha gode 

systemer og rutiner og kunnskapsrike medarbeidere. Som ungdom må vi bli tatt på alvor.  

 

 

o Forberedelsene må begynne tidlig 
 

Ungdommen må tidlig få kunnskap om hva som skal skje i overgangen til voksenorienterte tjenester. 

Ungdom må gjennom hele prosessen føle seg trygg, bli ivaretatt, sett og hørt. Forutsigbarhet og god 

forberedelse gir kontroll, samtidig som det legger grunnlaget for god medvirkning og mestringsfølelse.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Ha en koordinator for overgangsprosessen/fasen og en individuell plan for den enkelte.  

 Starte dialogen om overgangen i god tid før den er forventet å skje (minimum 6 mnd.). 

Informasjon må gjentas flere ganger og ungdom må gis mulighet til å velge videre behandling 

når dette er aktuelt. 

 Møte ny behandler før oppstart sammen med gammel behandler 

(overføringssamtale/oppstartsmøte).  

 Ha glidende overgang 

 Sikre at ny behandler har kunnskap om pasientens sykdomshistorie. Det er viktig at behandler 

har lest journalen på forhånd slik at en slipper å fortelle sin sykehistorie flere ganger.  

 Sørge for at helsepersonell har kunnskap om pasientens aktuelle hjelpemidler, og at disse er på 

plass før pasienten kommer. (teleslynge, telefontolk, fysisk tilrettelegging mv.). 

 Tilby omvisning på den nye enheten.  

 Unngå ventetid på oppstart av voksenorienterte tjenester.  

 Involvere pasientens pårørende, når ungdommen ønsker det og spesielt hvis ungdommen har 

kommunikasjonsvansker.  

 Kan en gjøre overgangen til noe positivt ved eksempelvis å lage et arrangement/lunsj for 

ungdommen med de nærmeste pårørende og helsepersonell, litt som en konfirmasjon – 

overgang til voksenlivet.   

 

o Ungdom må få medvirke  

 
Ungdom trenger å være med på å bestemme over egen behandling. Det gjør at vi føler at vi kan mestre 

livet, og det gir oss eierskap til egen sykdom. Vi ønsker å ta ansvar. Vi ønsker å helsepersonell alltid 

skal ta utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Men gi oss tid til å bli trygg. Det er først 

når ungdom blir trygge at reell medvirkning er mulig.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Gi informasjon om mulige behandlingsvalg, både skriftlig og muntlig.  

 Ha god informasjon på nettsidene deres. 

 Ha en diskusjon om hva andre skal få vite om meg og hvem jeg vil ha med meg på hva  

 Ta hensyn til skole og fritid når dere setter opp timer til behandling.  
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 Legge til rette for medvirkning, uavhengig av funksjonsnivå. 

 Spørre oss om hva vi syns om behandlingen. 

 Ha systemer og en brukervennlig klageinstans slik at ungdom kan få mulighet til å bytte 

behandling om vi ikke syns det fungerer godt nok.   

 

 

o Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på informasjon og 

opplæring 
 

Å ha kunnskap om sykdommen gjør det lettere å forstå seg selv og andre og gir ungdom større 

mulighet til å ta kontroll over eget liv og helse. Det kan være vanskelig å finne fram til nødvendig 

informasjon selv, og ofte enda vanskeligere å forstå den. Helsepersonell er ansvarlige for å forklare de 

forskjellige tilbudene og tjenestene til pasienten på en måte de forstår og kan forholde seg til. 

Informasjonen må tilpasses språkbakgrunn, alder, funksjonsevne og modenhetsnivå. Hele familien 

trenger informasjon og opplæring.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Utvikle en sjekkliste med nødvendig informasjon for pasienter som fyller 18 år (taushetsplikt, 

egenandel, tilbud om ledsager og tilknytting til avdeling). 

 Tilby kunnskap om tjenester og tilbud for ungdom og voksne, og ha denne informasjonen 

enkelt tilgjengelig på sykehusets nettside.  

 Ha en oversiktlig journalføring. 

 Gi pasienten god opplæring om rettighetene de har, og hva de har krav på. 

 Ha samtaler med ungdommen om forhold som er viktig for ungdom, inkludert seksuell helse. 

 Gi informasjon om pasientorganisasjoner. 

 Utvikle lærings- og mestringskurs for ungdom. 

 

 

o Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være fleksible 
 

Sykehus må tilby en helhetlig og fleksibel behandling som tar utgangspunkt i ungdommens særskilte 

behov. Det betyr blant annet at ungdom som trenger hjelp må tilbys hjelp fort. Som ungdom har en 

ikke tid til å vente flere måneder på å få hjelp. Et ungdomsliv er kort, voksenlivet er lengre. Det er så 

mye man har lyst å gjøre, og så mye man kan gå glipp av. Det er heller ikke greit å måtte være på 

sykehuset når du egentlig skulle vært på skolen. Du går glipp av fag, du går over fraværsgrensa og du 

blir mange ganger så utmattet av behandlingen at du ikke har noe å gjøre på skolen etterpå.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å: 

 

 Alltid ta utgangspunkt i ungdommens perspektiv og ikke tro at du vet hva ungdom trenger, 

spør! 

 Tilby behandling på ettermiddagstid og opprett ungdomspoliklinikker (for eksempel 15-25 år) 

 Ha egne ungdomsrom. (Aktivitetsrom som ikke ser sykt trist ut). 

 Utvide aldersgrensen på barneavdelingen og prioriter å legge inn flere ungdommer på samme 

rom. (men spør først). 

 Tilby kontaktlege/kontaktperson 

 Ha psykiatriske sykepleiere i somatiske helsetjenester.   

 Få lov å ha med seg pårørende eller sykepleier man kjenner med i samtaler med lege helt til en 

føler seg komfortabel med å være alene. 

 Ha en brukervennlig klageinstans i tilfelle man ikke har kjemi med ny behandler. Det er ikke 

lett for ungdom å klage på behandlingen mens du ser behandleren i øynene.   
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 Ha et mestringsfokus samtidig som en behandler sykdommen/symptomene. Helsepersonell må 

sette seg inn i pasientens liv også utenom det medisinske. Snakk med oss om fortid, nåtid og 

muligheter i framtiden. Ikke ha fokus på bare en kroppsdel eller ett symptom av gangen og det 

som skjer i behandlingsrommet her og nå. Se helheten. Se den enkelte.   

 

 

 

o Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov 

 

Ungdomstiden er helt spesiell. Vi utvikler oss raskt, vi modnes og forandres fra dag til dag. Alt er i 

endring, og spesielt i overgangen til voksenorienterte tjenester er det mye som skal endres på en gang. 

Da kan det lett bli for mye for mange, og i verste fall kan man falle ut av både behandlingen og 

systemet. Ungdom bør slippe å stå alene med helt nye behandlere i et helt nytt system. Hvis 

helsepersonell opplæres til å tenke på ungdom som en egen pasientgruppe, og er oppmerksom på 

hvordan man kommuniserer godt med ungdom, kan man unngå at kravene som stilles til ungdom 

oppleves som for store, og forhåpentligvis unngå at behandlingen oppleves som for stressende til å 

fortsette.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å:  

  

 Ha kunnskap om å samtale med ungdom, inkludert samtaler om seksualitet og seksualtekniske 

hjelpemidler  

 Kunne fortelle om rettighetene ungdom har på en måte som er forståelig og hjelpsom 

 Ha kunnskap om at det å ikke få ha med seg foreldrene sine til behandlingen kan være en stor 

bekymring   

 

 

o Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole 

 
For ungdom som mottar tjenester fra flere instanser er det viktig at disse har en helhetlig tilnærming 

og god kontakt med hverandre. Tjenestene må ha god kunnskap om hverandre, samarbeidskultur, 

gjerne felles møtepunkt og kursing. Det er trygt for ungdom om de forstår at helsepersonell 

samarbeider godt på tvers av enheter/klinikker og at helsepersonell fra voksenmedisinen har god 

kjennskap til de som jobber i BUP/Barneavdelingen. (Både hvem de er, og hvilke tilbud som finnes.) 

Det er forvirrende når helsepersonell sier og mener forskjellige ting om hva som feiler deg, hva som er 

lurt å gjøre, og hvilken behandling du skal ha. Ved overgangen fra barneorienterte til voksenorienterte 

tjenester bør kontakten opprettholdes og informasjon videreformidles, etter samtykke fra ungdommen. 

Helsepersonell bør snakke med ungdom også om ulempene ved å ikke dele noe informasjon.  

