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Hilde Normann/91196023 
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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 10 og 11 november 2020– innkalling  

Vi viser til møteplan. I samråd med leder for Regionalt brukerutvalg, innkalles medlemmer og 
varamedlemmer til møte i Regionalt brukerutvalg. 
 

10 og 11. november 2020 – kl. 08.30-15.30 (14.00) 
Møtet avholdes på Teams 

 

Vedlagt følger saksdokumenter til møtet.  
 
Medlemmer bes sende en datert liste over egen møtevirksomhet siden siste RBU møte til 
sekretariatet. Listen protokollføres under orienteringssaken.  
 
I tillegg til ordinært RBU møte, vil vi også ha et arbeidsmøte for å bli bedre kjent, og diskutere 
hvordan vi skal jobbe strategisk fremover. Vi vil også avholde et felles møte med medlemmer 
i regionens brukerutvalg og ungdomsråd.  
 
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  Hilde Elisabeth Normann 

direktør  konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
 
Kopi:  Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord 
  Leder for brukerutvalgene og ungdomsrådene i helseforetakene i Helse Nord 
  Brukerorganisasjoner i Nord-Norge (etter liste) 
  Pasientombudene i Nord-Norge 
 
Postmottak bes distribuere internt. 
Vedlegg 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no
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Møte  
Regionalt Brukerutvalg  
i Helse Nord RHF 

 
 
Innkalling med saksdokumenter 
 
 

 
 
Dato: 10 og 11. november 2020 
 
Kl.: 12.15 – 17.00 og 12.15 til ca. 14.00 
 
Sted: Teams 
 
 
 



 

 

 

Møtedato: 10. november 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Hilde Normann, 75512900  Bodø, 2.november 2020 

RBU-sak 75-2020 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, 10 og 11 november 2020: 
 

Sak 75-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 76-2020 Godkjenning av protokoll Side 2 
Sak 77-2020 Anskaffelse pasienttransport 2021 - innretning og prosess Side 9 
Sak 78-2020 Endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for 

pasientreiser og pasientsikkerhet 
Side 12 

Sak 79-2020 Interregional utredning av organiseringen av 
pasientreiseområdet 

Side 14 

Sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner (VP) i Helse Nord 
/oppnevning 

Side 70 

Sak 80-2020 Kvalitetsstrategi Side 74 
Sak 81-2020 Oppdragsdokumentet 2021 Side 76 
Sak 82-2020 Resultater fra evaluering av regional diabetesplan Side 77 
Sak 83-2020 Fremtidens Systemer i Klinikkene - Tertialrapport 2_2020 Side 121 
Sak 84-2020 Dokumentdeling i kjernejournal Side 124 
Sak 85-2020 Evaluering_ oppsummering etter fellesmøtet tidligere i dag Side 126 
Sak 86-2020 Strategiprosessen - innspill til ny strategi for Helse Nord RHF Side 127 
Sak 87-2020 Orienteringssaker  

Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  
Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 
styresaker 

Side 134 

Sak 88-2020 Referatsaker 
1. Protokoll RBU AU 021120 
2. Referat UR NLSH Helgesamling 16-18 oktober 

Side 137 

Sak 89-2020 Eventuelt Side 157 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Bodø, 02. november 2020 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 10 november 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020-999   Hilde Normann, 75512900  Bodø, 02. november 2020 

 

RBU-sak 76-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 21. oktober 2020 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 21 oktober 2020 godkjennes.  
 
 
Bodø, 02. november 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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8038 BODØ 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.:     
2020/999 

Referent/tlf.: 
Frank Nohr, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø 21. oktober 2020 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg  
Møtedato: 21. oktober 2020 
Møtested: Teams 
Neste RBU - møte: 11. november 2020 i Bodø 

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen nestleder FFO 
Nikolai Raabye Haugen medlem Unge funksjonshemmede 
Gunnhild Berglen medlem FFO 
Ester Marie Fjellheim medlem Samisk eldreråd 
Ole-Marius Minde Johnsen medlem Mental helse 
Karen Agnete Hagland medlem Kreftforeningen 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Barbro Holmstad medlem SAFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
   
Jon Tomas Finnson  seksjonsleder Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Frank Nohr rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Normann rådgiver Helse Nord RHF 
Janny Aasen revisjonssjef Helse Nord RHF 
Trond Elsbak rådgiver Helse Nord RHF 
Ingvild Marie Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Mirjam Lauritzen rådgiver UNN 
Elisabeth Sundkvist rådgiver  UNN 
Kari Bøckmann  rådgiver  Helse Nord RHF 
Erik Holand kvalitetssjef Helse Nord RHF 
Kristina Lindstrøm rådgiver Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør Helse Nord RHF 

Forfall 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
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RBU-sak 62-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  
Sak 62-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 63-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. 

september 2020  
Sak 64-2020 Internrevisjonsplan 2021-22 
Sak 65-2020 Basestruktur for ambulansehelikopter – gjennomgang 
Sak 66-2020 Oppdragsdokumentet 2021 
Sak 67-2020 Samvalg 
Sak 68-2020 Forprosjekt – lærings og mestringstjenestene i spesialisthelsetjenesten 
Sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner i Helse Nord, fase 2/ 

oppnevning 
Sak 70-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til SAMUT 
Sak 71-2020 Møteplan 2021 Regionalt brukerutvalg 
Sak 72-2020 Orienteringssaker 
 Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 

Høringsinnspill Serviceparametre for reiser med rekvisjon 
Regionalt brukerutvalg – årsrapport 2019 

Sak 73-2020 Referatsaker 
 1. Protokoll RBU AU 061020 

2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandssykehuset, kopi til RBU 
3. Møtereferat UNN BU 15. september 2020 
4. Protokoll fra BU HSYK 18.september 2020 
5. Referat BU NLSH 23.-24. september 2020 
6. Referat BU FSYK 23.september 2020 

7. Invitasjon Kreativt verksted, UNN 2 okt 
Sak 74-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen – rammer og føringer 
  

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes med følgende tillegg: 

• Innkallingen mangler en orienteringssak – høringsinnspill Serviceparametre for 
reiser med rekvisisjon.  

 
• Sak 69/2020 utsettes til neste møte. 

 
 

RBU-sak 63-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 
17. september 2020  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 17. september 2020 godkjennes.   
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RBU-sak 64-2020 Innspill til revisjonsplan for 2021-2022 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg foreslår at det gjennomføres internrevisjon innen følgende 
temaer i perioden 2021-2022: 
 

1. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten: har tjenesten, spesielt innen døgntilbud, 
tilstrekkelig god kvalitet og kapasitet?  

 
2. Tilleggsforslag knyttet til pågående rådgivningsoppdrag: Evaluering av 

beredsskapsarbeidet i Helse Nord RHF av covid-19 –pandemien: Har ROS-analyser 
i beredsskapsarbeidet fokus på eventuell tvangsbruk knyttet til 
smittevernstiltak? Har smittevernstiltak ført til økt bruk av tvang? Er disse ført i 
tvangprotokoller? 

 
 

RBU-sak 65-2020 Basestruktur for ambulansehelikopter - gjennomgang 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om basestruktur for ambulansehelikopter til 
orientering. 
 
 

RBU-sak 66-2020 Oppdragsdokumentet 2021 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg vurderer plan for brukermedvirkning i utarbeidelse av 

Oppdragsdokumentet 2021 som tilfredsstillende.  
 

2. Regionalt brukerutvalg får tilsendt egne og innkommende forslag til innspill til 
OD i etterkant av møtet. Medlemmer i RBU bes sende prioritere tiltak til 
sekretariatet innen nærmere gitt frist neste uke. Saken behandles videre i RBUs 
møte i november. 

 
 
RBU-sak 67-2020  Samvalg 

Vedtak: 
1. RBU takker for orienteringen og vil understreke at samvalg er viktig for å oppnå 

pasientens helsetjeneste. 
2. RBU ber Helse Nord sikre at implementeringen av samvalg blir en realitet for alle 

pasienter i Helse Nord 
3. Bruk av tolketjenester må benyttes for å oppnå forståelse av samvalg hos andre 

språklige minioriteter. 
4. RBU ber om at samvalg tilpasses barn og unge. 
5. RBU ber om at samvalg blir tilgjengelig på nettsider til Helse Nord og øvrige 

helseforetak i Helse Nord. 
 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 5 av 157



 

RBU-sak 68-2020  Forprosjekt - lærings- og mestringstjenestene  
i spesialisthelsetjenesten   

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om revisjon av lærings- og 

mestringstjenestene til orientering. 
 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til prosjektet:  
Videre arbeid bør: 
a. Sørge for dekning av utgifter for pasienter 
b. Utrede mulige økonomiske intensiver for helseforetakene 
 

3. Regionalt brukerutvalg inviteres til å sende videre innspill til prosjektet, til 
sakbehandler (Kari Bøckmann) i løpet av torsdag 22. oktober 2020. 

 

 
RBU-sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner  

i Helse Nord fase 2/ oppnevning  

Vedtak: 
 Saken utsettes til november 2020 
 

RBU-sak 70-2020 Oppnevning av brukerrepresentant til samarbeidsorgan for  

              forskning og utdanning (USAM) 

Vedtak: 
1. Gunnhild Berglen oppnevnes som observatør til samarbeidsorganet for forskning og 

innovasjon for perioden 2021-2022 
2. Laila Edvartsen oppnevnes som vara observatør til samarbeidsorganet for forskning 

og innovasjon for perioden 2021-2022, med virkning fra d.d. 
 
 
RBU-sak 71-2020 Møteplan 2021 - Regionalt brukerutvalg 
Møteplanen 2021 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som følger: 
 

Dato  Tidspunkt Møtested 
21. januar  08.30 - 14.00 Bodø 
11. mars 08.30 - 14.00 Bodø 
12. mai  08.30 - 14.00 Bodø 
9. juni  08.30 - 14.00 Bodø 
14. september  08.30 - 14.00 Bodø 
14. oktober  08.30 - 14.00 Bodø 
11. november 10.15 - 15.00 Tromsø 
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Vedtak: 

Regionalt brukerutvalg godkjenner møteplanen, med følgende 
endringer/kommentarer: 

• møtestart flyttes til 0830 (endret i tabell) 
• møtet den 13.mai 2021 flyttes til 12. mai 2021 (endret i tabell) 
• det tilrettelegges for deltakelse på Teams også på fysiske møter 

 

RBU-sak 72-2020 Orienteringssaker 

Det ble gitt orientering om arbeidet i følgende saker:  
 
1.   Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
2.   Informasjon fra RBU-medlemmer - muntlig 
 
Arne Vassbotn: 
23.09   Nytt kvalitetssystem 
25.09   Nytt kvalitetssystem 
25.09   Utredning ryggkirurgi i Helse Nord 
28.09   Nytt kvalitetssystem 
14.10   Persontilpasset medisin 
20.10   Nytt kvalitetssystem 
 
Gunhild Berglen: 
24. 09. Forskningskonferanse Finnmarkssykehuset innlegg. 
01. 10 USAM arbeidsmøte  
05. 10 USAM strategiske satsninger  
07. 10 Arbeidsgruppe erhvervet hjerneskade  
07. 10 Helse Nord strategiutvalg  
19. 10 Usam strategiske satsninger  
 
3.   Informasjon fra RHF-ledelsen – Orientering om tarmkreftkirurgi – 
Helgelandssykehuset HF, stor Covid-19 smitte ved klinikk Hammerfest (høynet 
beredsskapsnivå) - muntlig fra Cecilie Daae 
4.   Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
6. Høringssvar Serviceparametre for reiser med rekvisisjon 
7. RBU Årsrapport 2019 
8. Erik Arne Hansen orienterer om registrering av habilitet, jamfør tema på forrige 

RBU-møte. Det blir sendt en Quest-back undersøkelse om habilitet til medlemmer av 
regionalt brukerutvalg. 
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Vedtak: 
1. Framlagte saker tas til orientering.  
2. Regionalt brukerutvalg finner det uheldig at Regionalt brukerutvalg ikke fikk 

uttalt seg i forkant av Helse Nords ekstraordinære styremøte om 
tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset. Vi ber om det legges til rette for at 
RBU får mulighet til å uttale seg i forkant av ekstraordinære styremøter i saker 
som omhandler pasienttilbudet.  

 
 

RBU-sak 73-2020 Referatsaker 

Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll RBU AU 06.oktober 2020 
2. Brev fra BU ved Helgelandssykehuset til diverse aviser, med kopi til RBU 
3. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 15 september 2020  
4. Protokoll fra BU HSYK 18.september 2020 
5. Referat BU NLSH 23.-24. september 2020 
6. Referat BU FSYK 23 september 2020 
7. Invitasjon til Kreativt verksted – nye arealer psykisk helsevern og rusbehandling 

(UNN) – 2. okt 
 

Vedtak: 
Framlagte referat tas til orientering. 
 
RBU-sak 74-2020 Budsjett 2021 foretaksgruppen – rammer og føringer 

(ettersendt) 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjon om forslag til budsjett 2021 foretaksgruppen, 
rammer og føringer til orientering. 
 
 
Bodø, den 21. oktober 2020 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen  
den 21OKT 2020 – kl. 17.00 
 
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 11. november 2020    
Saksnr.: 2020/999  Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Nils Bie Normann, 40226560  Bodø, 29.10.2020 

 

RBU-sak 77–2020 Anbud landeveistransport – strategi, 

innretning og oppnevning 

 
Formål 
 
Helse Nord skal ut med en ny anbudskonkurranse for pasienttransport i løpet av 2021. 
Anbudskonkurransen gjelder for alle områder i Finnmarkssykehuset HF, noen i 
Nordlandssykehuset HF, Unn HF og Helgelandssykehuset HF. Prosessen med 
planlegging, gjennomføring og innfasing av de nye avtalene tar ca 1 ½ år. Dette betyr at 
det nesten kontinuerlig pågår anskaffelsesprosesser, eller innfasing av nye avtaler, 
knyttet til pasientreiser landeveis. 
 
Kort om tidsfristene til kommende anbudskonkurranse: 

- Leverandørkonferanse  11.11.2020 
- Kunngjøring av konkurranse 15.01.2021 
- Tilbudsfrist    16.02.2021 
- Signert kontrakt   01.07.2021 
- Oppstart nye avtaler   01.10.2021 

 
Denne RBU saken vurderer og informerer om prosess for kommende anskaffelse og 
hvilke hovedpremisser som skal ligge til grunn, samt hvordan vi kan sikre tilstrekkelig 
og god brukerinvolvering. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Årets prosess vil bli litt annerledes på bakgrunn av blant annet nytt løyveregime, og 
interregional standardisering av rammeverk og anbudsprosess. Vi vil spesielt trekke 
frem tre momenter: 
 
Markedsdialog og leverandørkonferanser på et tidlig stadium 
Helse Nord RHF ønsker å ha en tidlig dialog med markedet om den kommende prosess 
for konkurranse av pasienttransport landeveis med drosje/turvogn i Helse Nord, som 
sikrer at pasienter med ulike behov blir ivaretatt på en god måte. Vi ønsker å ha denne 
markedsdialogen på et tidlig stadium i prosessen, slik at vi kan innarbeide innspillene 
fra næringen og andre interessenter i konkurransen  
 
Interregional standardisering av rammeverk for fremtidige anbud innen pasientreiser på 
vei 
Standardisering av rammeverk og anbudsprosesser er et av tiltakene, som ble anbefalt 
gjennomført i den interregionale utredningen for reiser med rekvisisjon. 
Sykehusinnkjøp har ledet arbeidet og alle helseregionene og Pasientreiser HF har 
deltatt i prosjekt- og kompetansegruppen. Arbeidsgruppen har rapportert fortløpende 
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til utvidet samarbeidsforum, som består av representanter fra helseregionene, 
helseforetakene, Pasientreiser HF og representanter fra Pasientreiser HFs brukerutvalg 
(2 stk).  
 
Leveransen til gruppen har vært utvikling av nye standarddokumenter til bruk i 
kommende anbudsprosesser, samt anbefale hvordan kommende anbudsprosesser vil 
bli gjennomført. 
 
Helse Nord har konkludert med at de vil benytte de nye standarddokumentene i de 
kommende anbudskonkurransene. Dokumentene er i veldig stor grad lik de 
anbudsdokumentene, som Helse Nord benytter i dag. Sykehusinnkjøp, vil i samarbeid 
med helseregionene, eie og vedlikeholde dokumentene. Det vil bli opprettet et team, 
som vil jobbe med å vedlikeholde dokumentene etter hvert som helseregionene og 
helseforetakene kjører anbudskonkurranser. 
 
Konklusjonen fra sluttrapporten til prosjektet som har jobbet med standardisering av 
anbudsdokumenter og anbudsprosess er at brukerorganisasjonene ikke har vært 
involvert i like stor grad direkte i prosjektarbeidet, og det bør vurderes å gi de 
anledning til å gi innspill i kommende konkurranser.  
 
Helse Nord ønsker å tilrettelegge for at RBU skal kunne gi konkrete innspill på 
innretningen av denne konkurransen. Vi anbefaler at RBU setter ned ei arbeidsgruppe, 
som gir konkrete innspill til innretningen og momenter til den kommende 
anbudsprosessen. Vi vil sende ut grunnlaget for innspill, straks dette er ferdig utformet. 
Planen er at grunnlaget skal være klart 06.11.2020 og vil bli oversendt gruppen straks 
dette er klart. Frist for tilbakemelding til oss vil være 27.11.2020. 
 
Helse Nord ser for øvrig at den mest optimale brukerinvolveringen i fremtiden vil være 
opp mot det teamet, i regi av Sykehusinnkjøp, som skal vedlikeholde 
anbudsdokumentene og i større grad drive frem kommende anbudsprosesser for 
landeveistransport.  
 
Nytt løyveregime på drosjetjenester gjeldende fra 01.11.2020 
Fra 01.11.2020 vil det nye løyveregimet på drosjetjenester være gjeldende, dette vil 
kunne medføre mere konkurranse i markedet, flere tilbydere og et mindre regulert 
marked.  
 
Dette er momenter, som vil påvirke innretningen av denne konkurransen., 
 
Dette er den første anbudskonkurransen, som vil bli lyst ut etter at det nye 
løyveregimet har trådt i kraft og det er derfor usikkert hvordan markedet vil bli 
fremover, kanskje spesielt i distriktene.  
 
Det vil være viktig fremover å sikre et marked, som gir nødvendig dekning for offentlig 
tjenestekjøp (tt kjøring, skolekjøring og pasientreiser). Helse Nord har derfor startet en 
jobb ut mot fylkeskommunene, for å kunne sikre dette fremover. Det er uklart hvor 
langt vi kommer med dette arbeidet i denne anbudsrunden 
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Konklusjon 
Endrede forutsetninger i markedet som konsekvens av at det gjennom endring i 
løyveforskriften i realiteten er åpnet for konkurranse, samt en standardisering av 
prosess og konkurransedokumenter på tvers av regionene åpner for nye måter å 
tilnærme oss konkurransen. 
 
Helse Nord ønsker å sikre god brukerinvolvering i denne prosessen og vil legge til rette 
for at regionalt brukerutvalg, skal få muligheter til å gi innspill til sentrale momenter, 
innholdet i anbud konkurransen og innretningen. 
 
Helse Nord ser at man sikre en bedre brukerinvolvering fremover, ved at brukerne er 
mer direkte involvert i teamet, i regi av Sykehusinnkjøp, som skal vedlikeholde 
rammeverket til kommende anskaffelser. 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
• RBU tar informasjonen om den kommende anbudsprosessen til orientering 
 
• RBU nedsetter innen 13.11.2020 ei arbeidsgruppe på tre personer, som skal gi 

konkrete innspill på den kommende anbudskonkurransen for landeveistransport. 
Fristen for innspill er satt til 27.11.20. RBU oppnevner følgende personer til 
arbeidet: 

 
o Xx 
o Yy 
o Zz 

 
• RBU vil fremme et innspill om en god og tett brukerinvolvering i det kommende 

interregionale arbeidet, i regi av sykehusinnkjøp, i forbindelse med vedlikehold av 
rammeverk og anbudsprosess i kommende anskaffelser. 

  
 
 
Bodø, 29. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Møtedato: 11. november 2020    
Saksnr.:  2020/999    Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Nils Bie Normann, 40226560  Bodø, 29.10.2020 

 

RBU-sak 78–2020 Endring av Widerøes flyruter – 

konsekvenser for pasientreiser og 

pasientsikkerhet 

 
Formål 
Denne orienteringen er en oppfølging av styresak 123-2020/7 endring av Widerøes 
flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet. Styret i Helse Nord RHF ba 
adm. direktør om å komme tilbake til styret med informasjon om status i arbeidet innen 
oktober 2020. Saken var en oppfølging av sak 40-2020, som både omhandlet status for 
flyrutetilbudet på kort sikt, samt strategisk tilnærming på lang sikt knyttet til 
kommende FOT1-ruteanbud.  
 
Regionalt brukerutvalg får i dette saksfremlegget en orientering om Helse Nords 
strategiske arbeid i forbindelse med innretning mot det kommende FOT-ruteanbudet. 
 
Bakgrunn 
FOT-ruter er flyruter som det offentlige gir økonomisk støtte til for å sikre et godt 
samferdselstilbud i hele landet, hvor det er lange avstander med spredt bosetting. 
 
1. april 2017 trådte forrige FOT2-ruteanbud i kraft, hvilket medførte endringer i 
rutetilbudet. 
 
Ansvaret for FOT-rute-anbudene ble f.o.m. 1. januar 2020 overført fra Samferdsels-
departementet til fylkeskommunene. Fylkeskommunene i Nord-Norge forbereder nå 
nytt anbud.  
 
 
Status arbeidet med strategisk tilnærming til fylkeskommunene 
Helse Nord RHF har etablert ei strategisk arbeidsgruppe for å bidra med konstruktive 
innspill. Samarbeidet med Nordland fylkeskommune er kommet langt. NHO og LO 
deltar i arbeidet. Arbeidsgruppen har skissert at hovedprioriteringene for det 
kommende anbudet er å sikre pasientreiser- og næringslivets behov.  
 
Spesielt har utfordringene knyttet til forbindelsen Helgeland – Tromsø vært trukket 
frem, og hvordan det kan løses bedre for å imøtekomme pasientreiser og næringslivets 
behov.  
 

                                                        
1 FOT: Forpliktelse til offentlig tjenesteyting 
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Helse Nord har fått en helt annet posisjon for å synliggjøre avhengighetene og 
utfordringene i FOT rute anbudet, enn ved forrige utlysning i 2017, hvor 
pasientreisendes behov ikke var godt nok forstått/prioritert. Uttalelser fra 
samferdselsministeren 4. jan. 2017 om at «påstanden om at de nye rutene vil gi 
problemer med helsereiser til Tromsø er sterkt overdrevet», er et godt eksempel på 
behovet for tettere samarbeid mellom tjenestemottaker og premissgiver. 
 
Troms- og Finnmark fylkeskommune er kommet vesentlig kortere i arbeidet med det 
nye FOT ruteanbudet. Helse Nord RHF deltar i møte 5. november for få opprettet 
dialogen, og vil etter dette legge frem en sak for styret i november/desember 2020. 
 