 

Dette prinsippet kan møtes ved å:  

 

 Gi skole og kontaktlærer informasjon om diagnose og behandling fra sykehuset, i samarbeid 

med pasienten.  

 Ha tydelige rutiner for gode overganger. 

 Avholde et overføringsmøte mellom involverte instanser, eventuelt ha en ansvarsgruppe.  

 Når pasienten har sammensatte behov; tilby fast koordinator/kontaktperson. 

 Utarbeide behandlingsplaner som evalueres regelmessig på et språk ungdom kan forstå.  

 Dersom behandlere i barne- og voksenmedisinen har forskjellige meninger; snakk sammen 

først og snakk deretter med ungdommen (og deres nærmeste). 

 

 

 

 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 239 



o Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten 

 

Ingen er viktigere for oss enn våre nærmeste. Det er de som er glade i oss, deler hverdagslivet med 

oss, kjenner oss best og berøres av sykdommen. Det er viktig at familien skjønner hva ungdom trenger 

og hvordan de kan hjelpe på en god måte. Noen ganger tar foreldre/familien over oppgaver og 

avgjørelser som vi bør ta selv.  

 

Dette prinsippet kan oppnås ved å: 

 

 Spør hvordan ungdommen ønsker å involvere familien sin. Noen vil ikke ha dem med, andre 

trenger dem. Ungdom må få velge.  

 Tilby familiesamtaler. 

 Aktivt etterspørre hvordan familie påvirkes av situasjonen, og hvilke behov de har, inkludert 

søsken.  

 Utvikle eget informasjonsmateriell rettet mot foreldre og søsken. 

 Lettere å gi pårørende fullmakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle sitater som kan brukes ved presentasjon av prinsippene (legg gjerne ved flere fra andre UR): 

 

«Overganger er skumle»  
Ungdomsrådet Nordlandssykehuset, 2018 

 

 

«Vi skulle gjerne sluppet å ha noe med dere å gjøre i det hele tatt. Men når det først er sånn at vi 

trenger dere, så er det viktig at dere hjelper oss sånn at sykdommen tar så liten plass som mulig livene 

våre. Da tenger vi å møte en helsetjeneste som ser akkurat det og hjelper oss med akkurat det.» 

Ungdomsrådet Nordlandssykehuset, 2017 

 

 

«Det er viktig å huske at: Livet er ikke på stopp bare fordi du er på sykehus!» 

Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset, 2019 

 

  

«Det er fire behov ungdom som er innlagt på sykehus ønsker å oppleve: samarbeid, kjærlighet, 

ydmykhet, trygghet.»  

       Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset, 2019
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Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  Torsdag 13. februar 2020 
Møtested:  Skype, møterom Øyfjell i Mosjøen og Loftfjell i Mo i Rana 
 
 
Tilstede: 
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU x  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Ellen Sara Sparrok Larsen  Medlem Samisk befolkning  x 

Einar Moen Medlem Eldrerådet  x 

Rigmor Røberg Medlem Kreftforeningen X  

Åse Irene Wrålsen Medlem FFO -HLF  x 

Alf Tjønna Vara Samisk befolkning x  

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. Dir   x 

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Fred Mürer Medisinsk dir.  X  

Siri Tau Ursin Enhetsdirektør 
prehospital  

  x 

Odd Magne Rønning Prehospital  x  

Trond Nilsen Prosjektleder bygg 
og eiendom 

 X  

Ida Bukholm Fagsjef  x  

 
  
Saksliste 
 
Sak 4/2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 4/2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 5/2020  Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 11. desember 2019 
Sak 6/2020  Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært brukerutvalgsmøte den 17. 

januar 2020 
Sak 7/2020  Orienteringssaker 

1. Informasjon fra BU-leder – muntlig 
a. Regional pasientsikkerhetskonferanse 11. og 12. februar 2020 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 241 



 

 

b. OSO-møte 4. februar 2020 
c. Styremøter 

2. Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  

Sak 8/2020  Ny oppnevning av representant fra brukerutvalget til prosjekt samhandling 
om mestringstreff på Helgeland. Sak 58-2019  

Sak 9/2020  Brukerutvalgets årlige melding 2019 
Sak 10/2020  Orientering fra medisinsk direktør 

1) Helseministerens beslutning om Helgelandssykehuset 2025 
2) Helse Nords behandling av kreftkirurgisaken 
3) Orientering om kontaktlegeordningen i Helgelandssykehuset HF 
4) Kjølehette ved kreftbehandling 

Sak 11/2020  Oppdragsdokumentet 2020 
Sak 12/2020  Ambulanseflysaken – svekket beredskap på Helgeland? 
Sak 13/2020  Orientering fra samhandlingssjefen 

1. Utarbeidelse av retningslinjer for PKO stilling –prehospitale tjenester. 
2. Revidering av tjenesteavtalene 
3. Helsefellesskap -status 

Sak 14/2020  Universell utforming i Helgelandssykehuset – oppfølging av sak 10, 17 og 29 - 
2019 

Sak 15/2020  Referatsaker  

• Møtereferat fra RBU: 16/12-2019, 29/1-2020 

• Møtereferat fra BU- UNN: 10/9, 6/11, 5/12 – 2019, 29/1-2020 

• Møtereferat fra BU-Finnmarkssykehuset: 16/12-2020 
Sak 16/2020  Eventuelt  
 
Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjent 
 
 
Sak 5/2020  Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 11. desember 2019 
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 6/2020  Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært brukerutvalgsmøte den 17. 

januar 2020 
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 7/2020  Orienteringssaker 

1 Informasjon fra BU-leder – muntlig 
a. Regional pasientsikkerhetskonferanse 11. og 12. februar 2020 
b. OSO-møte 4. februar 2020 
c. Styremøter 
d. Svar fra Avinor - venterom 
e. Flysaken –ugunstige reisetider 

2 Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
f. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  

 
Vedtak: Informasjon tas til orientering.  
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1) Brukerutvalget ber om at pasientreiser følger opp svaret fra Avinor.  
2) Brukerutvalget ber om at reisende pasienter blir orientert om ventesone og VIP-

rom på flyplassen i Bodø. 
 

Sak 8/2020  Ny oppnevning av representant fra brukerutvalget til prosjekt samhandling 
om mestringstreff på Helgeland. Sak 58-2019  
Vedtak: Alf Tjønna er valgt som brukerutvalgets representant til styringsgruppen. 
 
 
Sak 9/2020  Brukerutvalgets årlige melding 2019 
Vedtak: Brukerutvalgets årlige melding ble godkjent uten korrigeringer.  
 
 
Sak 10/2020  Orientering fra medisinsk direktør 

1    Helseministerens beslutning om Helgelandssykehuset 2025 
2    Helse Nords behandling av kreftkirurgisaken 
3    Orientering om kontaktlegeordningen i Helgelandssykehuset HF 
4 Kjølehette ved kreftbehandling 

1. Orientering om helseministerens beslutning og at prosjektet nå går inn i 
konseptfasen. Konseptfasen vil sannsynligvis vare 18 til 24 måneder. 
Styringsdokumentet for konseptfasen skal være ferdig i april/mai i år. Det etableres 
ny styringsgruppe. Det sendes ut løypemeldinger fra kommunikasjonsavdelingen som 
legges på nettsidene til foretaket. Det utlyses stilling for prosjektdirektør, og det 
etableres fire kontorer for administrativ ledelse i Mosjøen og Sandnessjøen.  

2. Helse Nord tok saken til orientering. Det jobbes videre med kvalitetsutvikling av 
tilbudet. Arbeidet ledes av fagsjef Ida Bukholm. Fagsjefen vil også igangsette arbeidet 
med pasientrapportering av uønskede hendelser lokalt. 

3. Kontaktlegeordningen er ikke gjennomført i tilstrekkelig grad. Medisinsk direktør 
ønsker å sette større fokus på dette i inneværende år. 

4. Helgelandssykehuset ønsker å involvere Helse Nord i arbeidet med å etablere 
kjølehette i kreftbehandling på Helgeland. En etablering på Helgeland må gjøres i 
samarbeid med onkologer ved Nordlandssykehuset og Unn, og det må ses på i en 
regional sammenheng. Dersom det skal etableres på Helgeland så bør det bli på en 
lokasjon da det ikke er pasientgrunnlag for flere steder.  

 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for god informasjon og tar sakene til orientering.  
 
 
Sak 11/2020  Oppdragsdokumentet 2020 
Hovedmålene i oppdragsdokumentet for 2020 er de samme som i 2019. 
Oppdragsdokumentet er strukturert etter punktene i Regional utviklingsplan som strekker 
seg til 2035. Vi har ca 100 krav som vi skal rapportere på i tertial- og virksomhetsrapporten.  
Det følger med en tilleggsliste med krav fra tidligere oppdragsdokumenter.  
 
Samvalg er tatt med i oppdragsdokumentet i år. Man skal systematisere arbeidet med å 
involvere brukerne i arbeidet med behandlingen.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjon til orientering. Brukerutvalget ønsker å 

bemerke: 

Regionalt Brukerutvalg møte 12.03.20 - innkalling og saksdokumenter Side 243 



 

 

1) Mange mål er lite konkrete og dermed vanskelig å rapportere på.  
2) Det savnes mer brukermedvirkning som gjennomgående i dokumentet.  
3) Universell utforming – det savnes krav i oppdragsdokumentet til at 

eksisterende sykehusbygg oppgraderes og blir bedre tilrettelagt for brukerne. 
 
 
Sak 12/2020  Ambulanseflysaken – svekket beredskap på Helgeland? 
Status rapporteres daglig til Helse Nord. Nå er det grønn beredskap. Helgeland har 
utfordringer som de ønsker å løfte inn i evalueringen som skal settes i gang.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering. Brukerutvalget er tilfreds med at det er normal 

beredskap, og at beredskapssituasjonen skal evalueres.  
 
 
Sak 13/2020  Orientering fra samhandlingssjefen 

1) Utarbeidelse av retningslinjer for PKO stilling –prehospitale tjenester. Det utlyses 
stilling for praksiskonsulent knyttet til prehospitale tjenester 

2) Revidering av tjenesteavtalene skal starte nå. Brukerutvalget har sendt innspill 
om at det i tjenesteavtale 3 ang. ledsager bør være et punkt som omhandler 
spesielt de pasientene som har kommunikasjonsvansker. 

3) Helsefellesskap –status: – arbeidet med å utarbeide fellesskapene på Helgeland 
starter nå. Arbeidet styres fra Helse Nord. Skal være mest mulig likt i hele 
regionen. Helsefellesskapene baserer seg på en avtale mellom KS og regjeringen som 
ble underskrevet 23. oktober 2019.  
- Avtalen mellom KS og helseforetakene  

- Nasjonal helse- og sykehusplan (kortversjon)  

- Meld. St. 7 (2019-2020) (Nasjonal helse- og sykehusplan  

4) Fagråd for samhandling etableres i vår og erstatter det gamle 
samhandlingsutvalget. Representant fra Helgelandssykehuset er 
samhandlingssjefen.  

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informasjonen. Sakene tas til orientering.  
 
 
Sak 14/2020  Universell utforming i Helgelandssykehuset – oppfølging av sak 10, 17 og 29 
– 2019 
Det er ikke satt i verk tiltak for å følge opp brukerutvalgets bemerkninger fra 2019. Det er 
ønskelig å sette fokus på endringer som kan gjøres uten store kostnader. Punktene farges 
med trafikklys – risikovurdering.  
 
Vedtak: Brukerutvalget tar saken til etterretning. Brukerutvalget vil bidra i arbeidet 

videre med å prioritere områder som haster. Følges opp på kommende møte. 
 
 
Sak 15/2020  Referatsaker  

• Møtereferat fra RBU: 16/12-2019, 29/1-2020 

• Møtereferat fra BU- UNN: 10/9, 6/11, 5/12 – 2019, 29/1-2020 

• Møtereferat fra BU-Finnmarkssykehuset: 16/12-2020 
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Vedtak:  Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Sak 16/2020  Eventuelt  
 

1) Oppgradering av operasjonsavdelingen – brukerrepresentant til prosjektgruppen. 
2) Opplæring av nytt brukerutvalg 
3) Utgiftsdekning til reiser som ikke blir gjennomført grunnet sykdom 

 
 
Vedtak:  1) Brukerutvalget har utfordringer å velge brukerrepresentant i møtet. Det gis 

tilbakemelding til prosjektleder på valg av representant innen en uke. 
  

2) Opplæringsdag for nytt brukerutvalg 19. mai vedtas.  
3) Brukerutvalget ber om retningslinjer.  

 
  
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 16. mars 2020 
Protokollen blir lagt fram som referatsak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 
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Årlig melding fra brukerutvalget 
Helgelandssykehuset HF 
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1 Brukerutvalgets sammensetning i 2019 

 

 

Leder:  Anne Lise Brygfjeld  SAFO - NFU 

Nestleder: Per Hansen   FFO – Mental Helse 

Medlemmer:  Einar Moen   Eldrerådet 

  Rigmor Røberg  Kreftforeningen 

  Tove Linder Aspen  Ivareta  

  Ellen Sara Sparrok Larsen Samisk representant 

  Åse Irene Wrålsen  FFO - HLF 

Varamedlemmer: 

  Alf Tjønna   Samisk representant 

  Bjørn Helge Hansen  Eldrerådet 

  Vigdis Svaleng   FFO- ADHD 

  Andreas Lund   FFO, Mental Helse 

  Mariette Korsrud  SAFO - NHF 

 

Sekretariat: Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen, Senter for samhandling 

  Rådgiver LMS Tove Lill Røreng Falstad, Senter for samhandling 

 

 

Anne Lise Brygfjeld er brukerutvalgets leder.  

Hun ble valgt inn i brukerutvalget i 2016 som representant for 

SAFO. Hun overtok ledervervet fra mai 2018.  
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2 Møter i brukerutvalget 2019 
 

Brukerutvalget hadde sju møter og behandlet 82 saker i 2019. Det har vært praktisert 

arbeidsutvalg (AU) i år som har hatt møter cirka to uker før hvert brukerutvalgsmøte. AU har 

stått for planlegging av saksliste og innhold. Det er leder og nestleder som utgjør AU i 

samarbeid med sekretariat.  

Møtene i brukerutvalget i 2019 har til dels vært fysiske møter, og til dels Skypemøter med 

studio i Mosjøen og Mo i Rana. Noen har deltatt på møter også via telefon. Skype har vært 

utfordrende å bruke som privatperson. De fleste har valgt å reise til nærmeste studio for 

deltakelse derfra. Samarbeidet oppleves også enklere og mer givende når man er fysisk 

samlet i en gruppe. Brukerutvalget har vært fysisk samlet som hel gruppe ved to 

anledninger: sommermøte i Sandnessjøen og desember-møtet i Mo i Rana. Da med sosial 

sammenkomst og felles middag. De øvrige møtene har vært via Skype. 

 

 

 

Einar og Per på desember-møtet som var et fysisk møte på Meyergården Hotell 

 

3 Brukerutvalgets mandat 
 

Mandatet for brukerutvalget er utarbeidet på bakgrunn av veiledende nasjonale 

retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak. Mandat ble vedtatt på 

styremøte 20. april 2018. 
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Mandatet gir plass til sju faste medlemmer i brukerutvalget. FFO har to representanter hvor 

den ene skal representere Mental Helse. SAFO, Kreftforeningen, TSB, Eldrerådet og samisk 

befolkning har en plass hver i utvalget. Mandatet slår fast at det skal være minimum seks 

møter i året.  

 

Utdrag fra mandatet: 
 

Bakgrunn og mandat 

1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør av 
helseforetaket.  

2. Brukerutvalget i Helgelandssykehuset hadde sitt første møte i desember 2002.  
3. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere, styret og administrerende direktør av 

helseforetaket og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser 
på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp.  

4. Pasienterfaringer skal kun diskuteres og behandles på generelt grunnlag. 
Brukerutvalget skal heller ikke erstatte noen av eksisterende råd og utvalg i 
Helgelandssykehuset, men være et supplement til disse.  

5. Brukerutvalget er representert på Helse Nords fellesseminarer for brukerutvalg / 
brukermedvirkning i regionen.  

6. Brukerutvalget skal markedsføre seg mot totaliteten av brukere på Helgeland, slik at 
det til enhver tid er synlig hvem som har mulighet til å fremme saker på vegne av 
brukerne. 

7. Brukerutvalget skal ha minimum 6 møter pr. år iht. Strategi og handlingsplan for 
brukermedvirkning i Helseforetak i Helse Nord (2013). Iht. foretakets miljøprofil skal 
møtene avholdes fortrinnsvis på videokonferanse/Skype. 1-2 fysiske møter pr. år. 
 