Mer informasjon kan gis muntlig i møte 10. november. 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. RBU tar Helse Nords strategiske arbeid i forbindelse med innretning mot det 

kommende FOT-ruteanbudet til orientering 
 
 
Bodø, 29. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
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Møtedato: 11. november 2020    
Saksnr.:  2020/999    Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
    Nils Bie Normann, 40226560  Bodø, 29.10.2020 

 

RBU-sak 79–2020 Interregional utredning om organisering av 

pasientreiseområdet 

 
Formål 
Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 oppdrag å lede en gjennomgang 
av overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med 
representanter fra de andre regionene og Pasientreiser HF.  
 
De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene ga 30. april 2019 sin 
tilslutning til mandatet og fikk forelagt endelig rapport fra arbeidet 25. mai 2020. 
Rapporten legges nå frem til styrebehandling i de regionale helseforetakene. Fristen for 
oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet var 1. juni 2020. Det er søkt om 
utsettelse av fristen grunnet behov for styrebehandling av rapporten i de fire regionale 
helseforetakene. 
 
Formålet med gjennomgangen er å foreslå en organisering av pasientreiseområdet som 
bidrar til forsvarlige og likeverdige tjenester for ulike brukergrupper. 
 
Sammenhengen med strategi og grunnleggende verdier 
Transporten til og fra sykehus er en vesentlig del av pasientopplevd kvalitet. Saken 
legges frem med forslag til forbedring som skal bidra til et bedre tilbud for pasient og 
pårørende. 
 
Prosess 
Prosjektet har undersøkt og beskrevet samarbeidet mellom ulike offentlige 
virksomheter, herunder hvordan samarbeidet påvirkes av offentlige 
finansieringsordninger (tredjepartsfinansieringen) og rammevilkår for persontransport 
(løyveregime for drosje). 
 
Gjennomgangen har vært organisert som et utredningsprosjekt, med de 
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som prosjekteiere og med 
en interregional styringsgruppe og prosjektgruppe med representasjon fra brukere og 
tillitsvalgte. Helse Sør-Øst RHF har ledet prosjektet, og PA Consulting har bidratt med 
prosjektstøtte. Prosjektets er gjennomført i perioden 1. juni 2019 til 15. mars 2020. Det 
er vektlagt bred involvering og forankring og det er gjennomført intervjuer, innhentet 
tallmateriale, analysert brukerundersøkelser m.m. I tillegg har en foreløpig versjon av 
rapporten vært på en innspillsrunde. Endelig rapport ble godkjent av prosjektets 
interregionale styringsgruppen den 27. april 2020.  
 
Bakgrunn 
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Pasientreisereformen i 2004 vektla overføring av finansieringsansvar, 
anbudsprosesser, kontrakter og samkjøring. Helsetilsynets behandling ved klagesaker 
viser at det nå også stilles krav til forsvarlig tilbud under «hele reisen». Selv om de fleste 
pasienter er fornøyd med ordningen er det identifisert utfordringer med blant annet lov 
og forskrift, antall aktører i pasientreiseordningen, mulighet for å få rett transport, 
styringsstrukturen, variasjon i anbudsprosesser, begrenset samarbeid mellom 
offentlige persontransporttjenester og ulike finansieringsordninger. Det pågår allerede 
et omfattende arbeid ledet av Pasientreiser HF med mål om å redusere mange av de 
utfordringer som er beskrevet.  
  
Det forventes økende grad av digital hjemme-oppfølging, hjemmebehandling, 
telemedisin m.m., som antas å redusere antall konsultasjoner på sykehus. Det vil i så fall 
gi en utflating eller reduksjon av antall pasienttransporter i årene fremover. 
Demografiske endringer og sentralisering av behandlingstilbud vil kunne være med å 
øke behovet for tilrettelagt transport i årene fremover. Det er videre forventet at 
økende grad av samkjøring, som er koordinert via moderne teknologiske løsninger, vil 
bidra til å redusere antall kjørte turer. Dette vil bidra til å redusere 
transportkostnadene. Det er i tillegg forventet fortsatt utvikling innen IKT-området, 
blant annet for å gi pasientene en mer aktiv rolle i bestilling av transport.  
 
Det pågår en rekke prosjekter og tiltak for å øke brukervennligheten og samordne 
tjenestene innen pasientreiseordningen:  
• Selvbetjeningsløsning: Pasienten skal kunne se sine reiser (prosjekt fra 2018-19), 

bekrefte og avbestille godkjente rekvisisjoner (prosjekt fra 2019–d.d.) 
• Utrede serviceparametere: Standardisering av serviceparametere for å understøtte 

forutsigbarhet og likeverdige tjenester (prosjekt fra 2019–d.d.)  
• Rekvisisjonsveileder: Tiltaket er gjennomført og implementert. Veilederen beskriver 

kriterier som legges til grunn for attestering av tilrettelagt transport på medisinsk 
grunnlag.  

• Rekvisisjonspraksis: Tiltaket er planlagt startet høsten 2020 og består i å avklare 
roller og ansvar for ulike aktører i rekvisisjonsprosessen. Målet med tiltaket er å 
redusere belastingene for behandlerleddet og legge til rette for at pasienten er en 
aktiv ressurs i prosessen.  

• Drosjemarked, anbud og avtaler: Utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for å 
standardisere anbud og avtaler (prosjekt fra 2019–d.d.) 

• Utrede synergier ved koordinering av offentlig betalt persontransport: Simulering for 
å avdekke gevinstpotensialet etter gjennomført mulighetsstudie (2017-2018) med 
Sørlandet sykehus HF, Agderfylkene og Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) (prosjekt 
fra 2019–d.d.) 

• Anskaffelse og implementering av samkjøringsverktøy 
 
Modeller for overordnet organisering 
Prosjektet har vurdert fire modeller for organisering av pasientreiseområdet: 
• Alternativ 0, dagens løsning: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene 

fortsatt er organisert i helseforetakene.  
• Alternativ 1: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene organiseres sammen 

med prehospitale tjenester.  
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• Alternativ 2: Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet i sin helhet legges til 
Pasientreiser HF. 

• Alternativ 3: Persontransport/pasientreiser organiseres som en enhet på tvers av 
forvaltningssektorene. 

 
Prosjektet har utarbeidet overordnede kriterier som ligger til grunn for vurdering av de 
aktuelle alternativer til organisering. De viktigste kriteriene som har vært løftet frem er: 
• Helhetlig pasientforløp og samhandling som gir integrerte helsetjenester. 
• Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste. 
• Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 
• Organisering som bidrar at pasientens rettigheter og behov er førende for tjenesten. 
• Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 
• Reduksjon av uønsket variasjon via standardisering. 
• Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 
 
Prosjektet ser at det er sterke og svake sider ved de ulike alternativene.  
 
Alternativ 0/1: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er organisert 
i helseforetakene, men at dette tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med 
prehospitale tjenester. Modellen vurderes å ha høyest samsvaringsgrad opp mot de 
gitte kriteriene. Det gjelder: 
• Helhetlig pasientforløp. 
• Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste internt i helseforetakene. 
• Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 
• Organisering som bidrar til at pasientens behov settes i sentrum. 
• Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 
 
Helseregionene og brukerne vurderer dette alternativet som mest hensiktsmessig i 
forhold til kriteriene. Helse Vest og Helse Midt Norge vektlegger alternativ 0/1 mens 
Helse Nord og Helse Sør-Øst mener at en organisering sammen med prehospitale 
tjenester (alternativ 1) gir høyest samsvar.  Brukerne vektlegger at pasientene ved 
denne organiseringen får en reise som er tilrettelagt og trygg ut fra medisinske 
vurderinger, og at pasientreiser blir en integrert del av pasientens behandling. 
 
Alternativ 2: Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet legges i sin helhet til 
Pasientreiser HF. Modellen vurderes å ha høyest samsvaringsgrad opp mot gitte 
kriterier i forhold til:  
• Redusere uønsket variasjon via standardisering. 
• Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 
 
Representantene fra Pasientreiser HF vektlegger de muligheter som dette alternativet 
gir for standardisering, digitalisering og automatisering av tjenestene i henhold til 
fremtidig målbilde for pasientreiseområdet. Pasientreiser HF beskriver også behov for 
samarbeid med klinikkene, og forutsetter formaliserte samarbeidsavtaler i sin 
vurdering.  
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Alternativ 3: Ansvar / styringslinje slik at pasientreiseområdet organiseres på tvers av 
forvaltningssektorene. Det vurderes at det fortsatt stor usikkerhet ved denne modellen. 
Prosjektet råder til at dette alternativet blir et supplement til de andre alternativene, at 
det første omgang vektlegges samarbeid og pilotprosjekter.   
 
Anbefalt modell og anbefalinger for utvikling av tjenesteområdet 
Etter en helhetsvurdering velger prosjektet å anbefale en organisering med basis i 
alternativ 0/1 som innebærer en modell hvor pasientreisekontorene fortsatt er 
organisert sammen med klinikk og behandlingslinjene, mens Pasientreiser HF bidrar til 
standardisering på tvers av helseforetak.  
 
Prosjekt har også vurdert mulighet og konsekvenser av samorganisering med de andre 
forvaltningsnivåene, for eksempel med fylkeskommuner. Prosjektet mener at en slik 
løsning blir omfattende og vanskelig på kort sikt, men at det bør arbeids videre med 
samarbeids- og pilotprosjekter.   
 
Prosjektet vil anbefale at:  
• Det videreføres en organisasjonsstruktur hvor pasientreisekontorene ivaretar reiser 

med rekvisisjon og er underlagt helseforetakene, samtidig som tjenesten knyttes 
tettere opp imot prehospitale tjenester.  

• Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver som før: 
o Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes innen pasientreiseområdet. 
o Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret– dvs. at Pasientreiser 

HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. Reiser uten rekvisisjon vil fortsatt 
finansieres av helseforetakene. 

o Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 
gjennomføres iht. vedtak.  

• Planlegging av reiser som innebærer en kombinasjon av reise med og uten 
rekvisisjon skal fortsatt håndteres av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig 
samkjøring  

• Det må arbeides for å bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og 
kommunal persontransport ved for eksempel felles planlegging, innkjøp, 
anbudsprosesser, transportøroppfølging m.m. Det bør i første omgang iverksettes 
pilotprosjekter  

• De regionale helseforetakene sørger for en samordnet styring av og felles 
overordnet strategi innen pasientreiseområdet. I den forbindelse bør det legges opp 
til koordinerte oppdragsdokument og handlingsplaner. 

 
Forankring i helseforetakene 
Utredning om organisering av pasientreiseordningen ble lagt frem i sak 53-2020 i 
direktørmøte i Helse Nord 12. februar 2020 og 14. mai 2020. Konklusjonen er 
referatført: Adm. direktører i RHF og HF-ene tar informasjonen om status i arbeidet med 
interregional utredning av organisering av pasientreiseområdet til orientering. 
 
Behandling i Regionalt brukerutvalg og brukermedvirkning 
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Brukerrepresentant fra Helse Nord har deltatt i prosjektgruppen sammens med en av 
brukerrepresentantene fra Helse SørØst . Brukerrepresentanter fra Helse Midt og Helse 
Vest har deltatt i prosjektets styringsgruppe. 
 
Interregional utredning om organiseringen av pasientreiseområdet ble behandlet i 
Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Nord 29.01.2020. I etterkant av møtet ble det 
opprettet ei arbeidsgruppe i RBU, som ga konkrete og gode tilbakemeldinger til 
prosjektet i innspillsrunden. 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør mener rapporten «Interregional utredning av organisering av 
pasientreiseområdet» gir en god beskrivelse av dagens pasientreiseordning, utviklings-
områder og målbilde.   
 
Rapporten påpeker at det er variasjon mellom helseforetakene og forskjell i 
styringslinjer, men konstaterer samtidig at pasientreiseområdet i økende grad er blitt 
en del av et helhelhetlig pasientforløp og en integrert del av helseforetakenes 
helsetjenester. Pasientreiser HF er på sin side en pådriver for standardisering og 
samarbeid på tvers.  
 
Prosjektgruppen har vurdert ulike alternative modeller for overordnet organisering og 
har særlig sett på muligheter for samkjøring og helhetlig pasientforløp opp mot 
helseforetakenes klinikker/helhelhetlig pasientforløp og mulighet for standardisering, 
utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet nasjonalt. Rapporten anbefaler en 
organisering med basis i alternativ 0/1. Dette er en modell hvor pasientreisekontorene 
fortsatt er organisert sammen med klinikk og behandlingslinjene, mens Pasientreiser 
HF bidrar til standardisering på tvers av helseforetak.  
 
Administrerende direktør mener det er stort potensial for ytterligere å forbedre 
pasientreiseordning og mener at rapporten gir retning til dette arbeidet. 
Administrerende direktør mener videre at en videreutvikling av tjenestene best kan 
skje med pasientreisekontorene organisert i helseforetakene, evt. sammen med 
prehospitale tjenester.   
 
Adm. direktør viser avslutningsvis til styresak 47-2020/3 Rapport ad mulige endringer i 
arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang 
sikt, oppfølging av oppdrag fra foretaksmøte 14. januar 2020 – som var et delprosjekt 
som ble løst under hovedprosjektet i dette saksfremlegg. Rapporten ble behandlet i 
regional brukerutvalg 12.03.2020 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet 28. oktober 2020 følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til rapportens valg av modell for overordnet 

organisering av pasientreiseområdet, hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert 
i helseforetakene, men at tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med 
prehospitale tjenester. 
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2. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til rapportens anbefalinger for videreutvikling av 
pasientreiseområdet.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til av rapporten oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. RBU tar rapportens anbefalinger og valg av fremtidig organisering til orientering 
 
Bodø, 29. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
Vedlegg: 1 
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1. Sammendrag 

Bakgrunn: Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 oppdrag å lede en 

gjennomgang av overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med 

representanter fra de andre regionene og Pasientreiser HF.  

Formålet med utredningen er å foreslå en organisering av pasientreiseområdet som bidrar til 

forsvarlige og likeverdige tjenester for ulike brukergrupper. Prosjektet har også undersøkt og 

beskrevet samarbeidet mellom ulike offentlige virksomheter, herunder hvordan samarbeidet 

påvirkes av offentlige finansieringsordninger (tredjepartsfinansieringen) og rammevilkår for 

persontransport (løyveregime for drosje).  

Gjennomføring/prosess: Gjennomgangen har vært organisert som et utredningsprosjekt, med 

de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som prosjekteiere. Helse Sør-Øst 

RHF har ledet prosjektet, og PA Consulting har bidratt med prosjektstøtte.  

Prosjektet er gjennomført i perioden 1. juni 2019 til 15. mars 2020. Endelig rapport ble 

behandlet av prosjektets styringsgruppe den 27. april 2020. Arbeidet skal etter planen 

oversendes departementet den 1. juni 2020.  

Prosjektet har hatt en bred forankring i arbeidet med «Innsiktsfasen».  Det er gjennomført 

intervjuer, innhentet tallmateriale, analysert brukerundersøkelser m.m. Pasientreiser HF har 

bistått prosjektet med tall og analyser.  Foreløpig rapport ble sendt ut til interessenter 21. januar 

2020 med frist for innspill 21. februar 2020. Innspillene er innbakt i rapporten. 

Resultater av innsiktsfasen: Pasientreisereformen i 2004 vektla overføring av 

finansieringsansvar, anbudsprosesser, kontrakter og samkjøring.  Helsetilsynets behandling ved 

klagesaker viser at det nå også stilles krav til forsvarlig tilbud under «hele reisen».  

Selv om de fleste pasienter er fornøyd med ordningen, er det identifisert utfordringer med blant 

annet lov og forskrift, antall aktører i pasientreiseordningen, mulighet for å få rett transport, 

styringsstrukturen, variasjon i anbudsprosesser, begrenset samarbeid mellom offentlige 

persontransporttjenester og ulike finansieringsordninger.  Det pågår allerede et omfattende 

arbeid ledet av Pasientreiser HF med mål om å redusere mange av de utfordringer som er 

beskrevet.   

Det forventes økende grad av digital hjemmeoppfølging, hjemmebehandling, telemedisin m.m., 

som antas å redusere antall konsultasjoner på sykehus. Det vil i så fall gi en utflating eller 

reduksjon av antall pasienttransporter i årene fremover. På den annen side vil demografiske 

endringer og sentralisering av behandlingstilbud kunne være med å øke behovet for tilrettelagt 

transport i årene fremover. Det er videre forventet at økende grad av samkjøring, som er 

koordinert via moderne teknologiske løsninger, vil bidra til å redusere antall kjørte turer. Dette 

vil bidra til å redusere transportkostnadene. Det er videre forventet utvikling innen IKT- 

området, blant annet for å gi pasientene en mer aktiv rolle i bestilling av transport.  

Kriterier for organiseringsmodell: Prosjektet har utarbeidet overordnede kriterier som ligger 

til grunn for vurdering av de aktuelle alternativer til organisering. De viktigste kriteriene som 

har vært løftet frem er:  

• Helhetlig pasientforløp og samhandling som gir integrerte helsetjenester. 

• Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste. 
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• Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 

• Organisering som bidrar til at pasientens rettigheter og behov er førende for tjenesten. 

• Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 

• Reduksjon av uønsket variasjon via standardisering. 

• Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 

 

Modeller: Prosjektet har vurdert fire modeller for organisering av pasientreiseområdet: 

• Alternativ 0, dagens løsning: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er 

organisert i helseforetakene.  

• Alternativ 1: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene organiseres sammen med 

prehospitale tjenester.  

• Alternativ 2: Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet i sin helhet legges til 

Pasientreiser HF. 

• Alternativ 3: Persontransport/pasientreiser organiseres som en enhet på tvers av 

forvaltningssektorene. 

 

Vurderinger: Prosjektet har gjort vurderinger av de ulike alternativene opp mot nevnte 

kriterier, og har særlig sett på muligheter for samkjøring og helhetlig pasientforløp opp mot 

helseforetakenes klinikker/helhelhetlig pasientforløp og mulighet for standardisering, utvikling 

og samarbeid innen pasientreiseområdet nasjonalt.   

Prosjektets medlemmer vektlegger i forskjellig grad hvorvidt de forskjellige alternativene 

tilfredsstiller de overordnede kriteriene. Etter en helhetsvurdering velger prosjektet å anbefale 

en organisering hvor pasientreisekontorene fortsatt er organisert sammen med klinikk og 

behandlingslinjene, mens Pasientreiser HF bidrar til standardisering på tvers av helseforetak.  

Prosjekt har også vurdert mulighet og konsekvenser av samorganisering med de andre 

forvaltningsnivåene, for eksempel med fylkeskommuner. Prosjektet mener at en slik løsning blir 

omfattende og vanskelig på kort sikt, men at det bør arbeids videre med samarbeids- og 

pilotprosjekter.   

Uavhengig av overordnet organisering er det nødvendig at utviklingen innen 

pasientreiseområdet fortsetter. Tjenesten skal arbeide videre både med de tiltakene og 

forbedringspunktene som allerede er vedtatt og nye områder som er identifisert i prosjektet. 

Anbefalinger: Prosjektet vil anbefale at:  

• Det videreføres en organisasjonsstruktur hvor pasientreisekontorene ivaretar reiser 

med rekvisisjon og er underlagt helseforetakene, samtidig som tjenesten knyttes tettere 

opp imot prehospitale tjenester.  

• Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver som før: 

o Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes innen pasientreiseområdet. 

o Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret – dvs. at 

Pasientreiser HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. Reiser uten 

rekvisisjon vil fortsatt finansieres av helseforetakene. 
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o Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 

gjennomføres iht. vedtak.  

• Planlegging av reiser som innebærer en kombinasjon av reise med og uten rekvisisjon 

skal fortsatt håndteres av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring  

• Det må arbeides for å bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og kommunal 

persontransport ved for eksempel felles planlegging, innkjøp, anbudsprosesser, 

transportøroppfølging m.m. Det bør i første omgang iverksettes pilotprosjekter.  

• De regionale helseforetakene sørger for en samordnet styring av og felles overordnet 

strategi innen pasientreiseområdet. I den forbindelse bør det legges opp til koordinerte 

oppdragsdokument og handlingsplaner.   
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2. Mandat og formål for arbeidet  

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

om en gjennomgang av regelverket for pasientreiser. Stortinget ber i innstillingen Regjeringen å 

legge oppdrag til de regionale helseforetak for å gå gjennom organiseringen av 

pasientreiseordningen, samt igangsette en evaluering av pasientreiseforskriften: 

Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og 

fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen. (Vedtak 615) 

Stortinget ber regjeringen starte evalueringsprosessen av Pasientreiseforskriften i løpet av 

august 2019. (Vedtak 616) 

Stortinget ber regjeringen i sitt oppdragsdokument be de regionale helseforetak gå 

gjennom organiseringen av pasientreiseordningen. Denne gjennomgangen bør foretas 

parallelt med evalueringen av Pasientreiseforskriften. (Vedtak 617) 

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen (jf. 

oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019). Dette oppdraget må således avgrenses fra 

Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 

Pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 

Helsedirektoratets oppdrag. 

 

Helse Sør-Øst RHF fikk i foretaksmøte 15. januar 2019 oppdrag å lede en gjennomgang av 

overordnet organiseringen av pasientreiseordningen, i samarbeid med representanter fra de 

andre regionene og Pasientreiser HF.  

De regionale helseforetakene skal gjennomgå organiseringen av pasientreiseordningen (jf. 

oppdrag gitt i foretaksmøte 15. januar 2019) Dette oppdraget må således avgrenses fra 

Helsedirektoratets oppdrag om problemstillinger knyttet til regelverket og 

Pasientreiseforskriften (jf. Stortingets vedtak 615 og 616). Prosjektet skal bistå i 

Helsedirektoratets oppdrag. 

2.1.  Mandat  

Formålet med utredningen er å anbefale en fremtidig organisasjonsmodell som bidrar til at 

pasienten får oppfylt sin rett til pasienttransport gjennom forsvarlige og likeverdige tjenester.  

Prosjektet må legge til grunn de utfordringer som er omtalt i Innst. 196 S (2017-2018) og som er 

relevant for oppdraget, inkludert problemstillinger knyttet til:   

• Opplevelse av et lite fleksibelt og brukervennlig system.  

• Opplevelse av lange ventetider for pasienter som omfattes av ordningen med 

forhåndsbetalt drosjetransport. 

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

reise med fly. 

• Eventuelle helsekonsekvenser ved lang ventetid. 

• Om det skal etableres nasjonale retningslinjer som sørger at pasientens beste i større 

grad legges til grunn ved innhenting av anbud og tilbud for pasientreiser. 
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• Helseforetakenes anbudspraksis og ivaretakelse av et forsvarlig pasienttransporttilbud.  

 

Utredningen skal:  

• Beskrive dagens prosesser og hovedutfordringer    

• Kartlegge brukergrupper og deres ulike behov for pasienttransport  

• Beskrive fremtidens pasientreise 

o Rett pasient får rett transport 

• Beskrive hvordan en kan sikre effektiv og god utvikling av fremtidens pasientreise for 

alle brukergrupper, og hvordan teknologi kan understøtte virksomheten 

o Pågående forbedringsarbeid skal omtales 

• Vurdere tiltak som kan bidra til at behandlerne best mulig kan ivareta sitt ansvar for å 

vurdere egnet/beste reisemåte for pasientene sine 

• Beskrive hvilke administrative oppgaver som må ivaretas i en fremtidig modell 

• Beskrive og vurdere ulike modeller som ivaretar kvalitet i fremtidig oppgaveløsning, 

adresserer de utfordringene som anmodningsvedtaket omtaler og som legger til rette for 

en fortsatt digitalisering innenfor nasjonale rammer og krav 

• Beskrive tiltak som må gjennomføres dersom anbefalt modell skal iverksettes og 

anbefale mulig implementeringsstrategi 

• Beskrive og vurdere alternative modeller for samarbeid mellom ulike offentlige 

virksomheter, hvor arbeidsdeling mellom aktørene beskrives på oppgavenivå 

• Ved beslutning om endringer i løyveregimet, skal problemstillinger knyttet til 

endringene belyses 

 

Den interregionale styringsgruppen har i prosjektplanen gitt ytterligere innspill:   

• Det er viktig å se overordnet på organisering av pasientreiseområdet.  