 

Arbeidsoppgaver  

1. Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. Arbeide for styrket 
brukermedvirkning  

2. Brukerutvalget skal være pro - aktiv og rette seg mot brukere på tvers i 
helseforetaket, uavhengig av tilknytning til brukerorganisasjon.  

3. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk 
opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.  

4. Brukerutvalget skal også bidra i arbeidet med forbedring av brukernes tilbud i 
Helgelandssykehuset, eksempelvis gjennom kvalitetsutvalg og prosjekter som 
omfatter endringer av fysiske miljø og /eller endring i pasienttilbud.  

5. Brukerutvalget skal følge med på styrets og helseforetakets årshjul og bidra i mål- og 
strategiarbeid, hovedprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i øvrige 
faglige prosjekter, og delta/medvirke/bidra i råd og utvalg i alle saker som angår 
tjenestetilbudet. 

6. Brukerutvalget kan foreslå kandidater fra området til engasjement i ulike interne 
prosjekter som krever brukermedvirkning  

7. Brukerutvalget skal jamfør retningslinjer ha til behandling:  
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a. Helseforetakets budsjett og virksomhetsplan 

b. Helseforetakets årlige melding 

c. Oppdragsdokument og virksomhetsplan 

d. Strategi og status for arbeid med kvalitetsmål, ventetider mv.   

8. Brukerutvalget skal avgi høringsuttalelser til relevante planer og utredninger. 

9. Holde seg orientert om brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i 
forbedringsarbeidet.  

 

4 Saker i 2019 (et utvalg) 
 

I forbindelse med at Helgelandssykehuset har jobbet for å utrede ny sykehusstruktur på 

Helgeland har brukerutvalget hatt mange saker til behandling. Det ble satt opp et ekstra 

brukerutvalgsmøte på høsten for å få tid til orientering fra alle arbeidsgruppene som jobbet 

med interne utredninger på områder i henhold til bestilling fra styret. Grunnet sykdom ble 

ikke orientering om HSYK 2025 prehospitale tjenester gjennomført som planlagt.  

 

Saker som brukerutvalget har hatt til behandling: 

• Administrerende direktørs innstilling til Helgelandssykehuset 2025  

• HSYK 2025 – Fødetilbud på Helgeland 

• HSYK 2025 – Samhandling med kommuner og rekruttering 

• HSYK 2025 – E-helse og velferdsteknologi 

• HSYK 2025 – Psykisk helsevern og TSB 

• Universell utforming i Helgelandssykehuset – befaring ved alle tre sykehusenhetene 

• Mandat for Brukerutvalgets arbeidsutvalg 

• Vanskelige flyreisetider til og fra Helgeland for pasienter som reiser – leserinnlegg 

• Venterom på flyplass i Bodø – pressemelding 

• Virksomhetsplan 

• Årlig melding 

• Budsjett 

• Valg av brukerrepresentanter til flere prosjekt, råd og utvalg.  

• Evaluering av arbeidet i brukerutvalget  

• Rutiner for oppnevning av brukerrepresentanter i arbeidsutvalg og prosjekter 

• Forbedring – resultat av undersøkelse 

• Vaktberedskap, krise-/akuttinnleggelser 

• Desentralisert dialyse 

• Pasientforløp for sykelig overvektpasienter 

• Pasientforløp for hjertepasienter – prosjekt  

• Klart språk 

• Pasientreiser  

• Samhandling om mestringstreff på Helgeland - prosjekt 
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Leserinnlegg /pressemeldinger /høringsuttalelser sendt til media: 
Brukerutvalget har sendt leserinnlegg og pressemeldinger til lokalaviser på Helgeland i 

anledning brukerutvalgets  

• Høring - foreløpige rapport om Helgelandssykehuset 2025 

• Brukerutvalgets forventninger til prosessen med Helgelandssykehuset 2025 

• Pasientreiser: Manglende tilrettelagte ventesoner/venterom ved Bodø lufthavn 

 

5 Brukerutvalgets deltakelse på årets konferanser 
 

Pasientsikkerhetskonferansen 13.-14. februar, Bodø:   Anne Lise Brygfjeld  

Forskerkonferanse på Helgeland 2. oktober, Mo i Rana:  Åse Wrålsen og Dag Utnes 

Regional brukerkonferanse 16.-17. oktober, Bodø:   Anne Lise Brygfjeld og Rigmor Røberg 

 

 

Representanter i Skype-studio på Mo: Rigmor, Tove og Anne Lise 

 

6 Brukerrepresentasjon i 2019 
 

I sak 54/2018 bestemte brukerutvalget å etablere en rutine for brukerrepresentasjon i råd, 

utvalg og prosjekt i Helgelandssykehuset. Det var med bakgrunn i RBUs etablering av slike 

rutiner i 2017. Saken har vært fulgt opp i 2019, og brukerutvalget ser at det må jobbes videre 

med å etablere en felles praksis som fungerer bedre for brukerrepresentantene som er 

oppnevnt.   

I 2019 ble det oppnevnt brukerrepresentanter til prosjektene DMS Brønnøysund, 

vaktberedskap krise-/akuttinnleggelser PHR, samhandling om mestringstreff på Helgeland og 

Helse i arbeid. Det ble opprettet en vararepresentant til kvalitet- og 
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pasientsikkerhetsutvalget.  To faste representanter (AU) har vært tilstede på begge 

arbeidsmøtene som administrerende direktør har invitert til om arbeidet med 

samfunnsanalysen Helgelandssykehuset 2025 sammen med kommunene og Nordland 

fylkeskommune. 

Helgelandssykehuset har også invitert til samarbeidsmøte mellom kommunene og Napha 

der brukerutvalget hadde oppnevnt brukerrepresentant. Representanten ble dessverre syk 

og kunne ikke delta.  

Utvalg/prosjekt Brukerrepresentant Status desember 2019 

BU Sykehusapotek Per Hansen / Åse Wrålsen Skype-møter. Fungerer ok 

Undergruppe Sykehusapotek 
Nord – brukeropplevd 
kvalitet 

Anne Lise Brygfjeld Undersøkelse og tiltak 
gjennomført 

Undergruppe i 
Sykehusapotek Nord - 
Prosjekt - Farmasøyt i 
akuttmottak 

Anne Lise Brygfjeld 6-årig prosjekt fra 2019 – 
2024. 

OSO Helgeland Anne Lise Brygfjeld Fysiske møter. Fungerer ok 

Klinisk utvalg rehabilitering Sissel Brufors Jensen Ingen aktivitet  

Forskning Dag Utnes Deltok på forskerkonferanse 

i 2019 på Mo. 

Forskningsprosjekt hofte/kne Åse Wrålsen  

Kvalitet- og 

pasientsikkerhetsutvalg 

Gunnar Røssvoll 

Tove L. Aspen (vara) 

Møtene startet opp igjen i 

2019. Valgt vararepr. for å 

sikre medvirkning. 

Styringsgruppe for HSYK 

2025 

Anne Lise Brygfjeld  Jevnlig aktivitet 2019 

DMS Brønnøysund Mariette Korsrud 
 
Einar Moen (vara) 

Oppstart fra oktober 

Prosjekt vaktberedskap – 
krise-/akuttinnleggelser 
psykisk helse og rus 

Tove Linder Aspen Repr. i styringsgruppe.  

Arbeidsgruppe 
samfunnsanalyse Hsyk 2025 

Anne Lise Brygfjeld og Per 
Hansen 

Jevnlig aktivitet 

Samhandlingskonferansen 
2020 

Per Hansen 
 
Alf Tjønna (vara) 

Oppstart på høsten 

Prosjekt Samhandling om 
mestringstreff på Helgeland 

Per Hansen Oppstart 2020 

Helse I Arbeid| Rigmor Røberg  Oppstart i 2020 
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7 Økonomi 
 

Økonomisk drift brukerutvalget: 

Brukerutvalgets utgifter inngår i regnskapet for Senter for samhandling. 

Honorar – møtegodtgjørelse*:   kr    151 510,00 

Honorar – lønn til leder/nestleder:   kr      41 250,00 

Reiseutgifter:      kr      77 806,50 

Servering ved møter:     kr      15 000,00 

Sum:       2019:  kr    285 566,50 

 

*I honorar/møtegodtgjørelse inngår også leders representasjon i styremøter og OSO-møter. 