• Det pågår mange effektivitets- og kvalitetshevende prosjekter. Er det andre måter å 

organisere området på som understøtter de pågående prosjektene?  

• Utredningen må belyse utfordringene som har ført til flere klagesaker til Fylkesmannen 

• Tredjepartsfinansiering må beskrives og vurderes 

• Bruk av syketransport bil versus taxi må beskrives og vurderes 

• Grenseflater mot andre offentlige aktører må bli en del av utredningen 

• Utredningen skal ikke omhandle inhospitale rutiner selv om de påvirker den enkelte 

pasients transport. 
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3. Prosjektorganisering og styring  

Ansvarsområder og prosjektorganisering for prosjektet «Interregional utredning av 

pasientreiseområdet» er basert på vedtatt prosjektplan1.   

3.1.  Prosjektorganisering / deltagelse  

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene er prosjekteier og det er 

opprettet styringsgruppe og prosjektgruppe som følger:  

Styringsgruppen har bestått av:  

• Jan Frich (leder, viseadm. direktør, Helse Sør Øst RHF) 

• Henrik Sandbu (fagdirektør, Helse Midt- Norge RHF) 

• Per Karlsen (økonomi og finansdirektør, Helse Vest RHF) 

• Hilde Rolandsen (eierdirektør, Helse Nord RHF) 

• Marit Kobro (administrerende direktør, Pasientreiser HF) 

• Kari Mette Sandnes (KTV, Helse Nord RHF) 

• Mette Vilhelmshaugen (KTV, Helse Sør Øst RHF) 

• Wenche Røkenes (KTV, Helse Vest RHF (vara)) 

• Baard Einar Martinsen (KTV, Helse Nord RHF (vara)) 

• Jan Oddvar Gjerde (brukerrepresentant, Helse Sør Øst 

RHF) 

• Camilla Closs Walmann (seniorrådgiver, 

Helsedirektoratet, observatør).  

Prosjektgruppen har bestått av: 

• Arild Østergaard (prosjektleder, spesialrådgiver, Helse-

Sør Øst RHF) 

• Per Monstad Halvorsen (direktør virksomhetsstyring, Pasientreiser HF) 

• Kjetil Dahl (leder Reiser uten rekvisisjon, Pasientreiser HF) 

• Nils Bie Normann (rådgiver/regional representant, Helse Nord RHF)  

• Bernt Nerberg (avdelingsleder, Universitetssykehuset i Nord Norge HF) 

• Arnt-Egil Hasfjord (rådgiver/regional representant, Helse Midt Norge RHF) 

• Helge Foss Hansen (avdelingssjef, St. Olavs Hospital HF) 

• Razmus Viggen (avdelingssjef/regional representant, Helse Vest RHF) 

• Ann-Mari Høiland (avdelingssjef, Helse Bergen HF) 

• Thor Kristian Halseth (avdelingssjef, Sykehuset Innlandet HF) 

• Christel Meyer (spesialrådgiver, regional representant Helse Sør Øst RHF) 

• Gunnhild Berglen (brukerrepresentant, Helse Nord RHF) 

• Øystein Kydland (brukerrepresentant, Helse Sør Øst RHF) 

PA Consulting ved teamleder Just Haffeld har vært engasjert som prosjektstøtte. 
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3.2. Interessenter 

Prosjektet har utarbeidet en interessentmatrise der det er beskrevet roller i forhold til hvem 

prosjektgruppen skal samarbeide med, involvere, informere og engasjere.   

Dette er beskrevet nærmere i følgende interessent matrise:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Interessentmatrise. 

  

Samarbeid Involvere 

• Aktuelle forum for 

ambulansetjenester 

(ambulansesjefsforum)   

• Aktuelle fylkeskommunale 

instanser  

• Fylkeskommuner / 

Kommunenes sentralforbund  

• Direktoratet for e-helse 

• Regionale helseforetak 

• Operativt personell i 

pasientreisekontorene   

• Ansattes organisasjoner  

• Brukerrepresentanter  

• Pasientreiser HF   

• Helsedirektoratet 

Informere  Engasjere 

• Fagdirektører • Transportaktører 

• Aktuelle forum/fagråd som 

representerer de prehospitale 

tjenestene i helseforetakene.  

• Helseforetak (avdelinger og 

poliklinikker) 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 29 av 157



Versjon 1.0 
 

                   
11 

 

4. Metode 

Medlemmene har delt materiale og gjennomført møter og drøftinger innad i sine enheter og 

regioner underveis i arbeidet. Prosjektet har kartlagt både prosesser, organisering og 

brukeropplevelser innen pasientreiseområdet. Dette er oppsummert i eget vedlegg2. Det er 

benyttet følgende analysetilnærming i dette arbeidet.  

 

 

Figur 2: Rammeverk for analyse av prosesser og organisering innen pasientreiseområdet.    

Det er gjennomført en kartlegging som har involvert representanter fra pasientreisekontorer, 

Pasientreiser HF, de regionale helseforetakene, rekvirenter, transportører, brukergrupper, 

enkeltbrukere, fylkeskommuner, pasientombud, KS, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, 

samt de prehospitale miljøene (ambulansetjenesten og AMK-sentralene) i hver av regionene. 

Pasientreiser HF har bistått med tallmateriale og utredninger.  

I fremstilling av funn fra innsiktsfasen har prosjektet blant annet benyttet seg av «personas». En 

personas representerer ikke én person, men er sammensatt av ulike historier og opplevelser fra 

innsiktsarbeidet. Personas og brukeropplevelser er basert på innsikt fra allerede kartlagte 

brukerbehov, skriftlige innspill og gjennom intervjuer av de forskjellige aktørene.  

Prosjektet utarbeidet en foreløpig rapport som grunnlag for innspillsrunde. Denne ble sendt til 

prosjektdeltakere og interessenter den 21. januar 2020, med frist for innspill 21. februar 2020. 

Innspillene er reflektert i rapporten. De regionale kontaktpersonene i prosjektet har vært 

sentrale i forhold til utsendelse og bistand med nødvendig informasjon i denne innspillfasen.  

Det har vært utfordrende å hente ut gode og omforente tall som beskriver tjenestene.  Det er 

f.eks. forskjellige systemer og definisjoner ved innrapportering av virksomhetstall og tall som 

beskriver kvalitative forhold ved tjenestene. Dette medfører forskjellig opplevelse av hvorvidt 

                                                             
2 Vedlegg 1 - Innsiktsarbeidet. 
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tallmaterialet gir et riktig bilde av tjenestene. Konkret har det for eksempel vært uenighet om 

hvordan man skal beregne administrative kostnader for pasientreisekontorene, samt hvor stor 

andel administrative kostnader som knytter seg til Pasientreiser HFs drift. Prosjektet har tatt 

initiativ til å samle inn tallmateriale direkte fra pasientreisekontorene, men pga. ulikt 

rapporteringsgrunnlag lokalt har dette vært vanskelig. Prosjektet er kjent med at Pasientreiser 

HF har en gjennomgang med flere kontrollere i de regionale helseforetakene for å etablere en 

felles forståelse for tallmateriale.   

Prosjektet har i tråd med mandatet hatt flere møter med representanter fra Helsedirektoratet i 

forbindelse med deres arbeid vedrørende gjennomgang av pasientreise forskriften (jf. 

Stortingets vedtak 615 og 616.). Relevante innsikter er utvekslet mellom prosjektene.3 
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5. Beskrivelse av dagens pasientreiseordning 

I dette kapittelet beskriver vi aktuelle sider ved pasientreiseordningen. Dette innbefatter også 

relevant materiale slik det fremkommer i innsiktsarbeidet. 4.   

5.1.  Rettslige grunnlag for dekning av reiseutgifter og gjennomføring av 

pasientreiser 

Pasientreiser er i hovedsak regulert av spesialisthelsetjenesteloven5, pasient- og 

brukerrettighetsloven6, og pasientreiseforskriften7. Pasient, ledsager og pårørende har rett til 

dekning av nødvendige utgifter på gitte betingelser når pasienten må reise for å motta 

helsetjenester.  

Reiser uten rekvisisjon planlegges og gjennomføres av brukeren selv. I etterkant av reisen kan 

det søkes refusjon av reisekostnader hvor hovedregelen for refusjon beregnes med bakgrunn i 

en standard kilometersats uavhengig av transportmiddel. Søknad om dekning av reisekostnader 

kan gjøres digitalt eller sendes per post. 

Pasienter som ikke kan gjennomføre reise til og fra behandling på egenhånd har rett til reise 

med rekvirert transport, jf. pasientreiseforskriften. Det finnes to hovedtyper rekvisisjoner: 

rekvisisjon på medisinsk grunnlag og rekvisisjon på trafikalt grunnlag.  

Har pasienten behov for rekvisisjon til reise av helsemessige årsaker, er det pasientens 

behandler som skal utstede denne. I hovedsak er det pasientens lege, oversykepleier, 

avdelingssykepleier og faglig ansvarlig på røntgenavdelingen eller laboratorium i sykehus kan 

attestere et behov. Pasientreisekontorene planlegger og legger til rette for at den enkelte pasient 

får transport som er tilpasset sitt behov. Det er også det lokale pasientreisekontoret som skal 

utstede rekvisisjon for pasientreise i tilfeller der rutegående transport ikke finnes.  

Ansvaret omfatter refusjon av utgifter, organisering av reiser og ledsagertjeneste i forbindelse 

med at pasientene skal oppsøke spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten nevnt i pasient- og brukerrettighetsloven.  Lov og forskrifter har i liten grad 

endret seg, men det har etter hvert utviklet seg krav til en tjeneste som er en del av 

helsetjenesten og de regionale helseforetakenes «sørge for» ansvar. Særlig gjelder dette innenfor 

reiser med rekvisisjon. Pasientreisereformen i 2004 hadde fokus på overføring av 

finansieringsansvar, anbudsprosesser, kontrakter og samkjøring.  Helsetilsynets behandling ved 

klagesaker viser at det nå også stilles krav til forsvarlig tilbud under «hele reisen»; om 

nødvendig helt fra pasientens leilighet, under transport, oppfølging under opphold på sykehus 

m.m., samt tilbake hjem igjen.  

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å organisere et forsvarlig tilbud, for eksempel gjennom 

samarbeidsavtaler med fylkeskommuner og kommuner, eller gjennom anbud og avtaler med 

transportører som har nødvendig utstyr og kompetanse. Helseforetakene har etter 

yrkestransportloven8 frem til nå ikke hatt anledning til å utføre persontransport i egenregi mot 

                                                             
4 Vedlegg 1 - Innsiktsarbeidet. 
5 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)  
6 Lov om pasient og brukerrettigheter (brukerrettighetsloven)  
7 Lov om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester 
(pasientreiseforskriften) m.m. 
8  Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven) 
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vederlag.  Det er stilt krav om løyve for slik transport. Krav til forsvarlig tilbud ivaretas både 

gjennom anbuds- og avtalearbeid opp mot leverandører av persontransporttjenester (taxi), 

herunder oppfølging av avtalebestemte serviceparametere og ved at helseforetakene etter hvert 

har anskaffet egne biler (syketransportbiler).   

Syketransportregisterforskriften9 regulerer hva som i dag skal registreres i systemet for 

bestilling av pasientreise (NISSY). Syketransportregisterforskriften pålegger virksomheter, 

behandlere og tjenesteytere plikt til å dokumentere opplysninger som er relevante og 

nødvendige for administrering og samordning av syketransport der pasienten reiser på 

rekvisisjon.  Denne plikten omfatter et bredt sett av opplysninger, bl.a. personalia, reisedetaljer, 

reisemåte, tid og sted for behandling, forventet avhentingstidspunkt, særskilt transportbehov, 

ledsager, betalingsdetaljer, samt behandleres bekreftelse på behov for tilrettelagt transport. 

Helsedirektoratet har påpekt behov for kunnskap om forhold knyttet til flere faktorer som 

beregning og utbetaling av dekning av reiseutgifter, standardsats – billigste rutegående 

transport, dekning av faktiske utgifter til drosje og bil. Disse problemstillingene ligger utenfor 

mandatet for denne utredningen, men en rekke innsikter angående dette er likevel innhentet og 

løftet fra prosjektet til direktoratet som ledd i utveksling av erfaring fra pasientreiseområdet, og 

som grunnlag for direktoratets evaluering av pasientreiseforskriften.10 

5.2.  Hovedtrekk i organisering og oppgavefordeling innen 

pasientreiseområdet 

Pasientreiser i Norge er organisert gjennom 17 helseforetak med pasientreisekontor og et 

nasjonalt helseforetak, Pasientreiser HF. Det sistnevnte er et selskap som er eid av de fire 

regionale helseforetakene i fellesskap.  

 

 
Figur 4: Oppbygning av reiser med og uten rekvisisjon  

 

                                                             
9  Lov om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) 
10  Innsikter utvekslet mellom Helsedirektoratet og prosjektgruppen om pasientreiseforskriften per 8. januar 2020. 
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Det er lokale forskjeller på organisering, men oppgavefordeling dreier seg i hovedsak om at 

helseforetak og pasientreisekontor drifter reiser med rekvisisjon. Det betyr drift av alle 

oppgaver som knytter seg til organisering, planlegging og gjennomføring av reiser med 

rekvisisjon.   

Pasientreiser HF har ansvar for drift og tjenesteproduksjon av reiser uten rekvisisjon nasjonalt, 

herunder for drift av fire regionalkontor. I tillegg har Pasientreiser HF ansvar for tverrgående 

oppgaver som understøtter helseforetakene, blant annet som systemeier og 

databehandleransvarlig for fagsystemene innenfor reiser med- og reiser uten rekvisisjon, 

forvaltning av styringsinformasjon, brukerstøtte, samt fagutvikling. 

Oppgavefordelingen kan skisseres som følger:  

Helseforetakene Pasientreiser HF  

 

Linjeoppgaver: 

• Personalansvar 

• Ansvar for drift av reiser med 

rekvisisjon 

• Brukerstøtte, informasjon og veiledning 

• Kapasitetsplanlegging 

• Samordningsoppgaver innad i 

helseforetakene (f.eks. 

ambulansetjeneste, avdelinger, 

poliklinikker, pasientverter, 

sentralbord deler av døgnet), samt 

primærhelsetjeneste og 

fylkeskommune  

• Kvalitetsoppgaver   

o Avviks- og klagehåndtering 

• Kontraktstyring / fakturering 

o Anbud / kontraktsinngåelse  

o Oppgjørskontroll 

o Egenandelsspørsmål / HELFO 

o Oppfølging av transportører 

• Juridisk rådgivning 

• Økonomi  

• Rekvirentoppfølging i både spesialist- 

og primærhelsetjenesten.  

• Prosjekt- og utviklingsarbeid i både 

egne prosjekter og i samarbeid med 

Pasientreiser HF.  

 

 

Linjeoppgaver: 

• Personalansvar 

• Ansvar og drift av reiser uten rekvisisjon  

 

Oppgaver som understøtter helseforetakene:   

• Systemeierskap / forvaltning av telefoni-, 

saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes på pasientreiseområdet  

o Automatisering og 

digitaliseringsoppgaver 

o Selvbetjeningsløsninger 

• Brukerstøtte 

• Faglig kompetansesenter 

• Juridisk ekspertise og veiledning. 

• Datavarehus: tilgjengelig gjøre 

styringsinformasjon for regionale 

helseforetak og helseforetakene 

• Utvikle og vedlikeholde nasjonalt 

opplæringstilbud 

• Opplæring i, å bidra til, harmonisering av 

regelverk og praksis 

• Prosjekt- og utviklingsarbeid  

o Inneværende og fremtidige 

utredninger (f. eks. 

serviceparametere, 

oppfølgingssystemer) 

o Prosjekt «Effektivitets- og 

kvalitetsfremmende tiltak reiser 

med rekvisisjon»  

• Ivaretar redaktøransvaret for nettstedet 

pasientreiser.no 

• Ansvarlig for informasjon om 

pasientreiser på helsenorge.no 

 

Figur 5: Dagens oppgavefordeling mellom helseforetakene/pasientreisekontorene og Pasientreiser HF  

Systemdrift og forvaltning. 
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Pasientreiser HF er systemeier og databehandleransvarlig for fagsystemene knyttet til prosess 

for reiser med og uten rekvisisjon. Dette innbefatter ansvar for nasjonalt system for 

brukerstøtte, samt tjeneste eier for «Pasientreiser» på helsenorge.no. 

Drift og forvalting av fagsystemene gjennomføres av Norsk Helsenett SF, og er regulert i avtaler 

med Pasientreiser HF.  Videreutvikling av fagsystemene gjøres av egne utviklere i Pasientreiser 

HF i samarbeid med eksterne systemleverandører og ansatte ved pasientreisekontorene 

Direktoratet for e-helse er systemeier for den nasjonale innbyggertjenesten for helsesektoren i 

Norge, helsenorge.no. Selvbetjeningsløsningen for pasientreiseområdet er samlet i tjenesten 

«Pasientreiser» på plattformen og ble lansert i 2016.  Drift, forvalting og utvikling av 

helsnorge.no med tilhørende tjenester gjøres i regi av Norsk Helsenett SF og er regulert i avtaler 

mellom de ulike tjenesteeierne på plattformen. 

 

Styringslinjer 

Dagens organisering av pasientreiseområdet preges av skillet mellom reiser uten rekvisisjon og 

reiser med rekvisisjon. 9 % av gjennomførte pasientreiser er en kombinasjon mellom disse typer 

reiser. Reiser uten rekvisisjon er et nasjonalt tjenesteområde organisert i Pasientreiser HF fra og 

med 2018.  Finansiering av tjenesten er uendret og fordelt mellom de regionale helseforetakene 

og helseforetakene.  

Pasientene har en forventning om at helsevesenet fremstår som en helhetlig tjeneste men 

innsiktsarbeidet viser at pasientreisetjenestene oppleves usammenhengende. Dette gjelder 

særlig pasienter som må reise langt og må kombinere ulike transportmidler for å få gjennomført 

sin pasientreise. 

«Det er tydelig at praksisen er forskjellig rundt omkring i landet, og tjenesten oppleves ikke 

som «strømlinjeformet» for brukerne» 

- Daglig Leder, brukerorganisasjon 

Styringslinjen for reiser uten rekvisisjon går fra de regionale helseforetakene til Pasientreiser 

HF via Oppdragsdokument. Styret i Pasientreiser HF ledes av Helse Sør-Øst, men har 

medlemmer fra alle de fire regionale helseforetakene.  

 Styringslinjen for reiser med rekvisisjon går i linjen i det enkelte helseforetak avhengig av lokal 

organisering.  Det er ikke direkte styringslinje som inkluderer både Pasientreiser HF og 

pasientreisekontorene, men det er etablert en samhandlingsmodell med fagnettverk for å 

etablere felles rutiner og prosedyrer, og etterlevelse av regelverk. Dette fungerer som en 

matriseorganisasjon, noe som gjør forankring av faglige innspill i linjen utfordrende.  

5.3.  Dagens pasientreise for reiser med og uten rekvisisjon 

Reiser med rekvisisjon utføres ofte med taxi (95 %), helseekspress, helsebuss, minibuss eller fly. 

Det er særlig pasienter i Helse Nord som i stor utstrekning benytter fly. Flere helseforetak 

disponerer også transportmidler for pasienter som trenger ekstra tilrettelegging, for eksempel 

rullestolbiler eller syketransportbiler («hvite biler»).  Ved å ta i bruk slike transportmidler kan 

man i større grad tilrettelegge for et vidt spekter av pasientenes behov så lenge pasienten ikke 
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trenger medisinsk overvåkning og/eller behandling under transport. I sistnevnte tilfeller vil 

pasienten bli transportert med ambulanse. 

Nedenfor er en figur som illustrerer den typiske gangen i reiser med og uten rekvisisjon:  

 

Figur 3: Organisering av reier med og uten rekvisisjon. 

5.4.  Aktivitet  

Det ble i 2018 utført 8,6 millioner reiser av 715.000 unike pasienter i pasientreiseordningen. I 

2018 ble det brukt noe over to milliarder kroner på pasientreiser, hvorav om lag 75 % ble brukt 

til reiser med rekvisisjon. 

 

 

Figur 3: Nøkkeltall reiser med og uten rekvisisjon (Pasientreiser HF). 
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Det er ca. 1,7 millioner telefonsamtaler hvert år om spørsmål knyttet til reiser med rekvisisjon 

og 0,2 millioner til reiser uten rekvisisjon.  

• I reiser med rekvisisjon er 50 % av henvendelsene fra brukere og resterende samtaler er fra 

behandlere og transportører.  

• I reiser uten rekvisisjon er det 0,2 millioner henvendelser fra brukere, hvorav 54 % av 

henvendelsene er relatert til veiledning i regelverk eller søknadsprosess. 32 % av 

henvendelsene er spørsmål om saker til behandling. 14 % av henvendelsene gjelder 

spørsmål om reiser med rekvisisjon eller reiseplanlegging 

Bruk av pasientreiseordningen har i de senere årene vært stabil for både reiser med- og reiser 

uten rekvisisjon og utviklingen i antall reiser er marginal. 

 

 

Tabell 1: Utvikling i antall rekvisisjoner 2014-2018 er stabil. 

 

Om lag en tredjedel av pasientene har behov for forskjellig grad av tilrettelagt transport eller 

følge under pasientreisen. Det kan være behov begrunnet i pasientens helsetilstand eller behov 

knyttet til valg av en bestemt type transportmiddel (for eksempel behov for stor bil, barnesete 

m.m.).  
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Tabell 2: Totalt antall reiser med særskilt tilrettelegging, samt andel av totalt antall pasienter med særskilt behov for 

tilrettelegging av transport (Pasientreiser HF).  

5.5.  Nasjonale utredninger som er gjennomført innen pasientreiseområdet  

Det er utført flere nasjonale utredninger som har innvirkning på pasientreiseområdet. Disse 

ligger til grunn for mye av den utviklingen som har funnet sted over flere år. Her nevner vi:     

• 2010–2011: Egenandelsprosjekt i forbindelse med innføring av automatisk frikort. 

Prosjektet sikret komplett elektronisk innrapportering, korrigering og kreditering av 

egenandeler knyttet til pasientreiseområdet 

• 2010–2013: Utrulling av LEAN-metodikk på alle pasientreisekontorene 

• 2011–2013: Implementering av datavarehus og styringsinformasjon (RADAR)  

• 2012–2016: Utvikling og implementering av «Mine Pasientreiser»  

• 2014–2016: Utvikling og implementering av nasjonalt verktøy for oppgjørskontroll 

(CTRL) 

• 2018: Utredning reiser med rekvisisjon11 

5.6.  Pågående tiltak for forbedring av pasientreiseområdet   

Det er vedtatt en rekke tiltak for pasientreiseområdet (Jf. AD-møtet 19. november 2018). 