 

8 Videre arbeid 
 

Brukerutvalget har flere saker som anses som viktig å følge opp i 2020. Helgelandssykehuset 

2025 kommer til å ha fokus videre når prosjektet går inn i konseptfasen. Universell utforming 

av Helgelandssykehuset er også en sak utvalget ønsker å følge opp. Det er viktig for utvalget 

å se at det blir gjennomført endringer til det beste for pasienter og brukere i saker som de 

har bemerket. 

Videre har brukerutvalget i samarbeid med øvrige brukerutvalg i regionen og RBU blitt enige 

om at det blir viktig å sette fokus på følgende saker i kommende brukerutvalgsperiode: 

- Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen inkludert hvordan det 

tilrettelegges for brukermedvirkning på system- og tjenestenivå ved opprettelse av 

helsefellesskapene. 

- Pasientreiseordningen: rett transport til rett pasient, tilrettelegging, venterom på 

sykehus og flyplasser, samt bedre ledsagerordninger 

- Pasienters rett til koordinator og kontaktlege 

- Kunnskap om og ansettelser av erfaringskonsulenter 

- Tilstrekkelig og tilpasset pasient- og pårørendeopplæring 

- Helhetlig rusbehandling 

- Implementering av ungdomsrådenes prinsipper for gode overganger mellom 

barneorienterte til voksenorienterte tjenester i sykehus 

- Opplæring i samisk språk- og kulturforståelse 
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9 Takk 
 

Brukerutvalget takker for samarbeidet med fagpersoner, administrasjon og styret i 

Helgelandssykehuset i 2019. I år har fokuset i hovedsak vært rettet mot Helgelandssykehuset 

2025, og det har tatt mye tid. Brukerutvalget takker for god orientering i prosessen og alle 

muligheter vi har fått for å gi innspill i tråd med brukernes ønsker og behov.  

Vi vil takke enkeltpersoner og organisasjoner som melder saker til utvalget og deler av sine 

erfaringer med oss. Dere er viktige bidragsytere for oss for å kunne fremme saker som vil 

bidra til kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten. Vi håper det skal bli bedre tid til 

oppfølging av slike saker i året som kommer.  

Brukerutvalget vil takke alle som har bidratt i løpet av året.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Leder  Anne Lise Brygfjeld 

Nestleder Per Hansen 

Medlem Rigmor Røberg 

Medlem  Ellen Sara Sparrok Larsen 

Medlem Tove Linder Aspen 

Medlem Åse Wrålsen 

Medlem Einar Moen 

 

Sekretariat:  Knut Roar Johnsen/ Tove Lill Røreng Falstad 

Senter for Samhandling, Mo i Rana, 30. januar 2020 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
 

Møtedato:  Onsdag 29.1.2020 kl 09.10- 14.20 
  Møtested:   Møterom D1-707 

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

Dahl, Nina Nedrejord, Laila Edvardsen, Marit Stemland (kom ca kl 09.30), 
Obiajulu Odu, Terje Olsen, Mildrid Pedersen 

 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
Forfall   Siv-Elin Reitan, Martin Moe, Wibecke Årst 
 

Saksliste 
 

 BU-1/20 Årsmelding 2020 – Pasient- og brukerombudet 
Pasient- og brukerombudet Odd Arvid Ryan orienterte vedrørende årsmeldingen 
og svarte ut spørsmål fra Brukerutvalget. 
 Pasient- og brukerombudet  skal blant annet bedre kontakten med UNN Harstad 
og UNN Narvik med faste møter. Saker vedrørende barnesykdommer og psykisk 
helsevern har økt. 

 
Brukerutvalget kom med innspill om å informere brukerorganisasjonene om 
pasient- og brukerombudets arbeid.  

  
  Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 

 
 BU-2/20 Direktørens time 

Direktøren svarte ut følgende bestilling fra Brukerutvalget: 
 
1) BU er bekymret for smittevern og renhold på pasientrom ved UNN og 

                                              Pasienthotellet. 
- Leder i BU og Drifts- og eiendomssenteret avtaler møte for nærmere 

informasjon vedrørende renhold på pasientrom ved UNN 
- Pasienthotellet har iverksatt nødvendige tiltak for å bedre renholdet 

på hotellet. 
 

2) Hvordan er brukermedvirkningen ivaretatt i forhold til innkjøpsprosessen på   
pasienttøy? 
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-     Innkjøp av pasienttøy gjennomføres som innkjøpsprosesser på 
nasjonalt nivå og i henhold til Nasjonal standard.  Spørsmålet er hvordan 
brukermedvirkning ivaretas i nasjonale innkjøpsprosesser, for eksempel 
ved innkjøpsprosesser av pasienttøy. BU vil sende saken videre til 
Regionalt brukerutvalg som bes om å følge opp dette. 
       

  
3)   Samstemming mellom legemidler- hva er status på dette? 

 -     Håkon Lindekleiv inviteres til å komme på neste møte i  
             Brukerutvalget og orientere om saken. 
 

4)   Hva er status for innføring av elektronisk kurve i UNN? 
-     Det gjenstår litt testing både regionalt og internt.  Dato for utrulling:  
      19.-20.2.2020 - Intensivavdelingen, så kommer de andre gradvis etter. 

 
   Annen informasjon fra viseadministrerende direktør: 
     

Det er for tiden mange strykninger av planlagte operasjoner på grunn av stor 
pågang av ø-hjelp. Man forsøker å finne en løsning. 
 
Det ses på ulike tiltak i forhold til utfordringene ved røntgenavdelingen.  

 
Det er ytterligere forverring når det gjelder utskrivningsklare pasienter. UNN har 
vært i møte med kommunen som lover strakstiltak.  
 
Coronaviruset: Folkehelseinstituttet legger ut oppdatert informasjon – følg med 
der. Informasjonen legges også på UNNs nettside. 

 
Økonomien i 2019 var krevende. Etterslepet følger med i 2020. Jobbes med nye 
tiltak for å bedre situasjonen. 

 
Vedtak: Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og følger opp egen sak til det 

Regionale Brukerutvalg i sak om pasienttøy. 
 

 
 BU-3/20 Orientering om bedre håndhygiene hos ansatte i UNN 

Fagsjef ved Kvalitets- og utviklingsavdelingen Håkon Lindekleiv orienterte. 
 
UNN som andre sykehus har utfordringer med at mange ansatte ikke gjør 
håndhygiene før de tar på pasientene. Forslag om å lage plakater på 
pasientrommene vedrørende dette.  
 
Brukerutvalget tenker at en plakat vil gjøre personalet mer oppmerksom på 
problematikken, og at det er mest hensiktsmessig med både tekst og bilde.  

  
Vedtak Brukerutvalget støtter forslaget om plakater på pasientrommene. Utkast til design 

på plakaten legges frem på neste BU møte før pilotering.  
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BU-4/20 Orientering om prostatabestråling i NLSH 
Utsettes til neste møte. 

 
BU-5/20 Kreativt verksted - Grønt kort 

Leder Hege Andersen og erfaringskonsulent Siri K Engstad fra Kontinuerlig 
forbedring orienterte om to saker: 
1)Tre temaer som kom opp i etterkant av Kreativt Verksted 2019: 
 
a. Hvordan kan BU og UR bidra til å utvikle likemannstjenester ved UNN? 

Brukerorganisasjonene har behov for en møteplass. 
b. Hvordan kan man få nærmere kobling mellom Brukerutvalg og Ungdomsråd?  

Enkelte representanter fra BU kan møte på UR-møter og visa versa. 
Avholde fellesmøte på ettermiddagstid dagen før møte i Brukerutvalget. 
Delta på dialogmøtene med styret ved UNN 

c. Hva trenger ledere å kunne om brukermedvirkning (temaer/områder)? 
 
Kreativt verksted – planer for 2020:  Workshop med tema Rus og psykiatri 

 
2)Kampanje – «Grønt kort» - for økt brukermedvirkning i UNN.  
   Rådgiver Siri K Engstad orienterte om kampanjen. 
   Hvordan finne brukerrepresentantene, og de riktig kvalifiserte? 
   Opprette systematiske lister – Brukerbank - retningslinjer for   
   brukermedvirkning 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og kom med innspill til saken 
som kontinuerlig forbedring tar med seg videre i sitt arbeid. 

 
 
 BU-6/20          Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
              
 
 BU-7/20          Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 5.12.2019 

Referatet ble gjennomgått.  
 

Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 
 
BU-8/20 Evaluering av brukermedvirkning i KVAM-utvalgene 

Leder Kirsti Baardsen orienterte om saken. En gjennomgang viser at 
brukerrepresentantene mottar innkalling og deltar på KVAM-utvalgsmøtene.  