Pasientreiser HF har ansvar for å drifte og koordinere tiltakene sammen med helseforetakene og 

pasientreisekontorene.12 Målet er å sørge for et forsvarlig pasientreisetilbud som er tilpasset de 

enkelte pasienters behov. Pasientene skal møte en tjeneste som er integrert i pasientforløpet. 

Det vektlegges følgende elementer i utviklingen av tjenesten: 

• En enkel, tilgjengelig og fleksibel tjeneste 

• Kvalitet, trygghet og forutsigbarhet  

• Effektiv gjennomføring  

                                                             
11 Pasientreiser HF. Rapport om «Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasientreiser med 
rekvisisjon». 
12 Pasientreiser HF – Oppdragsdokument 2019/2020. 
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Figuren nedenfor beskriver et fremtidig målbilde for reiser med rekvisisjon med trinnvis modell 

for hvordan tiltakene skal utvikles på kort, mellomlang og lang sikt for pasient, helsepersonell og 

eier/administrasjon:   

 

 

Figur 6: Målbilde med aktuelle tiltak som er vedtatt i «Utredning av mulige effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

innenfor området pasientreiser med rekvisisjon». 

 

De enkelte tiltak beskrives nærmere som følger:  

• Tiltak 1 – Selvbetjeningsløsning: Pasienten skal kunne se sine reiser (prosjekt fra 2018-

19), bekrefte og avbestille godkjente rekvisisjoner (prosjekt fra 2019–d.d.) 

• Tiltak 3 – Utrede serviceparametere: Standardisering av serviceparametere for å 

understøtte forutsigbarhet og likeverdige tjenester (prosjekt fra 2019–d.d.)  

• Tiltak 5 a) – Rekvisisjonsveileder: Tiltaket er gjennomført og implementert. Veilederen 

beskriver kriterier som legges til grunn for attestering av tilrettelagt transport på 

medisinsk grunnlag.  

• Tiltak 5 b) – Rekvisisjonspraksis: Tiltaket er planlagt startet høsten 2020 og består i å 

avklare roller og ansvar for ulike aktører i rekvisisjonsprosessen. Målet med tiltaket er å 

redusere belastingene for behandlerleddet og legge til rette for at pasienten er en aktiv 

ressurs i prosessen.  

• Tiltak 6 – Drosjemarked, anbud og avtaler: Utarbeidelse av nasjonalt rammeverk for å 

standardisere anbud og avtaler (prosjekt fra 2019–d.d.) 

• Tiltak 7 – Utrede synergier ved koordinering av offentlig betalt persontransport: 

Simulering for å avdekke gevinstpotensialet etter gjennomført mulighetsstudie (2017-

2018) med Sørlandet sykehus HF, Agderfylkene og AKT (prosjekt fra 2019–d.d.) 
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Andre prosjekter som er pågående: 

• 2014–d.d.: Anskaffelse og implementering av samkjøringsverktøy (Trapeze)  

 

For reiser uten rekvisisjon er målbilde at man arbeider videre med tiltak i forhold til ytterligere 

forenkling og brukermedvirkning, automatisering, effektiv administrasjon og kvalitet i 

brukeropplevelsen. 

5.7.  Rekvirentordningen  

Det er over 22.000 rekvirenter av pasientreiser fordelt på ulike virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren. Det vanlige er at rekvirenten (eller dennes representant) legger inn bestilling 

på kjøretøy i elektronisk saksbehandlingssystem (NISSY), og at transportformidlingen deretter 

skjer direkte via samhandling med taxisystemet (SUTI). Pasientreisekontorene har lagt til rette 

for en rekvisisjonspraksis som skal sikre pasientene nødvendig og tilrettelagt transport.  

Innsiktsarbeidet viser at behandler ofte delegerer rekvisisjonsoppgaven til administrativt 

personell. Prosjektet spiller inn momenter angående dette til Helsedirektoratets arbeid med 

evaluering av pasientreiseforskriften. 

Det er påvist utfordringer med hensyn til å ivareta portvokterfunksjonen for pasientgrupper 

med dels uberettigede forventninger til tilrettelegging av transport. Innsiktsmateralet avdekker 

at en del pasienter mottar reiser med rekvisisjon uten at de har reelle behov. I tillegg er det 

svært begrenset kontroll av behandlernes attestasjons- og rekvisisjonspraksis. Det er derfor 

utfordrende å oppnå en praksis som sørger for at det kun er pasienter som virkelig har behov 

for tilrettelagt transport om får det..  

 

 

 

 

Flere påpeker at rekvisisjon via pasientreiser på kveld og natt er utfordrende, grunnet ulike og 

begrensete åpningstider ved pasientreisekontorene. Flere opplever at det er utfordrende å 

rekvirere flyreiser. Reiser mellom regioner innbefatter ofte fler pasientreisekontor, taxisentraler 

med mere. Noen ganger er det behov for re planlegging av reisen underveis.  Det er derfor 

ønskelig at Pasientreiser fremstår som en helhetlig tjeneste, som er tilgjengelig hele døgnet.  

Pasientreisekontorene gjennomfører stor innsats i forhold til opplæring av rekvirenter. Enkelte 

pasientreisekontor har oppnådd vesentlige gevinster gjennom å drive opplæring og veiledning 

av rekvirenter i lokalområdet. Det er f.eks. vist til innsparinger på rundt 40 millioner kroner i 

pasientreisekontoret på Moelv ved å drive oppfølging og opplæring av rekvirenter. 

 

«Man bør involvere rekvirenten ytterligere, så de kan se de økonomiske effektene av færre 

rekvisisjoner» 

- Leder ved pasientreisekontor 

Gjennomført prosjekt som utreder rekvisisjonsordningen: Veileder som beskriver kriterier som 

legges til grunn for attestering av tilrettelagt transport på medisinsk grunnlag. Tiltak 5 a) – 

Rekvisisjonsveileder. Tiltaket er gjennomført og implementert.  
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Innsiktsmaterialet viser at det er utfordringer og ulikheter det bør arbeides videre med. 

Eksempel er pasienter med sammensatte helseutfordringer, som får rekvirert transport til 

sykehus av fastlegen, ofte ikke får rekvirert riktig transport hjem fra sykehuset fordi sykehuset 

ikke kjenner pasientens funksjonsnivå som helhet.  Muligheten til å påvirke valg av 

transportløsning oppleves for liten. Flere mener at attestering av behov bør kunne "følge 

pasienten", og ikke vurderes på nytt for hver enkelt reise.  

 

 

 

Helseforetakene har i Oppdragsdokumentet for 2020 fått i oppdrag å bidra med rekvirering av 

pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus for å avlaste fastlegeordningen.  

Prosjektet har gjort et tilleggsarbeid med bakgrunn i Foretaksmøte 14.1.2020. 

 «Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene, i samarbeid med Pasientreiser HF, se på 

mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres 

personell på kort og lang sikt. Frist for rapport og forslag til omtale i handlingsplan for 

allmennlegetjenesten settes til 1.3.2020». 

Dette arbeidet13  foreslår at man på kort sikt legger til rette for å:  

• Videreutvikle funksjonalitet i dagens rekvirentløsning (NISSY) slik at behandlers 

attestasjon / opplysninger kan lagres og gjenbrukes over en gitt periode 

• Utrede mulighetene og konsekvenser av at pasientene selv kan bestille reisen og få 

dekket utgiftene via reiser uten rekvisisjon – f.eks. på korte reiser innen 

kommunegrensene (kommuneinterne turer) 

• Utvikle en løsning som innebærer at pasientene kan bestille og administrere sine reiser 

selv.  

• Videreutvikle IKT løsningene slik at behandler kan attestere behov direkte i EPJ/PAS 

system for eksempel etter modell av «e-resepter»  

5.8.  Kompetanse og arbeidsoppgaver  

Prioriterte kompetanseområder varierer med hvilke oppgaver som er tillagt pasientreise 

kontorene. Sentralene har kompetanse innenfor kundeservice, lokalkunnskap, reiseplanlegging 

og logistikk. Videre har de kompetanse som grunnlag for å gjøre anskaffelser, implementere, 

utvikle og benytte IKT systemene, opplæring av rekvirenter samt drift av pasientreisekontorene.  

                                                             
13 Delarbeid innenfor handlingsplan for allmennlegetjenesten jfr. oppdrag til de Regionale helseforetakene.  
«Mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt» 
Vedtatt i styringsgruppen «Interregional styringsgruppe for nasjonal utredning – organisering av 
pasientreiseområdet» 24.2.2020 
 
 

Pågående prosjekt som utreder rekvisisjonsordningen: Effektivitets- og kvalitetsfremmende 

tiltak innen reiser med rekvisisjon – Tiltak 5b – Rekvisisjonspraksis 
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Enkelte pasientreisekontor har medisinsk kompetanse tilgjengelig for å imøtekomme 

pasientsikkerhetskrav.  

«Vi har erfart at ved å samarbeide tett med AMK har det ført til kompetanseheving både for 

oss og dem» 

- Leder ved pasientreisekontor 

Det gjøres koordinerte kompetansehevingstiltak via nasjonal opplæringsmodul. Utfordringene 

med kompetansetilknytning kan dreie seg om at ensidighet i oppgaver gjør arbeidet mindre 

variert, samt at det er variasjon i kompetansetilgang i distriktene. 

Pasientreiser HF skal i stor grad understøtte pasientreisekontorene og har i den anledning 

behov for kompetanse innen strategi, økonomi- og virksomhetsstyring, prosjektstyring og 

innovasjon, juss og IKT-utvikling. 

5.9.  Finansiering og kostnadsutvikling for pasientreiseområdet  

Pasientreiser er en del av helseforetakenes sørge-for-ansvar, og finansieringen er en del av 

rammetilskuddet som gis til helseforetakene, beregnet ut fra en fordelingsnøkkel for 

prehospitale tjenester og pasientreiser som ble fastsatt i 2019. Helseforetakene dekker 

kostnadene for reiser til og fra godkjente behandlinger både i spesialist- og 

primærhelsetjenesten.  

Pasientreiser HF dekkes av de regionale helseforetakene etter eierandel og aktivitet. 

Driftskostnadene for reiser uten rekvisisjon hadde en markant nedgang i 2018, mens de er 

stabile innenfor reiser med rekvisisjon fra og med 2017. Nedgangen i reiser uten rekvisisjon 

skyldes hovedsakelig endringer i kilometer grenser (fra tre til 10 kilometer), overgang til ny 

prosess med stor grad av involvering av bruker, automatisering av prosesser og endret 

organisering på tjenesteområdet.  

 

 

Tabell 3: Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2015 – 2018 (Analyse er utført av Pasientreiser HF).  

 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 42 av 157



Versjon 1.0 
 

                   
24 

 

Transportkostnad per reise varierer grunnet geografiske og demografiske forhold. Høye 

kostnader per reise gjør det lønnsomt å bruke mer ressurser i pasientreisekontorene for å 

planlegge og effektivisere transportkostnadene. Kostnader i pasientreisekontorene kan således 

være «utgifter til inntekts ervervelse». 

 

Tabell 4: Transportkostnad per rekvisisjon (reiser med rekvisisjon) fordelt på regioner (utarbeidet av Helse Nord). 

 

Ulik organisering i helseforetakene medfører at administrative oppgaver knyttet til tjenesten 

ivaretas på forskjellig nivå i foretakene noe som blant annet medfører at kostnader knyttet til 

administrasjon varierer mellom pasientreisekontorene.  Det er høyere transportkostnader i 

Helse Nord grunnet store geografiske avstander. 

Budsjettering på helseforetaksnivå fungerer ulikt i regionene. Dels er budsjettet knyttet direkte 

opp mot tjenestene og pasientreisekontoret. Dels er budsjettet knyttet opp mot andre klinikker 

eller avdelinger i helseforetaket.  

Ulik organisering og rapporteringssystemer gir utfordringer med å sammenligne på tvers og det 

er en utfordring å skaffe til veie omforente data. Videre medfører store forskjeller i 

reiseavstander, klima og geografi at effekter av lokale tiltak ikke direkte kan overføres til andre 

regioner med andre geografiske eller klimatiske forhold. 

Pasientreiser er rammefinansierte tjenester med økonomisk ansvar for transport i 

spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og refusjoner i regi av reiser uten rekvisisjon. 

Dette medfører at Helseforetakene har utfordringer ved å finansierer aktivitet som de ofte ikke 

har kontroll over.  

Eksempler på dette er:  

• Helseforetak/avdelinger som endrer aktivitet til dagbehandling eller poliklinikk vil 

kunne endre deres DRG finansiering mens kostnadene til transport påføres 

pasientreiseområdet.   

• Sentralisering av legevakter vil kunne medføre besparelser for primærhelsetjenesten 

mens økte transportkostnader belastes helseforetakene og pasientreiseområdet.  
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• Helseforetakene finansierer også reiser uten rekvisisjon selv om denne tjenesten 

håndterers av Pasientreiser HF. Virksomhetsrapportering og aktuelle tiltak følges opp 

via styret i Pasientreiser HF. Innsiktsarbeidet viser at flere av pasientreisekontorene 

peker på at de har liten påvirkningsmulighet på også disse utgiftene.   

Utfordringene med denne finansieringsmodellen er kjent, utførlig drøftet og behandlet for 

eksempel i Ot. prp. 66 (2002–2003)14 samt i flere utredninger senere. Etter en helhetsvurdering 

har man så langt valgt å opprettholde gjeldende finansiering som beste løsning.  

Beregninger i Nasjonal helse- og sykehusplan viser at prosentvis økning i aktivitet har vært 

større enn prosentvis økning i finansiering, på lik linje med resten av spesialisthelsetjenesten.15 

5.10. Kvalitet i tjenesten og klagehåndtering 

Pasientreiser HF gjennomfører brukerundersøkelser i alle regionene. Det er naturlig at det er 

forskjeller mellom pasientreisekontorene blant annet som følge av geografiske og lokale forhold, 

men hovedkonklusjonen er at ca. 70 % av brukerne er fornøyd med dagens pasientreise.  

Det er registrert utfordringer / forbedringspunkter blant annet i forhold til regulatoriske 

forhold, antall aktører ved gjennomføring av pasientreisen, registrering og overføring av 

informasjon i mellom aktørene, praksis og retningslinjer i forhold til attestasjon / godkjenning 

av reiser med rekvisisjon, kvalitetsarbeid og avvikshåndtering.  

Brukerundersøkelser 

Det er forskjeller i opplevelse, men med bakgrunn i brukerundersøkelse 2019 kan vi 

oppsummere som følger:    

 

Reiser uten rekvisisjon 

 

• De fleste brukerne er over 50 år, noe som tilsvarer normalfordelingen i alder for 

brukere av pasientreisetjenesten 

• De fleste pasientene søker dekning av egen reise.  

• Ca. 65 % søker via digital løsning på helsenorge.no mens ca. 25 % søker på papir.  

• Ca. 30 % har også gjennomført reise med rekvisisjon siste året  

• De fleste er godt fornøyd med digital søkefunksjon på Helse Norge  

• De flest ønsker å få digital veiledning på Helsenorge.no  

• Ca. 70 % opplever at vedtaksbrevet er lett å forstå.  

• Ca. 40 % har ringt Pasientreisekontoret – hovedsakelig i forhold til å bestille reise eller 

spørsmål i forhold til innsendt reiseregning.  

• De fleste opplever brukerstøtten som god eller bedre  

 

 

                                                             
14 Ot. prp. nr.66 (2002-2003). Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for 
syketransport og reiseutgifter for helsepersonell). Tilgjengelig: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-
nr-66-2002-2003-/id174441/  
15 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 – 2019), Meld. St. 11 (2015-2016). Tilgjengelig: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20152016/id2462047/sec1 
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Reiser med rekvisisjon  

 

• De fleste brukerne er over 60 år  

• De fleste brukerne ønsker å få opplysninger om pasientreisen på SMS  

• De fleste ønsker å bestille reisen på telefon til behandler eller pasientreisekontor  

• Fastlege og behandler er den viktigste instans for å vurdere transportbehovet   

• Ca. 70 % av pasientene har ringt pasientreisekontoret det siste året – hovedsakelig i 

forhold til å etterlyse, bestille og endre transport 

• Ca. 60 % oppgir at de er fornøyd med service, på tross av variasjon i og mellom 

regionene. Ventetid på telefon trekkes frem som en utfordring.  

• Ca. halvparten av brukerne opplever at de har nok kunnskap om pasientreiseordning.    

• Ca. 70 % av pasientreise gjennomføres med taxi. Reise med Helseekspress og drosje 

oppleves stort sett meget bra, noe dårligere opplevelse på rullestolbil.  

• 25 % opplever at de en gang i løpet av siste året opplevd å ikke rekke frem til oppsatt 

tid hos behandler på grunn av transporten 

• 60 % opplever at de deltar i samkjøring av og til eller oftere. Dette oppleves 

gjennomsnittlig som middels bra. Viktigste faktor i vurdering er kortest mulig ventetid 

før og etter behandling  

 

Innenfor reiser med rekvisisjon er det igangsatt mange tiltak for å bedre kvalitet og minske 

variasjon jf. kap. 5.6 Pågående tiltak for å forbedre pasientreiseområdet.     

 

Klager 

Kvalitetsarbeid og klagehåndtering på reiser med rekvisisjon håndteres i de enkelte 

helseforetakene som har ansvar for pasientreisekontorene. Dette medfører at klagene sees i 

sammenheng med de pasientstrømmer og kvalitetssystemer som er i regionen/helseforetaket, 

men det finnes i liten grad felles nasjonal oversikt.  Pasientreiser HF innførte elektronisk 

klagefunksjonalitet for reiser uten rekvisisjon i slutten av 2018 på helsenorge.no. Muligheten for 

å klage på tidligere vedtak ble da vesentlig forenklet og gjort mer tilgjengelig. Det oppleves en 

økning i antall klager etter lansering av elektronisk klagefunksjonalitet.  Antall klager har økt 

med 31,2 % (dvs. 2,4 % av reisene, mot tidligere 0,5 %). I perioden fra 2015 til 2018 er 

saksmengden økt med 37,2 % mens antall reiser er redusert med 9,6 %. I klagesaker der 

Pasientreiser HF opprettholder sitt vedtak vil saken oversendes Fylkesmannen. 

 

Område Antall vedtak i perioden Antall (%) saker oversendt FM 
Helse Midt-Norge 187 219 691 0,37 % 
Helse Nord 211 357 900 0,43 % 
Helse Sør-Øst 506 136 1822 0,36 % 
Helse Vest 210 948 807 0,38 % 
Nasjonalt 1 115 660 4220 0,38 % 

Tabell 5: Klager oversendt fylkesmannen 01.11.18 – 31.10.19. 16 

                                                             
16 Tall er hentet fra Radar.  
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Det er gjennomført en kartlegging av mottatte elektroniske klager for reiser uten rekvisisjon. 

Kartleggingen bekrefter antakelsene om at flertallet av mottatte klager ikke nødvendigvis er 

definert som klagesaker. Hele 50 % av dagens mottatte elektroniske klager bortfaller som følge 

av ny innhentet og/eller ettersendt dokumentasjon. Til sammen 21 % av sakene svares ut med 

utfyllende informasjon til søker. Med bakgrunn i dette er det identifisert et potensiale for å 

redusere elektronisk klageinngang vesentlig ved å introdusere ny funksjonalitet på 

helsenorge.no, f.eks. der brukere kan ettersende dokumentasjon eller benytte elektronisk chatt. 

 

Forbedringspunkter  

Til tross for at en vesentlig del av pasientreiser foregår uten problemer så har innsiktsfasen vist 

noen forbedringspunkter slik de er beskrevet i avsnittene nedenfor:   

 

Kvalitetsarbeid og avvikshåndtering håndteres forskjellig mellom helseforetakene og i hver region:  

• Det er utfordrende å drive koordinert kvalitetsarbeid på tvers av hele pasientreiseområdet.  

• Det er ulike klagemåter for reiser med og uten rekvisisjon, noe som fører til manglende 

samlet oversikt, samt variasjon i klagebehandlingen. Noen pasientgrupper finner det 

utfordrende å klage, både av hensyn til kompliserte saksbehandlingssystemer, kompetanse 

og egenmestringsevne. 

 

Tjenesten oppleves oppstykket:  

• Pasienter opplever at de i løpet av ett besøk på sykehus må forholde seg til flere ulike 

systemer og transportører for ulike stadier i reisen. En liten del (9 %) av pasientene 

benytter seg av både reiser med og uten rekvisisjon.  

• Pasientene ønsker mulighet for hjelp og veiledning, og klarer ikke å skille mellom de 

forskjellige typer reiser.  

 

«Overgangen fra et transportmiddel til et annet er veldig slitsomt og kan føre til lange 

ventetider pga. samkjøring»  

- Bruker 

Særskilte grupper møter utfordringer med å få rett transport:  

• En tredjedel av pasientene har behov for tilrettelagt transport av forskjellig grad samt at 

enkelte pasienter ikke har kapasitet til å planlegge reisen selv. Flere av pasientene har 

behov for oppfølging og observasjon underveis på reisen. 

• Visse pasientbehov kan falle utenfor den gjeldende kategoriseringen i NISSY. Dette kan 

dreie seg om sammensatte behov eller individuelle preferanser. Det er derfor lagt opp til 

fritekstfelter til benyttelse for pasientreisekontor og transportør som benyttes for 

tilleggskommentarer men disse er ofte mangelfullt utfylt.  

•  I følge innsiktsarbeidet oppleves det at dagens IKT-systemer og rettsoppfatning ikke 

legger til rette for å oppbevare pasientopplysninger i IKT løsningen.  Dette medfører 

praktiske utfordringer ved gjentatte rekvireringer av tilrettelagt transport til f.eks. 
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pasienter med vedvarende funksjonsnedsettelse. Pasientene opplever det belastende å 

måtte gi de samme opplysningene mange ganger. 

 

«Mest bekymret for pasienter som ligger i gråsonen: Mellom å være for syk for vanlig 

persontransport og for frisk til ambulerende transport». 

- Brukerrepresentant 

 

 

 

 

5.11. Informasjonsdeling i saksbehandlingssystemer 

Ved reiser uten rekvisisjon sender pasienten inn nødvendig dokumentasjon som grunnlag for 

refusjon av reisen.(helsenorge.no) Dette oppleves å fungere bra men det arbeides med 

videreutvikle løsningen slik at det kan legges ved mere dokumentasjon.  

Det er behov for å kunne overføre nødvendig informasjon i mellom aktørene i tjenesten for at 

pasientene skal kunne oppleve en sømløs tjeneste. Dette gjelder mellom aktører som:  

• Rekvirent og pasientreisekontor. 
• Pasientreisekontor og transportør 
• Operatør og den enkelte som utfører transporten. 
• Den enkelte pasient og pasientreisekontoret.  

 
De fleste reiser med rekvisisjon rekvireres av behandler direkte via Pasientreisekontorenes 

system (NISSY) basert på medisinsk behov for tilrettelagt transport. Det er forskjeller i hvor stor 

grad det legges inn nødvendige tilleggsopplysninger i NISSY og det oppleves at det er 

begrensninger på hvilke opplysninger som kan deles iht gjeldende regler for taushetsplikt og 

hvor lenge opplysninger kan oppbevares og gjenbrukes i systemet.  

«Systemet der pasientene blir vurdert om og om igjen, må endres» 

- Brukerrepresentant  

NISSY er med dagens løsning heller ikke tilrettelagt for å kunne gi beslutningstøtte for eksempel 

etter modell av de løsningene som benyttes i AMK-sentralene.  Dette kan medføre at 

rekvireringen er mangelfull og at nødvendig informasjon går tapt underveis i prosessen. 

Innsiktsarbeidet antyder også at brukeren ofte ikke kan fungere som informasjonsressurs i 

reiseplanlegging og -gjennomføring, at brukere mottar utilstrekkelig informasjon 

før/under/etter reisen, at pårørende ikke inkluderes ved behov, samt at det er varierende 

mulighet for tilbakemelding fra brukere. Enkelte brukere klager på omfattende 

dokumentasjonskrav knyttet til å søke om refusjon for reise. Innsikten har også avdekket at det 

eksisterer særskilte grupper pasienter som vanskelig kan håndtere selvbetjeningsløsninger for 

administrasjon av transport.  

 
Pågående prosjekt som utreder selvbetjeningsløsning: Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

innen reiser med rekvisisjon - Tiltak 1 – Selvbetjening. 

 

Kommende prosjekt som utreder oppfølging av avvik og systemflyt: Effektivitets- og 

kvalitetsfremmende tiltak innen reiser med rekvisisjon – Tiltak 8a – Avviksmeldinger og 

oppfølging  
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5.12.  Samarbeid mellom pasientreiseområdet og prehospitale tjenester  

Ni av 17 kontorer er samorganisert med prehospitale tjenester, men de fleste samarbeider med 

prehospital klinikk i helseforetakene uavhengig av organisering.  Samarbeidet omfatter for 

eksempel deling av (personal)ressurser, drift av syketransport bil og helseekspress. For 

eksempel så har Helse Sør-Øst vektlagt et differensiert transporttilbud etter LEON-prinsippet 

(LEON – Laveste Effektive Omsorgsnivå) der pasientreiser er organisert i prehospital klinikk og 

arbeider tett opp imot AMK og ambulansetjeneste.17 

Erfaringer fra dette samarbeidet er økt ambulanseberedskap som et resultat av bedre 

ressursutnyttelse, samt tilgjengelighet på helsepersonellkompetanse og kliniske 

kvalitetsverktøy for å møte pasientbehov. Det er potensial for å utvide dette arbeidet.  

«Et tettere samarbeid med AMK kan føre til at pasienter med særskilte behov kan 

prioriteres høyere, og dermed få en bedre tilrettelagt tjeneste» 

- Leder ved pasientreisekontor 

5.13. Anbudspraksis   

Det er totalt 467 lokale transportøravtaler, som alle tilpasses lokale forhold.  

Innsiktsmaterialet viser at anbudspraksis er noe forskjellig, og det er ulikt hvem som deltar i 

anbud, og hvordan prosessen organiseres, men anbudsprosessene er stort sett forankret i 

helseforetakene. Pasientreisekontorene har etter hvert høy kompetanse på å gjennomføre 

anskaffelser. De samarbeider i stadig større grad med Sykehusinnkjøp HF som bistår på 

nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Dette er med å standardiserer disse prosessene og avtalene.  

«Muligheten for lokale tilpasninger er viktig å ivareta i en fremtidig organisering»  

- Leder ved pasientreisekontor 

 

Alle endringer i tjenestetilbud medfører et vesentlig kontrakts arbeid. Det pågår et arbeid som 

så langt som mulig vil standardisere avtalene med transportleverandørene, men det vil fortsatt 

være behov for lokale tilpasninger.  

 

 

 

                                                             
17  Helse Sør-Øst. Regional utviklingsplan for prehospitale tjenester i Helse Sør-Øst 2018-2025 (Godkjent i 
Styringsgruppen 2018); Effektiv utnyttelse av ressursene i den prehospitale tjeneste. 

Pågående prosjekt som utreder anbudspraksis: Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak innen 

reiser med rekvisisjon – Tiltak 6 – Drosjemarked, anbud og avtaler.  
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5.14. Offentlig samarbeid  

Pasientreisekontorene gjør et stort arbeid med å få til gode og hensiktsmessige avtaler med 

transportørene i regi av pasientreiseordningen, men vi ser at det har vært lite oppmerksomhet 

på koordinering av pasientreiser med annen offentlig, særlig fylkeskommunal transport. Dette 

reduserer mulighet for samkjøring, samt at det medfører konkurranse om transportressurser på 

særlige tider av døgnet. Det har vært gjort ulike forsøk med samarbeid om ulike typer 

forhåndsbestilte reiser, men disse har ofte strandet etter uenighet om finansiering. Det er et 

stort potensiale med bedre samordning av offentlige forhåndsbestilte transporter. 

Det er også ønskelig å få til større grad av offentlig samarbeid om prising av transport, slik at 

pasientreiser ikke blir nedprioritert av transportørene i konkurranse med andre tjenester.  

«Oppleves at pasienter blir nektet tur. Taxiene avviser turen pga. prisen er for lav ift. annen 

etterspørsel» 

- Brukerrepresentant 

Pasientreiser HF gjennomfører et prosjekt i samarbeid med Sørlandet Sykehus HF der de 

vurderer muligheter og begrensninger i forhold til samarbeid mellom forvaltningsaktørene.18 En 

utredning fra Advokatfirmaet Haavind viser at slikt samarbeid utelukkende kan foregå mellom 

offentlige aktører, men at samhandlingsområdet gitt denne forutsetningen er vidt, og at det vil 

være mange måter å organisere samarbeidet på.19  

Så langt kjenner ikke vi til konkrete prosjekter med formalisert samarbeid om opprettelse og 

drift av offentlig eid transportselskap her i landet. Det finnes eksempel på formalisert samarbeid 

mellom forvaltningsnivåene og i fra felleseide transportselskap i Sverige og Danmark.  

• I Sverige brukes f.eks. Samres og DRT solutions som organiseres tilrettelagt transport for 

borgere i regioner, kommuner og byer. De har integrert pasienttransport med TT-kjøring 

for å dele kostnader på bl.a. IT, administrasjon og bestillingsløsninger. Samres fokuserer 

på manuell håndtering og DRT fokuserer på system og metoder for pasienttransport. 

• I Danmark brukes f.eks. Movia Flextrafik som organiserer tilrettelagt og fleksibel 

transport til borgere. Det er behovsstyrt kollektivtransport, som er styrt ut i fra borgeres 

behov. Movia Flextrafik samarbeider på tvers av regioner, kommuner og byer. De tilbyr 

flere ulike transporttyper som er tilrettelagt og samkjørt. 

• Sam lok prosjektet (Drammen) hvor nødmeldesentralene (helse, brann og politi) 

samarbeidet om lokasjon, prosedyrer m.m., men uten at var er formeldt slått i sammen.  

• Rørosmodellen hvor spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider om 

legevaktsarbeid. 

• Samarbeid mellom fylkeskommune og helseforetak om drift av Helseekspresser. 

• Samarbeid mellom Troms fylkeskommune og Universitetssykehuset i Tromsø blant 

annet i forhold til Kvænangsbåten, hvor det er opprettet en egen avdeling for transport 

av liggende pasienter. 

Ved et eventuelt samarbeid må det avklares hvem som er behandlingsansvarlig etter 

personopplysningsloven og helselovgivningen, enten separat eller om det foreligger et felles 

                                                             
18 Pasientreiser HF: Reiser med rekvisisjon – Oppdragsdokument: «Utrede synergier ved koordinering av offentlig 
betalt persontransport» 
19 Advokatfirmaet Haavind. Notat til Pasientreiser HF, 4. juli 2019. 
 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 49 av 157



Versjon 1.0 
 

                   
31 

 

ansvar. Det må videre tas stilling til om det skal etableres en felles plattform for samordning av 

transport eller om hver aktør selv skal være ansvarlig for persondata man får tilgang til, f.eks. 

ved at hver aktør har egne fagsystem og mottar opplysninger inn i dette systemet. Det finnes 

flere mulige modeller, og det sentrale er å inngå avtaler med klare ansvarsforhold. 

  

Pågående prosjekt som utreder offentlig samarbeid: Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak 

innen reiser med rekvisisjon - Tiltak 7 - Koordinering av offentlig betalt persontransport 
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6. Utviklingsområder som påvirker tjenestene 

Pasientreiseordningen har hatt en økende aktivitet de senere årene, men økningen har stagnert 

og flatet ut fra 2017.  

6.1. Utviklingstrekk  

Noen utviklingstrekk går i retning av lavere forbruk av pasientreiseordningen i årene fremover, 

herunder nye transportformer, økt grad av hjemmebehandling, behandling og oppfølging i 

kommunehelsetjenesten og utvikling av ny teknologi som for eksempel nettbaserte 

konsultasjoner. Andre utviklingstrekk går i retning av høyere forbruk, herunder eldre 

befolkning, lengre transportavstander, sentralisering og økt spesialisering av tjenester.  Det er 

noe usikkerhet knyttet til utviklingen i aktiviteten i distriktene. Urbaniseringen vil fortsette, 

samtidig som andelen eldre vil øke i distriktene. 

 

Demografisk utvikling 

Demografisk utvikling med en økende andel eldre vil kunne medføre økt sykelighet og således 

økning i antall pasientreiser og behov for tilrettelagt transport. 

 

Figur 4: Andel av befolkningen som er 67 år og eldre i henholdsvis 2015 og 2030 (jo mørkere farge, dess høyere andel). 

 

De fleste brukerne av reiser med rekvisisjon er i aldersgruppen 60 år eller mer, mens det er flest 

brukere av reiser uten rekvisisjon i aldersgruppen 50 år eller mer. Prognoser fra Pasientreiser 

HF viser at antall storforbrukere av pasienter vil kunne øke i årene frem mot 2040. Videre er det 
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grunn til å tro at de som trenger oppfølging og/eller behandling på sykehus, vil ha behov for økt 

grad av tilrettelagt transport. 

 

Økende grad av hjemmebehandling  

Så langt har vi sett liten effekt av telemedisin når det gjelder antall transporter, men dette vil 

endre trolig seg i årene fremover.20 Det forventes en økende grad av digital hjemmeoppfølging i 

form av hjemmebehandling, telemedisin og nettbaserte legekonsultasjoner / poliklinikk.  Denne 

utviklingen vil medføre færre konsultasjoner på legekontor og sykehus og således bidra til en 

reduksjon av antall pasienttransporter, særlig de lengre transportene, i årene fremover  

Eksempel på avstandsbehandling:   

 

 

 

 

 

 

Økt grad av automatisering og integrasjon av IKT systemer 

Erfaringene fra digitalisering og automatisering av reiser uten rekvisisjon viser at det er 

muligheter for automatisering på pasientreiseområdet.  

Ved etablering av ny prosess for reiser uten rekvisisjon ble fagsystemet integrert mot 

helsenorge.no, andre nasjonale registre og eksterne tjenester og felleskomponenter. Resultatet 

av arbeidet er at søknadsprosess er forenklet ved gjenbruk av elektronisk informasjon og deler 

av potensialet for automatisering er realisert. Etter tre år i produksjon saksbehandles ca. 

600.000 av totalt en million søknader automatisk. Potensialet for automatisk behandling av 

søknader er estimert til om lag 80 %. Tilgang til oppdatert elektronisk informasjon med 

tilstrekkelig kvalitet er en forutsetning for dette.  

Det er sterke offentlige føringer og ønsker fra brukerne om en større delaktighet og valgfrihet i 

en tjeneste som pasientreiser.  

Selv om brukerundersøkelsene for 2019 viser at en stor del av brukere fortsatt ønsker å kunne 

snakke med personell på pasientreisekontorene, ser prosjektet at det vil bli store endringer i 

form av økende grad av automatisering, standardisering og digitalisering innenfor telefoni-, 

saksbehandlings- og IKT-løsninger i den kommende 5 årsperioden.  

Det vil være behov for å utvikle andre løsninger til programvare m.m., enn de som i dag er under 

utvikling. Aktørene innenfor pasientreiser vil ha økt fokus på innovasjonsprosjekter for å utvikle 

                                                             
20 Helse Nord (2019). Styrke økonomisk bærekraft: Felles regionale tiltak. Rapport tilgjengelig: https://helse-
nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202019/20191127/Styresak%20122-2019-
1%20vedlegg.pdf  

Robust Mobilt 
Helsenett 

Mobil Røntgen Mobil Blodbank Avansert hjemme – 
 sykehus 
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moderne og fremtidsrettede løsninger for eksempel iht. føringene i forslag til e-helselov og 

endringer av IKT-standardforskriften. 

Dette vil for eksempel bidra til: 

• En økning av selvbetjening for pasienter og rekvirenter bl.a. ved at det vil kunne utvikles og 

benyttes flere kommunikasjonskanaler for eksempel chatt med mer.  

• At pasienter overføres fra reiser med rekvisisjon til reiser uten rekvisisjon.  

• At pasienttransport i større grad blir en integrert del av helseforetakenes IKT-systemer for 

pasientrettede virksomhet, f.eks. med journal og timebøker. Dette vil medføre at pasientene 

vil oppleve mer helhetlige tjenester for eksempel ved at Pasientreisekontorene vil kunne 

innhente og lagre flere helseopplysninger som gir grunnlag for å planlegge en riktig og 

hensiktsmessig reise. 

 

Økt bruk av retten til fritt behandlingsvalg 

Det er de siste årene økt bruk av retten til fritt behandlingsvalg. Som regel fører dette til lengre 

reiser for å komme til behandlingssteder med korte ventetider eller særlig kompetanse. 

Utviklingen kan observeres ved å følge HELFOs egenandelsregnskap. Til tross for at pasienter 

betaler noe høyere egenandel for reiser til behandlinger som følger av fritt behandlingsvalg, så 

oppveier ikke dette kostnadsøkningen ved lengre reiser.  

 

Sentralisert behandling 

Sentralisering, både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten (f.eks. sentralisering av 

legevakter), vil medføre flere og lengre reiser for enkelte pasienter.  

Noen aktuelle eksempler:   

• Et konkret eksempel er flytting av tannbehandling til Mo i Rana og Tromsø fremfor at denne 

behandling kan gis i Vesterålen, noe som har medført stor økning i utgifter for Pasientreiser.  

• Rett til pasientreiser innenfor kommunegrenser vil kunne medføre lengre reiser som følge 

av kommunesammenslåing fra 1.1.2020. 

• Helsedirektoratet gjennomførte i 2017 en utredning for å vurdere et pilotprosjekt på 

legevaktfeltet i form av et helsevaktsystem som kan sikre en bærekraftig og forsvarlig lokal 

akuttmedisinsk beredskap i fremtiden. Utredningen resulterte i en foreslått tretrinnsmodell 

for hvordan det akuttmedisinske tilbudet i kommunen kan organiseres, og modellen foreslås 

tilpasset befolkningsgrunnlag og geografi. En slik endring i legevaktstrukturen vil kunne gi 

konsekvenser for aktivitetsnivået til de prehospitale tjenestene og pasientreiseordningen.21   

 

Større vekt på helhetlige tjenester 

Pasientreiser vil fremstå mer helhetlig gjennom at pasientreiser blir en del av en helhetlig 

transportkjede med et differensiert transporttilbud tilpasset pasientens behov. Vi forventer økt 

samarbeid og utnyttelse av de offentlige transporttjenestene både innenfor det enkelte 

                                                             
21 Helsedirektoratet (2017) «Modell for organisering av legevakt i små og mellomstore kommuner» 
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helseforetak ved at pasientreiseordningen samarbeider med de prehospitale tjenestene og med 

de andre offentlige transporttjenestene.  

Innsikten viser at pasientreisekontorene er skeptiske til å formalisere prissamarbeid med 

fylkeskommunene og vil heller vurdere større grad av uforpliktende tjenestekjøpssamarbeid. 

Dette vil for eksempel kunne bidra til økt kapasitet, og redusert ventetid for rullestoltaxi. 

 

Ny løyveordning fra 1.juli 2020.  

Ny løyveordning fra 1. juli 202022  innebærer at de som tilfredsstiller et sett av regler vil kunne 

få løyve til å kjøre i Oslo og andre større byer uten at det er satt et tak på hvor mange løyver og 

hvor mange biler som skal være tilgjengelig. Dette vil kunne øke kapasitet og tilgjengelighet på 

taxi, men enkelte fylkeskommuner forventer overetablering av persontransportører som 

resultat av nevnte endringer, og vil vurdere å innvilge eneretter i mindre trafikkerte områder for 

å styre pris og kvalitet.  

Dette gir også økt mulighet for at helseforetak kan iverksette transportordninger i egen regi men 

det er så langt vi erfarer fortsatt krav til at helseforetakene må tilfredsstille kravene til løyve for 

å kunne kreve egenandeler på ordinær måte.  

6.2.  Videre satsningsområder uavhengig av organisasjonsmodell  

Det vil bli stor utvikling i pasientområdet fremover.  Tjenesten skal arbeide videre både med de 

målsettinger, tiltak og forbedringspunktene som allerede er vedtatt og nye som er identifisert i 

prosjektet. Vi har tiltro til at dette arbeidet får nødvendig framdrift uavhengig av eventuell 

endring i overordnet organisering. 

Noen av disse skisseres som følger:  

• Det må forventes naturlige forskjeller og variasjoner på grunn av geografiske forskjeller 

(avstander til distrikter og byer) funksjonsfordeling med mere, men rettigheter, 

standarder på avtaler, IKT løsninger med mere blir like. Tjenesten vil oppleves som en 

enhetlig og sammenhengende kjede 

• Det vil være stort fokus på videre utvikling av IKT og selvbetjeningsløsninger  

• Tjenesten vil ha løsninger som ivaretar krav til miljø- og bærekraft. 

• Tjenesten vil videreutvikles til å bli mere brukerorientert slik at pasienten opplever en 

helhetlig reise og å ha medvirkning i planlegging og gjennomføring av reisen.  

• Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver, jfr. oppdragsdokumentet. 

• Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som brukes 

på pasientreiseområdet. 

• Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret i alle alternativene – dvs. at 

Pasientreiser HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. 

• Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 

gjennomføres iht. vedtak.  

• De regionale helseforetakene bør sørge for at oppdrag gitt til Pasientreiser HF er i 

samsvar med oppdrag gitt til helseforetakene, pasientreisekontorene.  

                                                             
22 Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy   
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• Det vil være et kontinuerlig behov for samarbeidsfora som sikrer ensartet utvikling og 

standardisering. Disse bør formaliseres. 

• Det vil være økende grad av samarbeid med prehospitale tjenester ift. pasienter med 

særlig transport/ bistandsbehov. 

• Det er en målsetting at flere pasienter benytter reiser uten rekvisisjon fremfor reiser 

med rekvisisjon. 

• Det vil arbeides for bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og 

kommunal persontransport f.eks. via fora med fokus på felles planlegging, innkjøp, 

anbudsprosesser, transportøroppfølging, m.m. Dette vil medføre behov for gjennomgang 

av styringsstruktur. Det bør i første omgang iverksettes pilotprosjekter.  

• Det bør etableres ett meldesystem for avvik og klager på helsenorge.no. Dette systemet 

må kunne samarbeide med helseforetakenes systemer, være lett tilgjengelig og 

brukervennlig.  

• Det bør utvikles standardisert og omforent styringsinformasjon. 

• Antall og størrelse på pasientreisekontorene samt omfang av Pasientreiser HF vil måtte 

vurderes iht utvikling og oppgavefordeling.  
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7. Målbilde og kriterier for fremtidig organisering  

7.1.  Fremtidig målbilde  

Prosjektet har beskrevet er forslag til målbilde for pasientreise ordningen som grunnlag for å 

vurdere og tilrå organisasjonsmodell.  

 

 

Figur 5: Prosjektets målbilde for Pasientreiseområdet.       

7.2.  Kriterier for å vurdere organisering  

Prosjektet har definert og beskrevet kriterier for å vurdere fremtidig organisasjonsmodell for 

pasientreiseområdet. De viktigste kriteriene som har vært løftet frem er:  

• Helhetlig pasientforløp og samhandling som gir integrerte helsetjenester. 

• Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste. 

• Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 

• Organisering som bidrar til at pasientens rettigheter og behov er førende for tjenesten. 

• Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 

• Redusere uønsket variasjon via standardisering. 

• Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 

Hvert hovedkriterium består av en rekke underkriterier. En detaljert fremstilling av 

organiseringskriterier fremgår av følgende skisse:  
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Figur 6: Prosjektets forslag til kriterier for å vurdere organisering. 
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8. Beskrivelse og vurdering av de ulike alternativene  

8.1.  Alternative modeller som er vurdert 

Prosjektet har fått innspill på flere modeller men vi har valgt å konsentrere oss om følgende 

alternativer:  

 

 

Figur 7: Oversikt over alternative løsninger for organisering.   

 

Vi ser at disse i hovedsak dreier seg om noen hovedmodeller eller en kombinasjon av disse. 

Dette er hovedsakelig i forhold til to akser der tjenesten: 

• Organiseres i helseforetakene og hvor Pasientreiser HF understøtter utvikling og 
ensartet drift. 

• Hele pasientområdet sees i sammenheng med Pasientreiser HF.  

På nåværende tidspunkt i ser vi det ikke som aktuelt å flytte pasientreiseområdet ut av de 

regionale helseforetakenes ansvar men for begge disse modellene vil det kunne være varierende 

samarbeid opp mot fylkeskommunen.  

Prosjektet har ikke lagt opp til at vi skal utrede antall kontorer eller lokasjoner innenfor de 

enkelte modellene – jf. mandatets føringer på overordnet organisering. Antall og størrelse på 

pasientreisekontorene må håndteres i styringslinjen iht. utvikling og oppgaver fremover.  

8.2.  Nærmere beskrivelse av de forskjellige modellene    

Prosjektet har beskrevet og gjort vurderinger av de ulike alternativene opp mot kriteriene i 

kapittel 7.2, men har sett spesielt på muligheter for samkjøring og helhetlig pasientforløp opp 

mot helseforetakenes klinikker og mulighet for standardisering, utvikling og samarbeid innen 

pasientreiseområdet nasjonalt.  Dette innbefatter også de konsekvenser som man kan forvente 

av ny teknologi for å understøtte virksomheten i tiden fremover.  
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Prosjektet har beskrevet modellene som følger:  

8.2.1. Alternativ 0/1: Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er 

organisert i helseforetakene, men at dette området i større grad organiseres sammen med 

prehospitale tjenester. Pasientreiser HF fortsetter som eget helseforetak.  

Prosjektet har valgt å se alternativ 0 og 1 i sammenheng. Begge disse alternativene innebærer at 

pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetakene, men med forskjellig grad av 

tilknytning til prehospitale tjenester. Alternativ 0/1 er en videreutvikling av dagens modell, men 

slik at også de pasientreisekontorer som i dag ikke er underlagt prehospitale tjenester (8 

kontorer) overføres til klinikk/divisjon for prehospitale tjenester innenfor de helseforetak de i 

dag er organisert som en del av. Administrerende direktør i de enkelte helseforetak vil ha 

hovedansvaret for utviklingen av tjenesten.   