 
Vedtak I flertallet av klinikkene fungerer brukerrepresentantene som fullverdige 

medlemmer. Kvam-dagen for 2020 er avholdes torsdag 5. november 2020. 
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BU-9/20 Orienteringssaker 
 

             BU-9/20-1     Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper     
 

Aktivitiet Ansvarlig 2018- 
2020 

Status/merknader 

1.   Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
 

2.   Kvalitetsutvalget i 
UNN 

Kirsti Baardsen 
Laila  Edvardsen  vara 

 

3. Prostatasenteret 
ved UNN 

Hans Johan  Dahl Ikke innkalt enda – to-tre møter pr år. 

4. Koordinerende 
utvalg (Rehab.Avd. 
kompetanseseksjon) 

Laila  Edvardsen Lagt på is. 
Administrasjonen sjekker hvorfor ingen 
møter. 

5. Vestibyleprosjektet Cathrin  Carlyle 
Kirsti  Baardsen vara 

 

6.     OSO  (Overordnet 
Samarbeidsorgan) 

Paul  Dahlø 
Kirsti  Baardsen  vara 

Nytt møte 13.2.2020. Trygg akuttmedisin og 
ny organisering på agendaen. 

7. Klinisk etikkomité 
(KEK) 

Kirsti Baardsen 
Terje Olsen  vara 

Viktige saker blir tatt opp og drøftet. 

8. Sykehusapotekets 
brukerutvalg 

Terje  Olsen 
Nina Nedrejord  vara 

 Velfungerende. 

9. Parkeringsutvalget Obiajulu Odu 
Laila Edvardsen  vara 

 Referat sendes ut. 

10. Pasientsentrert 
h el s eteam 

Obiajulu Odu 
Marit  Stemland  vara 

Har ikke vært møte, skal være møte 2 ganger 
i året. 

11.     Samhandlings- 
barometeret 
(referansegruppen) 

Obiajulu Odu  Litt i dvale. Administrasjonen sjekker hvorfor. 

12.  Pasienterfaringer- 
Gastrokirurgisk avd. 
K3K 

Laila  Edvardsen  
Blir ikke kalt inn. Administrasjonen sjekker 
hvorfor. 

13.S Nye  UNN Narvik Siv Elin Reitan 
Esben  Haldorsen  vara 
 
Anita Fjellfoss 
 
Esben  Haldorsen 
Cathrin  Carlyle  
Marit  Myklevoll 

Styringsgruppe – Siv E Reitan og Esben 
Haldorsen 
Prosjektgruppe – Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter – Cathrin Carlyle, 
Esben Haldorsen Marit Myklevoll 
Opprettet en liten undergruppe av 
brukerrepresentanter. 

 
 14.KVAM-utvalg 

Akuttmedisinsk 
Klinikk 

Terje  Olsen 
Marit  Stemland  vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Deltar på møter, mer i system mht møteplan 
og saker 

15.KVAM-utvalg 
Diagnostisk klinikk 

Klemet  Sara 
Kirsti  Baardsen  vara 

Klinikksjef Kate  Myreng 
Kirsti deltatt flere ganger, har sjelden noe å 
komme med 

16.KVAM-utvalg Hjerte-
og 
Lungeklinikk 

Hans-Johan Dahl 
Marit  Stemland  vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Blir kalt inn og møtene fungerer bra. 
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17.KVAM-utvalg 
Nevro,ortopedi-og 
rehab.klinikk 

Laila Edvardsen 
Terje Olsen  vara 

Klinikksjef Bjørn-Yngvar Nordvåg.  
Blir kalt inn til alle møter. 

 
18.KVAM-utvalg 

Psykiatri- og 
rusklinikk 

Wibecke  Årst 
Siv Elin Reitan vara 

Klinikksjef Tordis  Sørensen  Høifødt 
Administrasjonen sjekker status fra broker-
representantene. 

19.KVAM-utvalg 
Operasjons-og 
intensivklin. 

Nina Nedrejord 
Marit  Stemland vara 

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen  
Deltar på møter, mer system nå, har sjelden noe å 
komme med 

20.KVAM-utvalg 
Barne- og 
ungdomsklinikk 

Ungdomsrådet 
Obiajulu  Obi  vara 

Klinikksjef Elin Gullhav  

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

Marit  Stemland 
Laila Edvardsen vara 

Klinikksjef Rolv-Ole Lindsetmo  
Får innkalling til møtene, inkludert 

22.KVAM-utvalg 
Medisinskklinikk 

Obiajulu  Odu 
Mildrid  Pedersen  vara 

Klinikksjef  Markus    Rumpsfeld 
Deltatt på møter, inkludert 

23. Utvikling av 
sykepleierstudentenes 

praksisstudier 

BU ved Nina Nedrejord Ikke vært møte. 
Administrasjonen sjekker hvorfor– 
kvalitetsavdelingen. 

24. Prosjekt Palliasjon 
ved UNN 

Odu Obiajulu Vært orienteringsmøte. 
Administrasjonen sjekker om det er ferdig. 

26. Prosjekt Arealplan 
UNN  Harstad 

Arvid Eliseussen 
Mildrid Pedersen vara 

Sekretariatet har gitt beskjed til Gina 
Johansen 19.9.2019, og de følger opp.  
Administrasjonen inviterer han til BU(skype) 
for en orientering 

27. Pasient-app saken 
Helse Nord FRESK 

Martin Moe står her 
inntil videre 

 Fortsatt møter. 

28.Ungdomsrådet Kirsti Baardsen Møte 31.1.2020.  
29. 
Frivillihetsrepresentant 
i   Frivillighetsgruppen 

Terje  Olsen 
Nina  Nedrejord  vara 

Hyppig møtevirksomhet. Tema:Frivilliges 
innsats. Terje sender referat til Nina. 

30.HelseIArbeid Mildrid Pedersen 
Terje  Olsen  vara 

Prosjektet består. 

31.OSO-satsing: 
Samhandlingsforum for 
Somatikk i Tromsø 

Paul  Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Møte i høst. Felles tema for alle forumene, blant 
annet overgang fra UNN til kommunal tjeneste 
for pasienter, og oppgaveoverføring 

32. Klinisk samarbeids- 
utvalg (KSU) 1-18 - 
Fordeling av ansvar og 
oppgaver  mellom  UNN 

Terje Olsen Arbeidet er ferdig. Avsluttes. 

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

Paul  Dahlø 
Kirsti  Baardsen  vara 

Har ikke hørt noe hittil. 
Administrasjonen undersøker om det er 
fremdrift i saken – Kvalitetsavdelingen. 

34. KLIN-REG-Prosjekt: 
Likeverdige 
helsetjenester 

Paul  Dahlø Ikke hørt noe etter informasjonsmøtet. 
Administrasjonen undersøker fremdrift i 
saken. 

35. Etablering av 
Robotassistert  PCI 

Nina Nedrejord Har vært et møte. 
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36. Tilrettelegging av ny 
arealbruk D2 5 etter 
flytting av slagenheten 

Laila Edvardsen Prosjektet er ferdig, siste møte i desember. 
Avsluttes. 

37. Samvalgsverktøy – 
Muskelknuter i livmor 

Marit Stemland Prosjektleder Kirsti Rakkenes 
Møte den 29.1.2020. Prosjektet ikke ferdig. 

38. Arbeidsgruppe for 
respons av tjeneste- 
gruppen 
«forebyggende og 
akuttmedisinsk 
karakter» 

Obiajulu Odu  
Hans Johan Dahl 
Terje Olsen 

Tre arbeidsgrupper. 
Møte i OSO. 

 
 

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

    
             BU-10/20        Referatsaker 
                                        Det ble referert følgende referatsaker: 
 

1. Referat fra møte i OSO, datert 21.11.2029 
2. Referat fra møte i BU Nordlandssykehuset, datert 3.12.2019 
3. Protokoll fra møte i BU Helgelandssykehuset, datert 11.12.2019 
4. Protokoll fra møte i Sykehusapoteket, datert 12.12.2019 
5. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt Brukerutvalg, datert 

16.12.2019 
6. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, datert 16.12.2019 
7. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, datert 20.1.2020 

 
 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
 BU-11/20         Eventuelt 

 
1. Invitasjon fra Samvalgssenteret 

Rådgiver Anne Regine Lager og prosjektleder Kirsti Rakkenes orienterte. 
Samvalgssenteret ønsker å samarbeide med Brukerutvalget for å diskutere 
ideer til hvordan pasienter kan lære om og delta i samvalg. Senteret  vil 
skissere problemstillinger og sende dette til Brukerutvalget, slik at 
brukerrepresentantene kan ta dette med til sine organisasjoner. 

 
Vedtak             Brukerutvalget tar informasjonen til orientering, og Samvalgssenteret deltar på 
                          BAU-møte den 24.2.2020 for en kort orientering. I tillegg inviterer Samvalgssenteret 
                          til en workshop med Brukerutvalget den 30.3.2020. 

        
2.  Rehabilitering 

Orientering fra Helse Nord RHF om rehabiliteringsbehandling. Det informeres 
om store forskjeller på rehabiliteringstilbud sør og nord i landet etter 
operasjon.  
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             Vedtak Administrasjonen inviterer Helse Nord RHF og en representant fra Rehabiliterings- 
avdelingen ved UNN til neste møte i Brukerutvalget for en orientering om 
rehabilitering. 

 
3. Rapport om sammenslåing Finnmarkssykehuset og UNN 

Rapporten er ute på høring og frist for tilbakemelding til sekretariatet er 15. 
2.2020.  Innspillene vil bli behandlet i BAU-møtet 24.2.2020 og sendes videre 
innen høringsfristens utløp. 

 
      Vedtak              Brukerrepresentantene kommer med eventuelle innspill innen fristen. 

 
4. Brukerrepresentanter til dagsmøte om «Kliniske studier» 

Brukerrepresentantene inviteres til Dagsmøte om Kliniske studier den 
14.2.2020. Administrasjonssjefen sender ut lenke til påmelding.   
 

      Vedtak               Brukerrepresentantene Terje Olsen, Marit Stemland og Laila Edvardsen deltar på 
                                  møtet. 
 

5. Møteplassen 
Brukerutvalget fremmer forslag om å trekke «Møteplassen» ut av 
vestibyleprosjektet, for enklere å kunne opprette «Møteplassen» på et annet 
egnet sted på UNN.  
 

      Vedtak              Brukerutvalget registrerer at det er et behov for en felles arena for pasient- 
                                  organisasjonene med prioritet foran vestibyleprosjektet. 
                                        

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

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 21.4.2020 
Kopi til: 
- Styret ved UNN 
- Administrerende direktør ved UNN 
- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 
- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 
- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 
- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 
- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 
- Klinisk etikkomite UNN v/Finn Sørensen 
- Lærings- og mestringssenteret, UNN 
- Kreftforeningen ved Elisabeth Sundkvist 
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Til den det måtte angå. 

 

 

FFO Troms er i ferd med å søke om prosjektmidler til et prosjekt kalt 

rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som 

brukerrepresentanter og likepersoner. Dette er et prosjekt som berører viktige 

nordiske byggeklosser for identitetskapning. 

Friluftsliv, idrett og kultur er viktige identitetsbærere både internasjonalt, 

nasjonalt, regionalt og lokalt. Målet for dette prosjektet er å stimulere til 

fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig 

befolkning. Familier med barn og unge med varige funksjonsvariasjoner er en 

særdeles viktig del av prosjektet, samt familier der barn er pårørende til 

ungdom og voksne med varige funksjonsvariasjoner og flyktninger med barn og 

unge og ungdommer som har vært lenge i Norge. 

Og skape gode møteplasser mellom disse gruppene og lokalsamfunnet ellers er 

en viktig oppgave. Gjennom prosjektet skal vi forsøke å påvirke den norske 

befolkningen til og oppleve menneske med varige funksjonsvariasjoner som har 

flerkulturell bakgrunn, som en verdifull tilvekst til det norske samfunnet. 

Dessverre er det svært mange flyktninger som kommer fra områder, der det er 

brutt ut krig eller oppvekstforholdene ellers er veldig ustabile og farlige.  

Demokrati og folkestyre er blitt en viktig del av den norske 

samfunnsoppbyggingen. Gjennom prosjektet ønsker vi også og vise hvordan 

det norske samfunnet er bygd opp. Frie valg basert på kunnskap vil være viktige 

bærebjelker i dette prosjektet. 

Lokalsamfunn der barn, unge og mennesker med flerkulturell bakgrunn blir 

møtt med respekt, der de har et godt oppvekstmiljø vil føre til at barn, ungdom 

og voksne med flerkulturell bakgrunn ønsker å bosette seg der. Ledere og 

aktører innen kultur, idrett, friluftsliv og politikk er viktige brobyggere. Det er 

dessverre slik at ikke alle har mulighet til og delta aktivt i foreningsliv, idrett og 

kulturliv på grunn av svak økonomi. Nasjonen og lokalsamfunnet må ta vare på 

også disse, slik at de kan få mulighet til å integreres i det norske samfunnet, 

gjennom og delta som likepersoner, brukermedvirkere, ledere eller bidra 

positivt på andre måter. Først da kan vi begynne og snakke om reell 

integrering. 
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Vi vil gjerne bidra til å skape møteplasser for dialog, aktivitet og refleksjon. Vi 

ønsker å være en bidragsyter til at barn og unge flyktninger, familier, voksne vil 

kunne si sin mening og på den måten kunne skape en arena der de utvikler seg 

til og være trygge og være positive bidragsytere i organisasjonen vår.  

Vi ønsker og utvikle sosiale arenaer i samarbeid med våre samarbeidspartnere, 

der også holdninger og opplæring blir viktig.  

Vi håper deres organisasjon finner dette prosjektet interessant og vil være vår 

samarbeidspartner i dette. FFO Troms er søker, samarbeidspartnerne våre og 

FFO Troms er viktig for å kunne skape gode møteplasser for mennesker med 

varige kulturvariasjoner som har flerkulturell bakgrunn opp mot det norske 

samfunn.  

Dersom dette er interessant for deres organisasjon, trenger FFO Troms 

informasjon om organisasjon, kontaktperson, e-post og telefon. Vennligst send 

denne informasjon til FFO Troms på e-postadresse; post.troms@ffo.no 

 

NB! KORT SVARFRIST DA SØKNADEN VIL BLI SENDT TIL IMDI (Integrering og 

mangfolds direktoratet) I LØPET AV ONSDAG ETTERMIDDAG/KVELD 05.02.20 

NB! 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen FFO Troms 

Styreleder Elin Gjikaj og Fylkessekretær Asma Mawardee 
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Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2020
12320 / rev. 1

Generelt

Tittel på prosjektet
Rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og
likepersoner.

Søkerorganisasjon

Navn FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
(FFO) TROMS

Adresse Stakkevollvegen 55
9010 TROMSØ

Organisasjonsnummer 981660803
Telefon

Enhet i søkerorganisasjon
---

Kontaktperson

Navn Asma Mawardee

Epostadresse post.troms@ffo.no
Telefon 94170339

Er organisasjonen registert i Frivillighetsregisteret?
Ja

Gjelder søknaden tiltak for beboere i asylmottak?
Nei

Skal dere søke om støtte til det samme prosjektet/tiltaket fra kommunen?
Nei

Mål og målgrupper

Mål for prosjektet
A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig
befolkning

Søkes det om tiltak for beboere i asylmottak?

IMDi Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo | Tollbugata 20, 0031 Oslo | Telefon: 24 16 88 00 | Telefaks: 24 16 88 01
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Nei

Gevinster og effekter
For øyeblikket har vi et fåtall likepersoner som har flerkulturell bakgrunn. Vi ønsker og
rekruttere flere likepersoner fra dette miljøet ved å gjøre ulike grep, som kurs, kafetreff for
mennesker med varige funksjonsvariasjoner, teaterforestillinger, litteraturkafe i samarbeid
med f.eks bibliotek, gi inspirasjon til og bruke nærområdene aktivt i kulturell, idrettslig
og politisk aktivitet som vil være med på og integrere mennesker med kulturvariasjoner
i det norske samfunnet. Vi ønsker og å rekruttere brukermedvirkere med flerkulturell
bakgrunn. De vil på en annen måte sette fokus på problemstillinger som de ser flere med
flerkulturell bakgrunn slite med i det norske samfunnet, i institusjonene de kommer til å
være brukermedvirkere til og derfor vil de kunne gi andre og gode tilbakemeldinger, og være
døråpnere for mennesker med flerkulturell bakgrunn. De vil vise at flerkulturellitet er en
styrke, ikke en svakhet! På lang sikt vil dette medføre at vi får inn flere aktive mennesker med
varige kulturvariasjoner og med flerkulturell bakgrunn inn i organisasjonen vår, inn i politiske
verv i kommuner og fylkeskommuner, og flere aktive med minoritetsbakgrunn inn i idrett og
kulturliv.