Pasientreiseområdet vil fortsette som en matriseorganisasjon hvor helseforetakene har ansvar 

for tjenester opp imot pasienter, rekvirenter og transportører. Pasientreiser HF vil i stor grad 

videreføre dagens fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning/ utvikling av telefoni-, 

saksbehandlings- og IKT-løsninger som brukes på pasientreiseområdet, samt ansvar for oppgjør 

for reiser uten rekvisisjon.   

Dette er en modell som er innfor de føringer som er lagt for Ot. prp. nr. 66 (2002 – 2003). 

 

Rollene skisseres som følger:  

Helseforetakene rolle  

• Ivaretar planlegging, transportformidling på reiser med rekvisisjon.     

• Samhandlingsoppgaver opp i mot klinikker, kommuner og fylkeskommuner.  

• Ansvar for veiledning og oppfølging av pasienter og rekvirenter. 

• Gjennomfører anbud, kontraktsinngåelse, kontraktstyring, fakturering, oppgjørskontroll 

reiser med rekvisisjon, økonomi og oppfølging av transportører.  

• Kvalitetsoppgaver, juridisk rådgivning, avviks- og klagehåndtering. 

• Deltagelse i prosjekt- og utviklingsarbeid både i egne prosjekter og i samarbeid med 

Pasientreiser HF. 

• Finansiering av reiser uten rekvisisjon.  

 

Pasientreiser HFs rolle 

• Ivaretar stab og fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning/ utvikling av 

telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger inkl. ansvar for reiser uten rekvisisjon, jfr. 

Oppdragsdokumentet.23 

                                                             
23  Pasientreiser HF – Oppdragsdokument 2019/2020. 
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• Har en ledende rolle i forhold til å gjennomføre vedtatte tiltak innenfor «Effektivitets- og 

kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon». 

• Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon håndteres fortsatt av Pasientreiser HF, men 

planlegging av reiser som også innbefatter reiser uten rekvisisjon vil fortsatt håndteres 

av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring og fokus på helhetlige 

tjenester.  

 

Alternativ 0/1 skjematisk fremstilt  

 

 

Figur 8: Alternativ 0/1 skjematisk fremstilt. 

 

Ang klinisk tilknytning, samkjøring og integrerte tjenester innenfor helseforetakene:  

Avhengig av tilknytning opp mot prehospitale tjenester vil denne modellen kunne medføre stor 

grad av integrering og samarbeid innenfor helseforetakene som følger:  

• Felles strategi med helseforetakene og de prehospitale tjenestene, noe som gir mulighet for å 

utnytte ressursene i hele tjenesten. 

• Samarbeid med AMK, ambulansetjeneste, syketransportbiler, tilrettelagt transport, noe som 

vil føre til differensiert transporttilbud som sikrer at rett pasient får rett transport og 

utnyttelse av ressursene. 

• Tilknytning til et fagmiljø med helsekompetanse gir bedre mulighet for å planlegge 

oppdragene, samt at det er lettere å ha dialog med f.eks. fagavdelingene eller aktørene i 

behandlingsforløpet.  

• Felles beredskapsplan og beredskapsarbeid. Ressursene vil kunne bidra inn i og sees i 

sammenheng med klinikkens utfordringer og tiltak ved større hendelser (attentatene i Oslo 

og Utøya 22/7 2011) og beredskapssituasjoner (Covid19, 2020) Attentatet i Oslo 22/7 viset 

at pasientreiseområdet deltok aktivt både med kjøretøy og personell.  Erfaringene i 

forbindelse med Covid-19 viser også at pasientreisetjenesten er viktig i 
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beredskapssammenheng.  Tjenesten kan iverksette tiltak som kan frigjøre ressurser fra 

ambulansetjenesten, personell kan omdisponeres til andre prioriterte oppgaver med mere.     

• Budsjettmessig koordinering innad i klinikken / helseforetaket, noe som gir muligheter for 

eksempel planlegging av hjemmebehandling, fjernbehandling eller desentraliserte tjenester 

som et alternativ til mange og lange transporter.  

• Felles kvalitetssystemer. Pasientreiseområdet vil inngå i klinikkenes og helseforetakenes 

kvalitetssystemer. 

• At personellet i pasientreisekontorene defineres som helsepersonell noe som gjør det 

enklere å kunne integrere Ikt løsningene i sykehusenes pasientsystemer.  

• Samarbeid opp mot interntransport, bemanning av ventesoner og for eksempel personell til 

ledsagertjeneste. 

 

Ang standardisering, utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet.  

Modellen medfører utfordringer i forhold standardisering, utvikling og samarbeid innen 

pasientreiseområdet på tvers av helseforetak og de regionale helseforetakene:  

• Beslutningslinjene forblir utfordrende da Pasientreiser HF må forholde seg til et antall 

helseforetak/prehospitale tjenester (17 helseforetak pr. januar 2020). 

• Reduserer mulighet for effektiv utnyttelse av ressurser på tvers av helseforetakene 

• Utfordringer ved å få realisert fellesprosjekter ute i helseforetakene f.eks. i forhold til nye 

prosedyrer, serviceparameter, løsninger m.m. 

• Det må forventes naturlige forskjeller og variasjoner på grunn av bl. a. geografiske 

forskjeller, avstander til distrikter, byer, funksjonsfordeling m.m, men det en fare for større 

grad av uønsket variasjon innen pasientreiseområdet.  

• Pasientreiseområdene følger utviklingen til de forskjellige klinikkene de er organisert 

innenfor fremfor en mere nasjonal styring og utvikling.  

 

8.2.2. Alternativ 2: Ansvar / styringslinje slik at pasientreiseområdet legges i sin helhet til 

Pasientreiser HF 

Dette alternativet innebærer at pasientreiseområdet inkl. pasientreisekontorene i sin helhet 

overføres til, og organiseres under Pasientreiser HF. Dette innebærer en 

virksomhetsoverdragelse av ansvar, ansatte og økonomi til dagens Pasientreiser HF.   

Pasientreiser HFs rolle: 

• Pasientreiser HF overtar ansvar, oppgaver, ansatte og økonomi fra helseforetakene.   

• Ivaretar planlegging, transportformidling på reiser med rekvisisjon og reiser uten 

reksvisjon, og samhandlingsoppgaver mot andre aktører. 

• Ansvar for veiledning og oppfølging av pasienter og rekvirenter (egenandelsspørsmål / 

HELFO). 

• Gjennomfører anbud, kontraktsinngåelse, kontraktstyring, fakturering, oppgjørskontroll, 

for pasientreiseområdet samt økonomi og oppfølging av transportører. 

• Kvalitetsoppgaver, juridisk rådgivning, avviks- og klagehåndtering. 

• Prosjekt- og utviklingsarbeid. Gjennomfører vedtatte tiltak innenfor standardisering og 

effektivisering med flere. 
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• Ivaretar stab, fellesoppgaver og forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-

løsninger som brukes på pasientreiseområdet. 

  

Alternativ 2 skjematisk fremstilt:  

 

 

Figur 9: Alternativ 2 skjematisk fremstilt.  

 

Ang klinisk tilknytning, samkjøring og integrerte tjenester innenfor helseforetakene:   

Modellen medfører utfordringer i forhold til utnyttelse av ressursene i behandlingskjeden og 

innenfor de enkelte klinikker:  

• Mindre mulighet for felles strategi med helseforetakene og de prehospitale tjenestene. 

• Mindre mulighet til å utnytte ressursene i hele tjenesten (f.eks. samarbeid med AMK, 

ambulansetjeneste, hvitebiler, tilrettelagt transport, utnyttelse av ressursene i daglig 

drift og ved beredskapssituasjoner, samt samarbeid opp mot interntransport, 

ventesoner m.m.). 

• Utfordringer i forhold til tilknytning til fagmiljø med helsekompetanse noe som kan 

innebære at pasientområdet blir mere fremmedgjort i forhold til nødvendig dialog med 

f.eks. fagavdelingene / behandlingsforløpet. 

• Økonomien vil bli adskilt fra helseforetakene. Mindre mulighet og insentiv for 

budsjettmessig koordinering innad i klinikken/helseforetakene for eksempel i forhold til 

planlegging av hjemmebehandling, fjernbehandling og desentralisert virksomhet som 

alternativ til transportkostnader.  

• Det er en fare for at ambulansetjenestene vil måtte transportere pasienter som ellers 

ville klart seg med annen tilrettelagt transport. 

• Pasientreiseområdet blir adskilt fra klinikkenes kvalitetssystemer. Klage og avvikssaker 

innebærer ofte behov for koordinering opp imot pasientforløp.  
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Ang standardisering, utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet.   

Denne modellen kan medføre økt ressursutnyttelse på tvers av helseforetakene og Pasientreiser 

HF.  

• Mulighet for enhetlige styringslinjer innenfor pasientreiseområdet.  

• Mer effektiv administrasjon i pasientreiseområdet ved at felles- og støttefunksjoner kan 

sentraliseres og betjene alle kontorene. 

• Potensiale for å ta ut effekter raskere f.eks. gjennom standardisering, gjennomføring av 

prosjekter og iverksettelse av aktuelle tiltak. Viser til erfaringene fra reiser uten 

rekvisisjon der det oppleves at tjenesteutvikling på reiser uten rekvisisjon er mer 

effektiv når Pasientreiser HF har helhetlig ansvar.  

• Tjenesten vil være nasjonal, noe som gir økt gjennomslag i forhold til standarder m.m.   

• Pasientreiseområdet vil generelt ha et større fokus innad i denne organisasjonen og 

slippe å konkurrere med andre fagområder innen helseforetakene. 

• Samarbeid opp mot de forskjellige helseforetakene må løses gjennom 

oppdragsdokumenter og service level agreement (SLA) avtaler mellom de regionale 

helseforetakene og Pasientreiser HF, f.eks. avtale med de prehospitale tjenestene om 

koordinering av pasienter som trenger tilrettelagt transport, hvite biler, spesialkjøretøy 

m.m. 

 

8.2.3. Alternativ 3: Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet organiseres på tvers av 

forvaltningssektorene   

Det er forskjellige løsninger og varianter av modeller også her. Vi ser for oss et alternativ 3 som 

innebærer at pasientreiseområdet deles opp slik at helseforetakene (Jf. alternativ 0/ 1) eller 

Pasientreiser HF (jf. alternativ 2) håndterer rekvirering, veiledning og oppfølging av pasienter 

mens planlegging og gjennomføring av reisen håndteres av felleseide transportselskap der 

pasientreiseområdet håndteres sammen med annen offentlig transport (f.eks. fylkeskommunal 

eller kommunal transport). Transportdelen av pasientreiseområdet vil være med i vurderingen i 

forhold til planlegging av offentlig kollektivtrafikk for øvrig.  

Det vil kunne være forskjellige løsninger, men Pasientreiser HF vil i stor grad videreføre dagens 

fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning av telefoni, saksbehandlings- og IKT- 

løsninger som brukes på pasientreiseområdet, samt oppgjør for reiser uten rekvisisjon.   

Dette medfører en ny styringslinje for pasientreiser og fylkeskommunal persontransport. Det 

gjennomføres flere prosjekter hvor man utreder samarbeid og finansiering 24 samt andre 

samarbeidsprosjekter i regi av de regionale helseforetakene og helseforetakene. Det er fortsatt 

uklart hvordan organisering og finansiering skal skje, samt hvilke juridiske utfordringer som kan 

oppstå. Aktuelt kan være en matriseorganisasjon med tre aktører: Helseforetak, Pasientreiser 

HF og felleseide transportselskap og hvor samarbeidet reguleres i SLA avtaler.  

 

                                                             
24  Pasientreiser HF. Rapport om «Utredning av effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak for pasientreiser med 
rekvisisjon». Tiltak 7: «Koordinering av offentlig betalt persontransport»  
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Helseforetakenes eller Pasientreiser HFs rolle  

• Rekvirering, transportformidling på reiser med rekvisisjon. 

• Ansvar for veiledning og oppfølging av pasienter og rekvirenter. 

• Kvalitetsoppgaver, juridisk rådgivning, avviks- og klagehåndtering. 

 

Pasientreiser HFs rolle 

• Ivaretar stab og fellesoppgaver innen systemeierskap og forvaltning/ utvikling av 

telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger inkl. ansvar for reiser uten rekvisisjon, jfr. 

Oppdragsdokumentet.25 

• Initierer prosesser og tiltak innenfor pasientreiseområdet. 

• Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon håndteres fortsatt av Pasientreiser HF, men 

planlegging av reiser som også innbefatter reiser uten rekvisisjon vil fortsatt håndteres 

av Pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring. 

 

Felleseid selskaps rolle   

• Felleseide transportselskap / eventuelt offentlig-offentlig samarbeid (sannsynlig 11 

enheter med bakgrunn i antall fylker) vil overta ansvar, oppgaver og en del av de ansatte 

fra pasientreisekontorene i helseforetakene. 

• Ivaretar planlegging og gjennomføring av reisen. 

• Ansvar for oppfølging av den enkelte pasientreise – for eksempel kan det være mulig at 

denne tjenesten legges til fylkeskommunenes telefontjeneste i forhold til ruteplanlegging 

– tlf. 177.  

• Gjennomfører anbud, kontraktsinngåelse, kontraktstyring, fakturering, oppgjørskontroll, 

økonomi og oppfølging av transportører. 

• Oppgjørsordning for reiser med rekvisisjon håndteres av det felles eide selskapet mens 

det må avklares hvorvidt dette fortsatt skal finansieres av de regionale helseforetakene. 

• Gjennomfører prosjekt- og utviklingsarbeid i både egne prosjekter og i samarbeid med 

pasientreiseområdet. 

 

                                                             
25 Pasientreiser HF – Oppdragsdokument 2019/2020 
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Alternativ 3 skjematisk fremstilt:  

 

 

Figur 10: Alternativ 3 skjematisk fremstilt.  

 

Ang standardisering, utvikling og samarbeid innen pasientreiseområdet.    

Denne modellen medfører mulighet for økt ressursutnyttelse på tvers av forvaltningsnivåene.   

• Mulighet for bedre utnyttelse av offentlige ressurser til persontransport på tvers av 

forvaltningsnivåene. 

• Styrket forhandlingsposisjon i forhold til transportørene ved anbudsprosesser. 

• Felles utvikling og utnyttelse av planverktøy. 

• Felles utvikling og utnyttelse av IKT løsninger som sikrer at attestasjon og dokumentasjon i 

forhold til spesielle behov for tilrettelegging m.m, kan benyttes på flere områder. 

• Pasientreiser vil kunne være med å sikre grunnlag for transport i distriktene. 

• Behov for SLA for å regulere samarbeid opp mot de forskjellige helseforetakene f.eks. avtale 

med de prehospitale tjenestene om koordinering av pasienter som trenger tilrettelagt 

transport, hvite biler, spesialkjøretøy m.m.   

 

Ang klinisk tilknytning innenfor helseforetakene:  

Modeller medfører utfordringer i forhold til utnyttelse av ressursene innenfor helseforetakene 

og de prehospitale tjenestene.  

• Liten mulighet til felles strategi med helseforetakene og de prehospitale tjenestene. 

• Liten mulighet til å utnytte ressursene i hele tjenesten (samarbeid med AMK, 

ambulansetjeneste, hvitebiler, tilrettelagt transport, utnyttelse av ressursene i daglig drift og 

ved beredskapssituasjoner, og samarbeid opp mot interntransport, ventesoner m.m.). 

• Ingen mulighet til, eller insentiv for, budsjettmessig koordinering innad i 

klinikken/helseforetak som f.eks. gir mulighet for desentraliserte tjenester, planlegging av 

hjemmebehandling eller fjernbehandling som alternativ til transportkostnader.  
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• Det er en fare for at ambulansetjenestene vil måte transportere pasienter som ellers ville 

klart seg med annen tilrettelagt transport. 

• Uklare ansvarsområder og økt behov for koordinering innenfor klage- og avviksbehandling. 

• Uklart hvilken form samarbeidsforum vil finne i denne modellen og hvordan man kan 

formalisere styringslinjene.  

 

Utfordringene ved denne modellen lå til grunn for at man valgte å overføre pasientreiseområdet 

til de regionale helseforetakene fra 200426.  

  

                                                             
26 Ot. prp. 66 (2002 – 2003) «Om lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven» m.m. (Finansieringsansvar for 
syketransport og reiseutgifter for helsepersonell). 
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9. Vurdering og tilrådning  

Prosjektet har vurdert i hvilken grad de forskjellige alternativene samsvarer med beskrevne 

kriterier i Kapittel 8.1, men uten at disse er vektet mot hverandre. Vi har valgt å vekte alle 

kriterier likt. 

9.1.  Prosjektets vurdering av de forskjellige modellene  

Prosjektet ser at det er sterke og svake sider ved de ulike alternativene. Det er forskjeller i 

hvordan prosjektdeltagerne har vurdert kriteriene, men vi kan hovedsakelig oppsummere med 

at pasientreiseområdet på mange måter har utviklet seg iht. intensjonene i Ot. prp. nr. 66 (2002-

2003).  

 

Selv om innsiktsfasen avdekker variasjon mellom helseforetakene og forskjeller i styringslinjer, 

har pasientreiseområdet flere steder blitt en del av et helhelhetlig pasientforløp og en integrert 

del av helseforetakenes helsetjenester, mens Pasientreiser HF er en pådriver for standardisering 

og samarbeid på tvers. Det er blant annet opprettet samarbeidsfora, prosjekter og tiltak for å 

bidra til dette. 

 

Alternativ 0/1 «Ansvar/styringslinje slik at pasientreisekontorene fortsatt er organisert i 

helseforetakene, men at dette tjenesteområdet i større grad organiseres sammen med prehospitale 

tjenester», vurderes å ha høyest samsvaringsgrad opp mot de gitte kriteriene. Det gjelder: 

• Helhetlig pasientforløp. 

• Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste internt i helseforetakene. 

• Kvalitet i tjenesten slik at rett pasient får rett transport. 

• Organisering som bidrar til at pasientens behov settes i sentrum. 

• Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn. 

 

Helseregionene og brukerne vurderer dette alternativet som mest hensiktsmessig i forhold til 

kriteriene. Helse Vest og Helse Midt Norge vektlegger alternativ 0/1 mens Helse Nord og Helse 

Sør- Øst mener at en organisering sammen med prehospitale tjenester (alternativ 1) gir høyest 

samsvar.  Brukerne vektlegger at pasientene ved denne organiseringen får en reise som er 

tilrettelagt og trygg ut fra medisinske vurderinger, og at pasientreiser blir en integrert del av 

pasientens behandling. 

 

Alternativ 2 «Ansvar/styringslinje slik at pasientreiseområdet legges i sin helhet til Pasientreiser 

HF» vurderes å ha høyest samsvaringsgrad opp mot gitte kriterier i forhold til:  

• Redusere uønsket variasjon via standardisering. 

• Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering og automatisering. 

 

Representantene fra Pasientreiser HF vektlegger de muligheter som dette alternativet gir for 

standardisering, digitalisering og automatisering av tjenestene i henhold til fremtidig målbilde 

for pasientreiseområdet.   Pasientreiser HF beskriver også behov for samarbeid med klinikkene, 

og forutsetter formaliserte samarbeidsavtaler i sin vurdering.  
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Alternativ 3: «Ansvar / styringslinje slik at pasientreiseområdet organiseres på tvers av 

forvaltningssektorene». Det vurderes at det fortsatt stor usikkerhet ved denne modellen. 

Prosjektet råder til at dette alternativet blir et supplement til de andre alternativene, at det 

første omgang vektlegges samarbeid og pilotprosjekter.   

Disse vurderingene kan summarisk fremstilles som følger:  

 

1= svært lav samsvaringsgrad  

6= svart høy samsvaringsgrad  

 
Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Helhelhetlig pasientforløp og samhandling som sikrer 

integrerte helsetjenester 
4,8  5,6 3,5  3,2  

Offentlig samhandling som ivaretar en effektiv tjeneste 4,2 4,3  3,7 3,5 

Kvalitet i tjenesten som sikrer at rett pasient får rett transport 4,7 5,3 3,5 3,2.  

Organisering som sikrer at pasientens behov settes i sentrum 4,3  5,0  4,2.  3,7 

Kostnadseffektiv drift som ivaretar samfunnsøkonomiske 

hensyn 
4,8 5,2 3,7  4,3 

Redusere uønsket variasjon via standardisering 4,2  4,3.  5 4,3  

Innovasjon for en bedre helsetjeneste, herunder digitalisering 

og automatisering 
4,0  4,0  4,8  3,3,  

Resultat av samsvaringsgrad 31,0 

4,4  

33,7  

4,8  

28,4 

4,0  

25,5,  

3,6  

 

Figur 11: Skisse: vurdering av aktuelle alternativ for organisering opp mot organisering.  

 

Det er underveis i prosessen også gjort vurderinger fra flere av interessentene jf. 

innspillsrunden. Deres konklusjon er i det store og hele sammenfallende med vurderingene som 

er gjort av prosjektgruppen. 

  

Sum totalt:  

Gjennomsnitt  
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9.2.  Forslag til overordnet organisering av pasientreise området 

Etter en helhetsvurdering velger prosjektet å anbefale en organisering hvor 

pasientreisekontorene fortsatt er organisert i helseforetak sammen med klinikk og 

behandlingslinjene, mens Pasientreiser HF bidrar til standardisering på tvers av klinikker og 

helseforetak.  

Prosjektet vil anbefale at:  

• Det videreføres en organisasjonsstruktur hvor pasientreisekontorene ivaretar reiser 

med rekvisisjon og er underlagt helseforetakene, samtidig som tjenesten knyttes tettere 

opp imot prehospitale tjenester.  

• Pasientreiser HF ivaretar fellesoppgaver som før: 

o Systemeierskap, forvaltning av telefoni-, saksbehandlings- og IKT-løsninger som 

brukes innen pasientreiseområdet. 

o Oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon forblir uendret – dvs. at 

Pasientreiser HF ivaretar dette på vegne av helseforetakene. Reiser uten 

rekvisisjon vil fortsatt finansieres av helseforetakene. 

o Prosjektet «Effektivitets- og kvalitetsfremmende tiltak reiser med rekvisisjon» 

gjennomføres iht. vedtak.  

• Planlegging av reiser som innebærer en kombinasjon av reise med og uten rekvisisjon 

skal fortsatt håndteres av pasientreisekontorene for å sikre nødvendig samkjøring  

• Det må arbeides for å bedre samordning av pasientreiser, fylkeskommunal og kommunal 

persontransport ved for eksempel felles planlegging, innkjøp, anbudsprosesser, 

transportøroppfølging m.m. Det bør i første omgang iverksettes pilotprosjekter.  

• De regionale helseforetakene sørger for en samordnet styring av og felles overordnet 

strategi innen pasientreiseområdet. I den forbindelse bør det legges opp til koordinerte 

oppdragsdokument og handlingsplaner.   

 

10. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Innsiktsarbeidet 

Vedlegg 2 – Tallmaterialet 

Vedlegg 3 – Tiltaksmatrise 
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RBU sak 69-2020 Prosjekt veiledende behandlingsplaner  

i Helse Nord fase 2/ oppnevning 

 
Bakgrunn for saken 
 
Hva er en behandlingsplan? 
DIPS Behandlingsplan legger til rette for at sykepleiere kan dokumentere sitt arbeid, og 

lage planer for pleien til pasientene. Helseforetaket kan legge inn Veiledende 

behandlingsplaner i systemet slik at en sykepleier som planlegger pleien til en pasient 

kan hente opp en veiledende behandlingsplan, og velge ønskede sykepleiediagnoser, 

tiltak/forordninger. 