Målbare resultater
Resultater Måltall

1 Informasjons/-og dialogmøte 2

2 Brukermedvirkningskurs 2

3 Brukermedvirkningskurs på nett, beregnet for
brukermedvirkere i institusjoner

1 kurs med 6 kurskvelder

4 Litteraturkafe 4

5 Møte med idrettskrets og lag 1-2

6 Valgtreff mot Stortings/-og Sametingsvalget i 2021 3

7 Valgtreff mot kommune/-og fylkestingsvalg og
kirkevalg i 2023

3

Målgrupper
Målgruppe Beskrivelse Måltall

1 Familieinnvandrere Mennesker med varige
funksjonsvariasjoner (nedsatt
funksjonshemming), begge kjønn fra 14
og oppover, mennesker med flerkulturell
bakgrunn i Troms og Finnmark fylke

60

2 Flyktninger med lenger botid Mennesker med varige
funksjonsvariasjoner (nedsatt
funksjonshemming), begge kjønn fra 14
og oppover, mennesker med flerkulturell
bakgrunn i Troms og Finnmark fylke

60

3 Lengeboende innvandrere Mennesker med varige
funksjonsvariasjoner (nedsatt
funksjonshemming), begge kjønn fra 14
og oppover, mennesker med flerkulturell
bakgrunn i Troms og Finnmark fylke

60

4 Øvrig befolkning i lokalsamfunnet Mennesker med varige
funksjonsvariasjoner (nedsatt
funksjonshemming), begge kjønn fra 14
og oppover, mennesker med flerkulturell

200 000
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Målgruppe Beskrivelse Måltall
bakgrunn, og den norske befolkning i
Troms og Finnmark fylke

Prosjekt

Flerårig
1/3

Prosjektbeskrivelse
Vi ønsker og kjøre kurs, kafetreff for mennesker med varige funksjonsvariasjoner,
teaterforestillinger og internasjonal litteraturkafe. Vi ønsker og samarbeide med Hålogaland
Teater og bibliotekene i Troms og Finnmark fylke. Vi kan holde kurs og informasjons/
dialogmøter i egne lokaler, så ønsker vi og få til kafetreff i lokalmiljøene for mennesker
med varige funksjonsvariasjoner, både de med flerkulturell bakgrunn og i den lokale
befolkningen med funksjonsutfordringer forøvrig. Vi ønsker et utstrakt samarbeid med
idrettskrets og idrettslag for og integrere mennesker med med varige funksjonsvariasjoner
inn i idrettsmiljøet. Vi ønsker og skape en positiv holdning til mennesker med varige
funksjonsvariasjoner, uansett etnisitet. Vi vil vise at disse menneskene både yngre og eldre
er verdifulle tilvekster til det norske samfunn. Bare gjennom denne holdningen kan vi lykkes
i vårt arbeide, med og få flere likepersoner fra miljø med flerkulturell bakgrunn, og flere
brukermedvirkere fra det samme miljøet. Vi ønsker og etablere en møteplass ved valgkafeer
for politisk diskusjon og informasjon, om valg og de enkelte politiske partier sine budskap. På
denne måten kan vi få poengert at de kan stemme på hvilket som helst parti som de ønsker,
eller og bidra aktivt selv gjennom og være på valgliste eller og si sin mening om partiene
sine valgprogrammer, før disse blir vedtatt. Det er frivillig om de vil stemme eller være politisk
aktiv, det er deres valg. Målgruppen for dette prosjektet vil være mennesker med varige
funksjonsvariasjoner i flerkulturelle miljøer, og mennesker med varige funksjonsutfordringer i
det norske samfunnet forøvrig.

Aktiviteter
Hovedaktivitet Fra dato Til dato

1 Informasjon og dialog 01.03.2020 31.12.2023

2 Brukermedvirkningskurs 01.03.2020 31.12.2023

3 Brukermedvirkningskurs på nett,
beregnet for brukermedvirkere i
institusjoner

01.03.2020 31.12.2023

4 Litteraturkafe 01.03.2020 31.12.2023

5 Møte med idrettskrets og lag 01.03.2020 31.12.2023

6 Valgtreff mot Stortings/-og
Sametingsvalget i 2021

01.03.2020 08.09.2021

7 Valgtreff mot kommune/-og
fylkestingsvalg og kirkevalg i 2023

01.12.2021 12.10.2023

Detaljert prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
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Ingen vedlegg lastet opp

På hvilken måte er prosjektet nasjonalt?
Vi vil med dette prosjektet kunne utdanne brukermedvirkere og likepersoner, både lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt mål er og integrere mennesker med nedsatt
funksjonsevne uansett etnisitet, inn i det norske samfunnet. Vår målgruppe er mennesker
med varige funksjonsvariasjoner i flerkulturelle miljøer, samt mennesker med varige
funksjonsvariasjoner i det norske samfunnet forøvrig.

Skal prosjektet utvikle produkter og materiell?
Ja

Oppgi hva som skal produseres gjennom prosjektet
Informasjonsmateriell, kursmateriell, utvikle mennesker med flerkkulturell bakgrunn som
forelesere. Introduksjon inn i flere miljøer, slik at man kan lære av hverandre. Utvikler
språklige ferdigheter gjennom samtaler.

Organisering

Organisering
Organisering og administrasjon er frivillig, på lik måte med lokaler som kan brukes.
Fylkeskommunen og kommunene i Troms og Finnmark, idrettskrets og idrettslag, bibliotek i
kommunnene, det samiske biblioteket, Hålogaland Teater, flyktningtjeneste, vertskommuner
til flyktninger, senter for nordlige folk vil være viktige samarbeidspartnere.

Organisasjonens kvalifikasjoner
FFO er en nasjonal organisasjon med 84 medlemsorganisasjoner pr. dags dato. I Troms
og Finnmark er det 50 medlemsorganisasjoner registrert. Organisasjonen FFO har over
330 000 medlemmer og i Troms og Finnmark fylke vil vi få 11 000 medlemmer. Blant denne
medlemsmassen finner det mange likepersoner og brukermedvirkere. Men organisasjonen
trenger likepersoner og brukermedvirkere fra flerkulturelle miljøer.

Personer i prosjektet
Navn Arbeidsgiver Rolle i prosjektetStillingsandel

i %
Epost Telefon

1

Samarbeidspartnere
Navn på organisasjon Rolle i prosjektet Kommentar

1 Flykningetjenesten

2 Unge Funksjonshemmede

3 SAFO Nord

4 Tromsø Bibliotek

5 Troms og Finnmark
Fylkeskommune

6 Hålogaland Teater
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Navn på organisasjon Rolle i prosjektet Kommentar

7 Tromsø Kommune

8 Fylkesrådet for
funksjonshemmede

9 Narvik Kommune

10 Evenes Kommune

11 Alle kommuner i Troms og
Finnmark

12 Univeristetet i Tromsø, Norges
Arktiske Universitet

13 Lærings og mestringssenteret

14 BUP Tromsø

15 Statped Nord

16 Norges Handicapforbund

17 FFO Nasjonalt

18 Medlemsorganisasjoner og
ungdomsorganisasjoner i FFO

19 Norges Idrettsforbund

Økonomi

Søknadsbeløp i år
320 000

Budsjett
Budsjett Budsjett 2. år Budsjett 3. år Kommentarer

Inntekter 416 000 650 000 650 000

Tilskudd fra
IMDi

320 000 500 000 500 000

Egenfinansiering 96 000 150 000 150 000

Støtte fra andre 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0

Utgifter 416 000 650 000 650 000

Lønn inkl.
prosjektledelse/
medarbeider

170 000 260 000 260 000

Seminar,
konferanse

90 000 100 000 100 000

Reisekostnader 70 000 160 000 160 000

Informasjonsmateriell 10 000 40 000 40 000

Kontordrift 46 000 60 000 60 000
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Budsjett Budsjett 2. år Budsjett 3. år Kommentarer

Andre utgifter 30 000 30 000 30 000

Balanse 0 0 0

Detaljert budsjett
Detaljbudsjett
Ingen vedlegg lastet opp

Tilleggsopplysninger

Tilleggsopplysninger
---

Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg lastet opp

Innsending

Med dette bekreftes at søknad er utfylt etter beste evne i henhold til retningslinjer for
ordningen

Nei
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Møtedato: 12. mars 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/209   Kari Bøckmann, 91196023  Bodø, 4. mars 2020 

 

RBU-sak 25-2020 Eventuelt 
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