De veiledende behandlingsplanene er faglige standarder som det enkelte foretak må 

utvikle og ta ansvar for. 

Sykepleieforordningene i pleieplanene beskriver de konkrete sykepleierhandlingene 

man ønsker å utføre. Systemet legger til rette for at man skal kunne angi frekvens og 

tidsangivelse for når handlingen skal skje. 

 

Tilgjengeliggjøring av regionale, veiledende behandlingsplaner i sykepleie (VP) er en 

forutsetning for å kunne utnytte potensialet i DIPS Arena behandlingsplan. VP vil 

forenkle dokumentasjonsarbeidet for sykepleietjenesten og gi kunnskapsstøtte knyttet 

til ulike utfordringer som pasienten trenger hjelp til. Gjennom bruk av 

terminologien/kodeverket International Classification for nursing (ICNP), tilstrebes det 

et felles språk for alle virksomhetsnivåer i helsetjenesten. Kodet språk legger til rette 

for kvalitetsarbeid og ledelse og bidrar til myndighetenes visjon om deling av 

informasjon mellom omsorgsnivåer, systemer og registre («Én innbygger – én journal»). 

 

Fase 1 av dette prosjektet var gjennomført av FRESK. Arbeidet har pågått fra mai 2019 

til juni 2020 og er i stor grad basert på VP fra Helse Sør- Øst/Oslo universitetssykehus. 

Fase 1 «Delprosjekt Veiledende behandlingsplaner i sykepleie» (under prosjektet DIPS 

Arena i nord) har med begrensede ressurser fra helseforetakene i Helse Nord og i et 

samarbeid med Helse Sør- øst og OUS, utarbeidet kunnskapsbaserte VP med ICNP, som 
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vil dekke ca. 70% prosent av et estimert, initialt behov (110-120VP) for implementering 

av Arena behandlingsplan.  

 
Hva vil skje i Helse Nord framover? 
DIPS Arena Behandlingsplan skal innføres i regionen de kommende årene. En av 
hovedintensjonene er å tilby helsepersonell en strukturert journal ved å ta i bruk 
veiledende behandlingsplan som dokumentasjonsverktøy. Veiledende 
behandlingsplaner vil i stor grad bidra til å redusere variasjonen i 
sykepleiedokumentasjon og legge til rette for en mer felles faglig praksis regionalt. 
Planene er også et viktig steg på veien fra fritekst til bruk av standardisert terminologi. 
 
Faglig utarbeidelse, vedlikehold og forvaltning av veiledende behandlingsplaner bør 
foregå i linjen, men ettersom Helse Nord mangler strukturer i form av fagnettverk, har 
prosjektet veiledende behandlingsplan fase 1 hatt fagressurser fra medisin, kirurgi, 
barn og psykisk helse fra foretakene.  
 
Prosjektet veiledende behandlingsplaner fase 2 fortsetter utviklingen av de resterende 
planene. Det er et lite antall ferdige reviderte planer igjen, noe som innebærer en litt 
større jobb der kunnskapsbasering og diskusjon av fagkunnskap inngår. Derfor er det 
viktig å få involvert de som jobber tett med pasienten i det videre arbeidet. 
 
 
Problemstillinger til diskusjon/formål med saken 
 
Dette prosjektet eies av Helse Nord RHF, og ledes av en prosjektleder innleid fra UNN. 
Prosjektet trenger faglige ressurser fra helseforetakene, og denne saken vil i løpet av 
uke 42 presenteres i fagsjefmøtet, direktørmøtet og samarbeidsmøtet med KTV/KVO. Vi 
vil i disse møtene be om ressurser fra helseforetakene.  
 
1. Ekspertressurser på fagområdene barn, kirurgi, medisin og psykisk helse. 

Det er ønskelig at flest mulig av ressursmedlemmene fra prosjekt veiledende 
behandlingsplaner fase 1 fortsetter også i fase 2. Disse medlemmene har allerede 
opparbeidet seg god kompetanse på ICNP Browseren. 

 
Arbeidsoppgaver til ressursmedlemmene vil være; 

• Medansvarlig for å utarbeide gruppens leveranser 
• Identifisere utfordringer som krever avklaringer i eget HF 
• Ta beslutninger om innhold i plan på vegne av eget helseforetak og forankre 

disse 
• Ansvar for å gjennomføre oppdrag i eget helseforetak på vegne av prosjektet, f. 

eks ledelse av lokale arbeidsgrupper, høringsrunder, forankringsarbeid o. l 
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Disse bør fristilles tilsvarende 30%-stillinger og er superbrukere for kodeverk og 
ansvarlig for gruppens leveranser og leder arbeidsgrupper der nye planer blir utviklet. 
Ekspertressursene kan med fordel inngå i sykepleierfaglige nettverk i helseforetakene 
på sikt.  
 
Ekspertressurser:  
 

Fagområdet % stilling HF 
Barn 30 UNN evt NLSH 
Kirurgi/medisin 30 NLSH 
Kirurgi 30 HSYK 
Medisin 40 UNN (gammel ressurs, bør 

fortsette) 
Medisin 20 UNN (pakkeforløp kreft) 
Psykisk Helse 30 UNN 
Psykisk helse 20 NLSH 
kirurgi  30 FIN 

 
 
 
2. Opprette sykepleiefaglige nettverk i hvert HF 

  
Arbeidsoppgaver til fagsykepleierne i fagnettverk: 

• Har opparbeidet seg en kompetanse på utvikling av VP, og vil på sikt være i stand 
til å utvikle/revidere VP sammen med andre fagsykepleiere i regionen.  

• Holder seg oppdaterte på respektive fagfelt ved å delta i utviklingen av VP  
• Tar stilling til om VAR- prosedyrene som er foreslått benyttet i plansamlingen er 

tilstrekkelig eller om HN i tillegg må utvikle regionale Doc map prosedyrer, og 
gir et forslag til prosedyre. 

• Deltar i høring av planer i eget fagmiljø 
• Fått innføring i Dips Arena Behandlingsplan og kjennskap til hvordan sykepleie 

til ulike pasientgrupper kan dokumenteres og blir mentor for implementeringen.  
 
Tidsbruk til fagsykepleierne i nettverket:  
Ca 3 dager til artikkellesning, og utvikling av en plan som skal revideres. En 
oppstartsamling på 3- 4 timer. Hvor mange nye planer som trengs å utvikles vil variere 
fra avdeling til avdeling. Men dette vil bli forsøkt fordelt på hele regionen. 
Fagsykepleierne vil få god tid til å planlegge artikkellesningen innimellom sin vanlige 
arbeidsdag. Planene revideres hvert 3. år. Det må beregnes tid til vurdering av 
prosedyrer i allerede ferdige planer, og gi forslag til nye prosedyrer.  
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Samspill mellom ekspertressurs og fagnettverkene 
Ekspertressursene vil delta i de sykepleiefaglige nettverkene. På den måten får man en 
trygg og god overføring av kompetanse fra ekspertressursene og forankringen av 
arbeidet blir spredt ut i helseforetakene.  
 
3. Styringsgruppe og referansegruppe for prosjektet 

Det anbefales at det opprettes en referansegruppe og en styringsgruppe for prosjektet.  
Forslaget er at fagsjefmøtet blir styringsgruppe, med en sykepleierressurs fra 
fagavdelingen i RHF-et, en ressurs fra KTV/KVO i Helse Nord og en representant fra 
RBU i tillegg.  
 
Referansegruppe foreslås oppnevnt og bør inneholde funksjoner fra sykepleierområdet 
fra hvert HF, samt en ressurs fra KTV/KVO, evt også fra RBU. RHF oppretter 
referansegruppen etter at HF-ene oppnevner sine medlemmer. 
 
Forslag til konklusjon: 
Dips Arena Behandlingsplan skal innføres i regionen i de kommende årene. Helse Nord 
RHF leder prosjektet for å ferdigstille planene. I prosjektet har vi lagt til rette for at både 
arbeidet med planene, og kjennskap til bruk av planene blir godt kjent og forankret i 
helseforetakene- på alle nivå. Når prosjektet er ferdig gjenstår implementering og 
forvaltning av planene i helseforetakene. Ved å delta i dette prosjektet med de riktige 
ressursene vil mye av strukturene være lagt før implementeringen starter.  
 
Vi ber RBU vurdere hvordan de ønsker å være representert i prosjektet 
 
Forslag til vedtak:   
 

1. RBU tar saken til orientering 
2. RBU slutter seg til forslaget til sammensetning av styringsgruppe og 

referansegruppe. 
3. RBU oppnevner to brukerrepresentanter til prosjektet hhv styringsgruppen og 

til referansegruppen  
o XX oppnevnes til å delta i styringsgruppen 
o YY oppnevnes til å delta i referansegruppen. 
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Møtedato: 10.november 2020 
Arkivnr.:     navn /tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Eirik Holand, 75 51 29 00  Bodø, 03.november 2020 

 

RBU-sak 80-2020 Utarbeidelse av ny kvalitetsstrategi i  

Helse Nord 

 
 
Innledning/bakgrunn 
Nåværende kvalitetsstrategi gjelder for perioden 2016-2020. Strategien er delt i fire 
hovedområder; pasientens helsetjeneste, pasientsikkerhet, kunnskapsforankring og 
dokumentasjon og analyse av klinisk praksis. Mange av tiltakene i planen er 
implementert, og vi har sett en positiv utvikling i foretaksgruppen rundt arbeidet med 
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet innen alle de fire hovedområdene. Noen tiltak 
gjenstår fortsatt, og må vurderes videreført i ny strategi. 
 
I strategiens virkningstid har nye nasjonale føringer og premisser kommet til. Vi har fått 
en ny forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring, en ny nasjonal handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og en ny nasjonal helse- og sykehusplan. Det er 
derfor et behov for å legge en regional strategi som beskriver hvordan Helse Nord skal 
følge opp nye nasjonale forventninger på området. Deler av dette er fulgt opp i 
handlingsplan for Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS) 
(2019-2021). 
 
Målet har vært å utarbeide ny strategi i løpet av 2020, som vedtas av RHF-styret innen 
utgangen av året. Arbeidet knyttet til pågående pandemi har imidlertid medført at 
strategiarbeidet er blitt utsatt med anslagsvis 6 mnd.  
 
Ny strategi skal sikre at Helse Nords strategiske arbeid med kvalitetsforbedring og 
pasientsikkerhet er forankret i overordnede nasjonale målsetninger, og være førende 
for regionale prioriteringer på området. 
 

Strategiens virkningsområde 
Strategien skal gjelde i Helse Nord, og være førende for det regionale arbeidet med 
kvalitet og pasientsikkerhet i foretaksgruppen. 
 

Føringer 
Kvalitetsstrategien skal være forankret i nasjonale og regionale føringer og 
målsetninger, og skal slik bidra til måloppnåelse innenfor områdene kvalitet, 
pasientsikkerhet og forbedring. Sentrale føringer som skal ivaretas er: 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 

• Nasjonal helse- og sykehusplan 

• Regional utviklingsplan 

• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 74 av 157



 

Interessenter 
Følgende interessenter er identifisert så langt: 

• Ledermøtet RHF  

• Det regionale fagsjefmøtet 

• Helseforetakene 

• Fagavdelingen RHF 

• Seksjon for HR, RHF 

• Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 

• RBU 

• KTV/KVO 

• Regional kvalitetsnettverk 

 

Prosess for utarbeidelse  
Strategien utarbeides av en skrivegruppe i Helse Nord. Skrivegruppen henter innspill 
fra fagsjefmøtet, RBU, KTV/KVO, foretakene og andre eventuelle interessenter som er 
identifisert. Utkast til strategi sendes på høringsrunde før ferdigstilling og 
styrebehandling. 
 
Invitasjon til innspill 
En kvalitetsstrategi vil ofte berøre tema og prioriteringer som er av stor interesse for 
regionalt brukerutvalg. Det er derfor et sterkt ønske om å, på et tidlig tidspunkt, få 
relevante innspill til områder eller tema som en fremtidsrettet kvalitetsstrategi bør 
inneholde. Helse Nord RHF ønsker å invitere RBU til egen tematime over nyttår for å få 
innspill til innhold/tema i ny kvalitetsstrategi. 
 
Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte 
følgende vedtak: 
 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar saken om arbeidet med ny 

kvalitetsstrategi til orientering  
 
• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til prosess og 

innhold: 
 
a.  

 
 
Bodø, den 2. november 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 11.november 2020   
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/986                I.M Dokmo    Bodø, 28.10.2020 

 

RBU-sak 81–2020  Oppdragsdokumentet 2021 

Formål 
Formålet med saken er at RBU melder inn de krav de ønsker prioritert inn i 
oppdragsdokument (OD) 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. RBU kan i saken 
også gi innspill på de krav som foreligger i foreløpig OD 2021.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Viser til RBU-sak 66-2020 med følgende vedtak:  
 
1. Regionalt brukerutvalg vurderer plan for brukermedvirkning i utarbeidelse av 
Oppdragsdokumentet 2021 som tilfredsstillende.  
2. Regionalt brukerutvalg får tilsendt egne og innkommende forslag til innspill til OD i 
etterkant av møtet. Medlemmer i RBU bes sende prioriterte tiltak til sekretariatet innen 
nærmere gitt frist neste uke. Saken behandles videre i RBUs møte i november.  
 
RBU får tilsendt det foreløpige utkastet av OD 2021 i excel 6. november.  
Helse Nord RHF vil i tillegg i denne saken gi en tilbakemelding på de kravene RBU 
meldte på sist møte.  
 
Det presiseres at krav som er gitt som innspill til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) ikke er en del av denne prosessen.   
 
Prosessen videre:  
Endelig oppdragsdokument fra HOD kommer 14. januar 2021. Det er planlagt 
dialogmøte mellom HN RHF og RBU 13. januar 2021. Forslag til nytt tidspunkt: 15. 
januar kl. 12.00-14.00 slik at dette møtet kommer i etterkant av møtet med HOD. I RBU- 
møtet 21. januar 2021 vil det bli en orientering om endelig forslag til OD 2021. OD 2021 
skal behandles i styret i Helse Nord RHF 3. februar 2021.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg ønsker at følgende krav kommer inn i Oppdragsdokumentet 
2021, i prioritert rekkefølge:  

1…. 
2….   

 
Bodø, 11. november 2020 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
Vedlegg: Oppdragsdokument 2020- utkast (i excel) ettersendes 6. november.  
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Møtedato: 10 november 2020    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999   Siri Grøvnes Solheim, 75 51 29 00 Bodø, 29. oktober 2020 

 

RBU-sak 82–2020 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019                      

– hovedfunn fra evaluering av planen og videre tiltak 

 

Formål 

Den regionale handlingsplanen for diabetes «Fra handling til samhandling 2014-2019» 
ble høsten 2019 evaluert av det regionale fagrådet for diabetes. Oppdraget om å 
gjennomføre en evaluering av den regionale handlingsplanen for diabetes ble gitt av 
fagdirektøren i Helse Nord RHF høsten 2019, og ferdigstilt i februar 2020. På grunn av 
Covid 19 ble videre behandling av evalueringen utsatt.  
 
Hovedfunnene fra evalueringen legges nå frem for styret i Helse Nord for orientering, 
og for å fatte vedtak om videre oppfølging.  

Bakgrunn 

Diabetes rammer ca. 5 % av den norske befolkningen. Pasienter med diabetes har 
redusert forventet levetid. Mesteparten av kostnadene knyttet til diabetesomsorgen 
brukes til behandling av komplikasjoner. Det er godt dokumentert at god 
diabetesbehandling forhindrer eller forsinker utvikling av komplikasjoner. Det er også 
dokumentert at det er betydelig variasjon i kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge. 
Dette gjelder også i Helse Nord.  
 
Formålet med evalueringen har vært å beskrive de endringer som har skjedd i 
planperioden, og hvilke konsekvenser dette har fått for diabetesomsorgen i Nord Norge. 
De målsettinger som ble lagt i planen er så langt som mulig evaluert. Dette gjelder både 
strukturelle og organisatoriske endringer, så vel som kvalitetsmål for selve 
diabetesbehandlingen.  

Hovedfunn fra evalueringen 

Fra den første regionale planen ble ferdigstilt i 2008 har det vært en årlig økning av 
pasienter både med diabetes type 1 og type 2 som rapporteres til Norsk 
diabetesregister for voksne (NDV). Noklus diabetesjournal brukes i dag konsistent i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med få unntak. Tall fra NDV viser at prosedyrer og 
retningslinjer følges i stor grad mht. aktivitet, og det har skjedd en forbedring siden 
forrige planperiode. 
I NDVs årsrapport fra 2018, som evalueringen har tatt utgangspunkt i, registreres det 
en økning i bruk av både insulinpumper og tekniske hjelpemidler i form av 
kontinuerlige vevsglukosemålere. Videre finnes en klar positiv trend med lavere median 
HbA1C hos diabetespasientene, lavere andel pasienter med svært høy HbA1C og flere 
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pasienter som oppnår behandlingsmålet fra Helsedirektoratet med HbA1C under 53 
mmol/mol. Likevel er det fremdeles store forbedringsområder både i forhold til 
kartlegging av risikofaktorer og oppnåelse av behandlingsmål hos 
diabetespopulasjonen. Det er også betydelig variasjon innad i regionen. 
 
Evalueringen viser at Helse Nords diabetesplan 2014-2019 har fungert godt, og der den 
har blitt fulgt har det ført til bedre omsorg for pasienter med diabetes. Samtidig pekes 
det ut flere sårbare områder, og faktorer som bidrar til variasjon i behandlingstilbudet. 
Mangelen på overleger med ansvar for diabetes i sykehusene i regionen anses som den 
største svakheten innen diabetesomsorgen, og en hovedutfordring fremover vil være å 
rekruttere, og holde på, leger som kan diabetes.  
 
Store avstander og lang reisevei er en utfordring, spesielt innen omsorgen for barn med 
diabetes. Mangel på diabetessykepleiere flere steder lokalt, med kompetanse og 
ressurser til å følge opp barn, fører til at mange barn/unge ikke har noe lokalt tilbud, og 
får lang reisevei for årlige kontroller hos barnelege. For oppfølging framover ansees det 
som meget viktig å få på plass diabetessykepleiere lokalt som tilegner seg kompetanse 
på barn og det utstyret som brukes av barnepasientene.  
 
Barnediabetesregisteret (BDR) viser en positiv utvikling på måloppnåelse både lokalt 
og nasjonalt. Behandlingen for de med barnediabetes har hatt stor fremgang siden 
2012. 
 
Det er viktig at spesialisthelsetjenesten fortsetter å støtte primærhelsetjenesten i deres 
omsorg for pasienter med diabetes, både voksne og barn, blant annet for å motvirke 
ulikheter i tilbud basert på bosted. En strukturert kunnskapsoverføring krever gode 
diabetesteam ved sykehusene, og at det tilrettelegges for hospitering og utadrettet 
virksomhet.  
 
Den utadrettede virksomheten med fire diabeteskoordinatorstillinger har vært 
vellykket, noe som gjenspeiles i at Noklus diabetesskjema tilpasset 
primærhelsetjenesten brukes i stadig større omfang blant fastleger. En undersøkelse i 
allmennpraksis viser en klar sammenheng mellom bruk av diabetesskjemaet og 
kvaliteten på diabetesomsorgen.  
 
Registeret viser grovt sett en nordnorsk nord-sør gradient, hvor pasienter lengst nord 
har noe dårligere kontroll på blodtrykk, lipider og blodsukker enn pasienter lenger sør, 
men samtidig at det står bedre til i denne planperioden enn i forrige periode.   

Endokrinologer og overleger med ansvar for diabetes 

I Helse Nords handlingsplan for diabetes 2014-2019 ble opprettholdelsen av 
diabetesteam på alle sykehusene vektlagt som en av de viktigste faktorene for en god 
diabetesomsorg. Samtidig viser evalueringen at det er stor variasjon i diabetesteamene 
ved de ulike sykehusene, og hvordan disse er organisert. 
 
I Helse Nord finnes det overlege med ansvar for diabetes ved fem av 11 sykehus. Det er 
usikkerhet knyttet til kontinuiteten i flere av de fem stillingene.  
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Tabell 1: Oversikt over hvilke sykehus som har overlege(r) med ansvar for diabetes, barn og voksen 

HF/Sykehus 
 

Diabetesansvarlig 
overlege- voksen 

Diabetesansvarlig overlege- 
barn 

FIN Kirkenes  Ja (p.t. i permisjon) 
 

Nei- men lege fra Hammerfest 
ambulerer x4/år 

FIN Hammerfest  Nei  Ja, 2 stk. 
UNN Tromsø Ja (4 stk.) 

 
Ja 
 

UNN Harstad 
 

Ja (p.t. i spesialisering) 
 

Ja, men barn følges opp av 
barnelege fra UNN 

UNN Narvik Nei 
 

Ja, men barn følges opp av 
barnelege fra UNN 

NLSH Bodø Nei 
 

Ja 

NLSH Lofoten Nei 
 

Nei 

NLSH Vesterålen Ja 
 

Ja, men barn følges opp av 
barnelege fra Bodø  

HSYK Mo i Rana Nei Nei 
HSYK Mosjøen Ja (20 % klinisk) Nei  
HSYK 
Sandnessjøen 

Nei Ja 

 
Helse Nord har lenge vært ansett som en mønsterregion på diabetesbehandling, men 
det blir færre diabetesleger og det oppleves nå stor mangel på endokrinologer i 
regionen. Særlig tydelig er dette i Bodø, hvor to stillinger som endokrinolog er ubesatt.   
 
Det er nødvendig at ansvaret for pasienter med diabetes blir tydelig definert i HF-ene, 
og at det i mindre grad blir enkeltpersoner som tar ansvar for fagfeltet. Det er 
nødvendig å videreføre en systematisk overordnet organisering av diabetesomsorgen i 
Nord-Norge. I dag er ansvaret ikke alltid definert, noe som bidrar til at kvaliteten på 
tjenesten varierer. 

Rekruttering/utdanning 

Helse Nord trenger flere leger som kan og interesserer seg for diabetes, men 
rekruttering av endokrinologer er en utfordring. Sannsynligvis må disse utdannes 
lokalt, i samarbeid mellom Nordlandssykehuset Bodø og UNN Tromsø. En mulig løsning 
på dette er å opprette en- to stillinger ved endokrinologisk seksjon ved UNN Tromsø, 
som øremerkes til utdanning av interesserte LIS-leger fra Nordlandssykehuset og ev. 
også andre sykehus i Helse Nord. Disse stillingene kan organiseres med tanke på et 
fleksibelt utdanningsløp tilpasset den enkelte LIS-lege. 
 
Ved sykehus som mangler endokrinolog kan en dedikert spesialist i indremedisin eller 
nyremedisin ha den rollen i teamet. 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 79 av 157



 

Om videreutdanning 

Fagmiljøet anser at det er en nødvendighet med bedre tilrettelegging av LIS-
utdanningen i endokrinologi i Helse Nord. Utdannelsen er i endring, og generell 
indremedisin er på linje med endokrinologi. Det er vanskelig å få de to siste årene 
godkjent hvis du er på en avdeling uten endokrinolog. Det er viktig at det legges til rette 
for at de som ønsker å fortsette i nord får mulighet til det. 
 
Løpet for en lege som vil bli endokrinolog er som følger: 

LIS 1 (18 måneder) og LIS 2: Indremedisinske fag (minimum 3 år) kan gjennomføres i 
sin helhet ved Nordlandssykehuset i Bodø, og også ved de fleste lokalsykehus. 

LIS 3: Endokrinologi (minimum 2 år) må gjennomføres på lokasjon hvor det er 
endokrinolog tilstede i læringsarenaen hvor LIS 3 befinner seg. LIS 3 må få veiledning 
og supervisjon av en endokrinolog gjennom hele perioden.  

Om en skal få til en ordning hvor LIS 3 gjennomføres på annet sted enn i Tromsø så må 
det sannsynligvis beskrives veldig detaljert hvordan det planlegges. En mulig løsning 
kunne være at LIS 3 starter med for eksempel seks måneder i Tromsø, og deretter har 
vekselvis perioder ved eget sykehus og Tromsø, men hele tiden under veiledning og 
med supervisjon (som også må beskrives detaljert).  

For at en slik løsning skal kunne gjennomføres må det inngås dialog med legeforeningen 
og Helsedirektoratet. En eventuell endring av utdanningsløpet må spilles inn til 
spesialistkomiteen og behandles der.  

Hvis en endring av utdanningsløpet ikke er mulig må LIS 3 regne med å tilbringe to år 
ved en arena hvor det befinner seg en eller flere endokrinologer, eller at endokrinologer 
ambulerer i perioder for å drive med veiledning.  

Diabetessykepleiere 

Samhandlingsreformen overførte en del av behandlingsansvaret for en rekke 
kronikergrupper til kommunehelsetjenesten. Det er derfor naturlig at man ser på 
samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Mangelen på 
diabetessykepleiere og behandlingstilbudet for denne pasientgruppen bør aktualiseres i 
de nye helsefellesskapene.  

Utdanning av diabetessykepleiere 

Tilbud om tverrfaglig videreutdanning i diabetes ved Nord Universitet har bidratt til at 
det i dag er diabetessykepleier med videreutdanning i diabetes ved alle sykehus i Nord-
Norge. Tilgang på sykepleiere med kunnskap om diabetes er viktig for å opprettholde 
funksjonen med diabetesteam på sykehusene.  
 
Nord universitet i Bodø tilbyr ikke lenger denne videreutdanningen til 
diabetessykepleier. Utdanningen ble sist tilbudt høsten 2016. Nedleggelsen er 
begrunnet i mangel på professorkompetanse, og flere videreutdanninger innen helsefag 
er lagt ned som følge av dette.  
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Per i dag finnes det videreutdanning som diabetessykepleier ved Høgskulen på 
Vestlandet (master, 3 år, deltid), Høgskolen i Innlandet (videreutd., 0,5 år, deltid) og ved 
Universitetet i Sørøst-Norge (videreutd., 0,5 år, deltid).  
 
I perioden 2007-2013 ble det utdannet rundt 280 diabetessykepleiere ved Høgskolen i 
Nordland/Universitetet i Nordland, de fleste av dem var fra Nord-Norge. I Nordland var 
det i denne perioden 11 diabetessykepleiere ansatt ved ulike legekontor, to i Troms og 
to i Alta. I løpet av planperioden 2014-2019 har det totale antallet stillinger for 
diabetessykepleiere i kommunene økt til 24 stk. For å sikre fremtidig tilgang på 
kvalifisert personell med kunnskap innen diabetes anses det som uheldig at det per i 
dag ikke finnes en videreutdanning innen diabetes i Nord-Norge.   
 
Utadrettet virksomhet 
En av hovedutfordringene ved starten av planperioden var å systematisere lokale kurs 
og desentralisert opplæring. For å lykkes med dette ble det opprettet fire 
diabeteskoordinatorstillinger, en per helseforetak, som har hatt en utadrettet 
virksomhet mot primærhelsetjenesten. Diabeteskoordinatorene har reist ut til 
kommunene og holdt kurs/opplæring for helsepersonell. På den måten har man bidratt 
til å øke kompetansen lokalt.   
  
En strukturert kunnskapsoverføring til fastlegene og kommunehelsetjenesten er viktig 
både med tanke på å bedre kommunikasjonen mellom sykehusene og 
kommunehelsetjenesten, og å bedre kunnskapsnivået og kvaliteten på 
diabetesomsorgen i kommunene. Under pandemien har det vært problematisk å drive 
med utadrettet virksomhet, og det er viktig at det lages systemer som gjør at opplæring 
og kurs fortsatt kan tilbys. Hospitering/ambulering på diabetespoliklinikkene bør også 
settes i system.  
 
Den gode erfaringen med diabeteskoordinatorer viser hvor viktig det er med utadrettet 
virksomhet og samhandling, spesielt innen behandling av diabetes. En av 
forutsetningene for å etablere godt samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og fastlegene på diabetesområdet er økt kunnskap om 
kvaliteten på, og omfanget av, diabetesbehandlingen i hele Nord-Norge. Koordinatorene 
har bidratt til å få opp registerbruken, slik at man kan få bedre oversikt over hvilke 
forbedringstiltak som er nødvendige og hvor problemene er størst. Samtidig er denne 
innsikten kun nyttig i den grad den brukes målrettet til å iverksette tiltak. En fortsatt 
utadrettet virksomhet krever solide diabetesteam i spesialisthelsetjenesten. 
 
Konklusjon 
 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg tar funnene fra evalueringen av regional diabeteplan til 
orientering  

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til saken: 
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3.  
 
 
 
 
Bodø, 03. november 2020 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
 
 Evaluering av diabetesplan (pdf) 

Appendix (pdf) 
 
Mandat for evaluering av regional diabetesplan (pdf) 
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Sammendrag 

 

Helse-Nords diabetesplaner har blitt holdt frem som en spydspiss i Norge, blant annet er 

de brukt som eksempel på god organisering i flere oppdragsdokumenter fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Planene har vært konkrete og detaljerte med tanke på å 

etablere koordinerte team innenfor spesialisthelsetjenesten, og bedre samhandlingen 

mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det har vært en målsetting å 

få til økt registrering av aktivitet og effektmål, for slik å kunne vurdere om planene har 

blitt gjennomført, og om de har hatt tilsiktet effekt. 

Denne evalueringen omhandler planen fra 2014-2019. Planperioden fikk en ublid ende i 

og med at midler knyttet til gjennomføring av diabetesplanen ble avkortet uten forvarsel 

sommeren 2019. Det førte til at planlagt nettverkskonferanse ble avlyst, og stillingen 

som regional diabetessykepleier ble inndratt. Evalueringens mandat er imidlertid å se 

på hele planperioden, og hovedpunktene fra evalueringen er som følger: 

- Den overordnete planen om at hvert sykehus skal ha et diabetes-team er i ferd 

med rakne, og leddet som svikter er ansvarlig lege/overlege. Fem av 11 sykehus 

mangler en diabetesansvarlig lege/overlege. Landsdelen trenger flere leger som 

kan og interesserer seg for diabetes, og ikke minst trengs det endokrinolog(er) i 

Bodø. Sannsynligvis er det som skal til for å oppnå det på sikt at 

utdanningskapasiteten for endokrinologer økes og at 

diabetessykepleierutdanning gjenopprettes. Det optimale ville være om disse 

målene ble oppnådd gjennom et samarbeid mellom institusjoner i Bodø og 

Tromsø.  

- Store avstander og lang reisevei er en utfordring, spesielt innen omsorgen for 

barn med diabetes. Mangel på diabetessykepleiere flere steder lokalt, med 

kompetanse og ressurser til å følge opp barn, fører til at barn/unge som bor i 

områder langt unna barneavdeling ikke får det samme tilbudet som de som har 

poliklinikk hvor de møter diabetessykepleier i tillegg til barnelege. 

- Noklus diabetesjournal brukes konsistent i Spesialisthelsetjenesten i Helse Nord 

med få unntak.  

- Norsk Diabetesregister for voksne (NDV) viser at prosedyrer og retningslinjer 

følges i stor grad mht. aktivitet (måling av blodtrykk og blodprøver, taking av 

urinprøver, undersøkelse av føtter, henvisning til øyelege). Det har skjedd en 

forbedring siden forrige planperiode, og vi ligger godt an sammenliknet med 

andre regioner. 

- Barne Diabetes Registeret (BDR) viser en positiv utvikling på måloppnåelse både 

lokalt og nasjonalt.  Målet for HbA1C har lenge vært <7,5%, men har i 

planperioden blitt skjerpet til <7,0% (eller 53 mmol/mol). Tallene for barn er på 

full fart nedover, og for 2019 har eksempelvis Nordlandssykehuset Bodø 7,5% i 

gj.sn HbA1C, og forventer ca. 7,3% for 2020. 

- Registeret viser grovt sett en nordnorsk nord-sør gradient, hvor pasienter lengst 

nord har noe dårligere kontroll på blodtrykk, lipider og blodsukker enn pasienter 

lenger sør, men at det står bedre til i denne planperioden enn i forrige periode.  
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Den utadrettede virksomheten med fire koordinatorstillinger har vært vellykket: Det 

har vært tilbudt kurs i alle kommuner i Nord-Norge og Noklus diabetesskjema tilpasset 

primærhelsetjenesten brukes i stadig større omfang blant fastleger. Erfaringen er at 

dette bindeleddet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten er viktig, og 

effekten er målbar med økt bruk av Noklus diabetesskjema og bedre omsorg for 

pasientene i allmennpraksis.  

En undersøkelse i allmennpraksis viser en klar sammenheng mellom bruk av 

diabetesskjemaet og kvaliteten på diabetesomsorgen. Det viktigste av punktene over er 

sannsynligvis punktet om bruk av diabetesjournalen/diabetesskjemaet og 

innrapportering av kvalitetsdata til NDV. Om registeret ikke brukes, så er det ikke mulig 

å evaluere behandlerapparatet. Det første som skjer når organiseringen av 

diabetesbehandlingen på sykehusene svikter, er at registerbruken går ned (slik det har 
skjedd i perioder i Kirkenes og i Lofoten).  

Hovedkonklusjonen i evalueringen er at Helse Nords diabetesplan 2014-2019 har 

fungert godt, og der den har blitt fulgt, så har det ført til bedre omsorg for våre pasienter 

med diabetes. Men planen er sårbar, og en hovedutfordring er å rekruttere og holde på 

leger som kan, og interesserer seg for, diabetes, dernest å støtte primærhelsetjenesten i 

deres omsorg for pasienter med diabetes.  
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1. Innledning og bakgrunn 

Vedtak og implementering av fagplaner innebærer ikke en økning helseforetakenes 

ansvar i form av nye oppgaver. Oppgavene (innholdet i pasientbehandlingen) endres 

heller ikke som følge av fagplanene. Fagplanene er utarbeidet av fagpersonell i 

helseforetakene og beskriver tiltak og aktiviteter som vil bidra til at helseforetakene 

settes bedre i stand til å løse sine oppgaver innen bestemte områder. I tillegg til at 

fagplanene bidrar med kompetanse og konkrete forslag til oppgaveløsning, har styret for 

Helse Nord RHF bevilget midler slik at foretakene skal være i stand til å utvikle sitt 

tilbud i tråd med forslagene i planene. 

 

Internrevisjonen har i sin rapport av 09/2015 «Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse 

Nord», påpekt flere svakheter i gjennomføringen og oppfølgingen av fagplanene. I 

rapporten konkluderes det med at Helse Nord RHF og helseforetakene ikke har fulgt opp 

vedtatte fagplaner med en systematikk som gir rimelig sikkerhet for at fagplanene fører 

til planlagt utvikling for de aktuelle fagområdene. 

 

Helse Nord RHF vil derfor gjennomføre en evaluering av alle fagplaner, og velger å starte 

med de fagområdene som har vært prioritert gjennom kronikersatsningen.  

 

I første omgang gjennomføres det en evaluering av den regionale handlingsplanen for 

diabetes. Oppdraget er gitt av fagdirektøren i Helse Nord RHF og gjennomført av det 

regionale fagrådet for diabetes.  

 

1.1 Hensikt med evalueringen  
Evalueringen skal gjennomgå og vurdere om tiltakene i handlingsplanen er gjennomført 

og om målene er oppnådd. 

 

1.2 Innhold i evalueringen 

Det regionale fagrådet for diabetes skal gjennom evalueringen vurdere om planen har 

gitt den effekt på pasienttilbudet som var forutsatt.  

 

Evalueringen skal videre gi oversikt over: 

• Effektmål (resultat for pasientbehandlingen). Her skal det redegjøres for hvilke 

konkrete mål/effekter for pasientbehandlingen som var satt for de enkelte 

helseforetak, og hvorvidt de er oppnådd i de respektive helseforetakene. 

• Virkemidlene/tiltakene i planen, og en redegjørelse for om de er gjennomført 

som forutsatt, og om de fortsatt er i drift for hvert enkelt helseforetak. 

• Prosessmål, endringer i rutiner, prinsipper og samarbeid i sykehus, mellom 

sykehus og mellom sykehus og primærhelsetjenesten. 

• Organiseringen av diabetesfeltet innen de ulike sykehusene.  
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2. Måloppnåelse for perioden 2013-2018 

I Helse Nords diabetesplan, «Fra handling til samhandling 2014-2019», ble det satt opp 

konkrete mål for perioden. Det følgende er en vurdering av måloppnåelse i forhold til 

intensjonene i handlingsplanen. Måloppnåelse er vist per helseforetak, og for Helse Nord 

samlet.  

 
Tabell 1: Befolkningsgrunnlag/nedslagsfelt for sykehusene i Helse Nord (samhandlingsbarometeret, 

2018 tall) 

HF/Sykehus Befolkningsgrunnlag 
Finnmarkssykehuset Kirkenes 27 928 

Finnmarkssykehuset Hammerfest 48 239 

UNN Tromsø 125 994 

UNN Harstad 33 381 

UNN Narvik 33 032 

Nordlandssykehuset Bodø 84 927 

Nordlandssykehuset Lofoten 23 377 

Nordlandssykehuset Vesterålen 30 509 

Helgelandssykehuset Mo i Rana 35 707 

Helgelandssykehuset Mosjøen 16 322 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 26 585 

 

2.1 Effektmål for pasientene 
I den regionale fagplanen for diabetes er det konkretisert mål for sentrale indikatorer på 

god diabetesbehandling. Det differensieres mellom måloppnåelse for diabetes type 1 

(tabell 2) og type 2 (tabell 3).  

 

Tabell 2: Måloppnåelse for voksne med diabetes type 1 kontrollert på sykehus i Nord-Norge. Data hentet fra 

Norsk diabetesregister for voksne.  

Mål Resultat 
fra 2012 
Type 1 

Ønsket 
måloppnåelse  

Resultat 
(årsrapport 2018) 

Diabetes type 1 Helse 
Nord 

NLSH UNN FIN HSYK 
 

Antall pasienter 
registrert 

  1492 491 677 107 231 

B-HbA1c < 7 % a 15,3 30 25 29,9 23,8 16,5 21,6 

B-HbA1c < 8 % 28,8 b 50 b 
 

60,4 65,5 58,4 54,4 57,1 

Blodtrykk < 
135/80 c 

72,7 
 

75  71,5 71,6 67,5 79,6 79,3 

LDL-kolesterol < 
3,5 ikke kjent 
hjerte- og 
karsykdom  

77,4 d 
 

80 d 
 

     

LDL < 2,5  49,7 e 60 e      
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Mål Resultat 
fra 2012 
Type 1 

Ønsket 
måloppnåelse  

Resultat 
(årsrapport 2018) 

Diabetes type 1 Helse 
Nord 

NLSH UNN FIN HSYK 
 

LDL-kolesterol < 
2,5 uten kjent 
hjerte- og 
karsykdom uten 
behandling 

  37,7 39,9 36 38,6 36,7 

LDL-kolesterol < 
2,5 uten kjent 
hjerte- og 
karsykdom med 
behandling 

  52,1 58,1 48,1 50 55,2 

LDL-kolesterol < 
1,8 kjent hjerte- 
og karsykdom 

19,4 30 32,8 37,5 30 45,5 27,6 

Ikke røykere 77,1 85 85,7 89,7 84,4 72,3 86 

Undersøkt hos 
øyelege i 
henhold til 
retningslinjer 

75,7 85 73,4 84,8 74,1 55,2 53,5 

Undersøkelse av 
fotpuls 

69,7 
 

80 77,9 90,6 81,7 53,1 50,2 

Undersøkelse 
med 
monofilament 
og/eller 
stemmegaffel 

69,7 
 

80 78,3 91 81,8 51 52,5 

Registrert vekt 
årlig 

90,8 95 93,8 95,7 93,2 91,6 90,9 

Undersøkt U-
albumin 

70,0 85 80,4 83,4 77,7 75 82,9 

a Benevningen på HbA1c ble i 2018 endret fra % til mmol/mol. HbA1c < 7 % tilsvarer 53 mmol.   
b Benevningen på HbA1c ble i 2018 endret fra % til mmol/mol. NDV rapporterer nå ikke 7,5 % eller 
tilsvarende, derfor benyttes 8 %/ 64 mmol/mol som øvre grenseverdi- dette er forskjellig fra 2012-data, 
og resultat/måloppnåelse er derfor ikke direkte sammenlignbart. 
c NVD rapporterer nå kun på systolisk BT. Dvs. at 135 benyttes som grenseverdi, ikke 135/80. Dette er 

forskjellig fra 2012-data. 
d Behandlingsmålene er endret fra 2012. Ny grenseverdi er 2,5- ikke 3,5. 
e Behandlingsmålene er endret fra 2012. LDL < 2,5 er delt i to kategorier- med og uten behandling. 

 

Kommentar til tabell 2:  

HbA1c inngår som en variabel i årskontrollen og er den viktigste indikatoren på om 

behandlingen pasienten får er god nok. Nasjonale faglige retningslinjer for behandling 

av diabetes anbefaler et behandlingsmål omkring 53 mmol/mol (tilsvarer 7 %) for å 

forebygge utvikling av senkomplikasjoner. Det er svært vanskelig for pasientene å nå 
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dette målet, og det er betydelig variasjon i data mellom sykehus i regionen og i landet for 

øvrig.   

 

Helse Nord er fortsatt et stykke unna måloppnåelsen som ble satt for planperioden, men 

det vises en forbedring i alle helseforetakene. 

 

Målet er at mer enn 95 % av diabetespasientene skal få målt HbA1c. Alle 

helseforetakene i Helse Nord ligger godt over dette målet (se appendix 1, figur 4). 

 

Tabell 3: Måloppnåelse for voksne med diabetes type-2 kontrollert på sykehus i Nord-Norge. Data hentet fra 

Norsk diabetesregister for voksne.  

Mål Resultat 
fra 2012 
Type 2 

Ønsket mål-
oppnåelse % 

Resultat 
(årsrapport 2018) 

Diabetes type 
2 

Helse 
Nord 

NLSH 
 

UNN 
 

FIN 
 

HSYK 
 

Antall pasienter 
registrert 

  1160 487 333 116 225 

B-HbA1c < 7 % a 30,1 
a 

20* 
a 

28,8 28,9 32,4 18,6 28,3 

B-HbA1c < 8 % 47.9 
b 

50  
b 

61 63,6 61,2 43,4 64,2 

Blodtrykk < 
135/80 c 

44,6 
c 

60  
c 

56,9 51 62,2 59,4 62,8 

LDL-kolesterol < 
3,5 ikke kjent 
hjerte- og 
karsykdom  

66,9 
d 

75  
d 

     

LDL < 2,5  50 e 60 e      

LDL-kolesterol < 
2,5 uten kjent 
hjerte- og 
karsykdom uten 
behandling 

  35,3 37,2 24 66,7 0(av 2) 

LDL-kolesterol < 
2,5 uten kjent 
hjerte- og 
karsykdom med 
behandling 

  63,6 63,5 62,8 37,5 91,7 

LDL-kolesterol < 
1,8 kjent hjerte- 
og karsykdom 

23,7 30 37,1 41,6 41 22,6 31,6 

Ikke røykere 83,7 90 86 86,7 85,9 88 83,2 

Undersøkt hos 
øyelege i 
henhold til 
retningslinjer 

56,3 85 47,9 75,6 37,2 11,2 23,1 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 90 av 157



9 
 

Mål Resultat 
fra 2012 
Type 2 

Ønsket mål-
oppnåelse % 

Resultat 
(årsrapport 2018) 

Diabetes type 
2 

Helse 
Nord 

NLSH 
 

UNN 
 

FIN 
 

HSYK 
 

Undersøkelse av 
fotpuls 

45,3 
 

85 
 

49,6 83,6 34,8 11,2 17,8 

Undersøkelse 
med 
monofilament 
og/eller 
stemmegaffel 

45,3 
 

85 
 

54,7 87,9 37,2 11,2 31,6 

Registrert vekt 
årlig 

90,8/79,4 95 88,6 95,1 85,6 88,8 79,1 

Undersøkt U-
albumin 

70,0/59,4 85 61,4 75,8 46,8 57,8 52,9 

a Benevningen på HbA1c ble i 2018 endret fra % til mmol/mol. HbA1c < 7 % tilsvarer 53 mmol.   
b Benevningen på HbA1c ble i 2018 endret fra % til mmol/mol. NDV rapporterer nå ikke 7,5 % eller 
tilsvarende, derfor benyttes 8 %/ 64 mmol/mol som øvre grenseverdi- dette er forskjellig fra 2012-data, 
og resultat/måloppnåelse er derfor ikke direkte sammenlignbart. 
c NVD rapporterer nå kun på systolisk BT. Dvs. at 135 benyttes som grenseverdi, ikke 135/80. Dette er 

forskjellig fra 2012-data. 
d Behandlingsmålene er endret fra 2012. Ny grenseverdi er 2,5- ikke 3,5. 
e Behandlingsmålene er endret fra 2012. LDL < 2,5 er delt i to kategorier- med og uten behandling. 
*Pasienter med diabetes type 2 skal behandles i primærhelsetjenesten 

 

Kommentar til tabell 3:  

Den store variasjonen mellom helseforetakene i gjennomførte prosedyrer, spesielt for 

for øye og føtter, skyldes i stor grad ulik praksis i bruk av årskontrollskjema for diabetes 

type-2 pasienter som kommer inn til sykehuspoliklinikk.    

 

Diabetes type-2 pasienter som behandles på sykehus er pasienter med dårlig regulert 

diabetes som er henvist fra primærhelsetjenesten. Tall fra denne oversikten viser derfor 

et selektert utvalg pasienter som ikke er representativt for hele diabetes 2- 

populasjonen i regionen.  
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2.2 Målsetting for behandling i allmennpraksis 
Resultatene fra allmennpraksis må tolkes med forsiktighet siden dekningsgraden er lav 
og resultatene dermed kan være påvirket av seleksjonsbias.   
 

Tabell 4: Målsetting og måloppnåelse for behandling av diabetes type-2 i allmennpraksis i perioden 

2013–2018. 

 

* Fylkesvis fremstilling av måloppnåelse. Helgelandssykehuset ligger til Nordland 

Mål Resultater 
fra 2012 
Diabetes 

type 2 
% 

Ønsket 
måloppnåelse 

% 

Oppnådd  

Nordland* 
% 

Troms 
% 

Finnmark 
% 
 

B-HbA1c < 7,0 % a 67 a 70 a 56 58 51 

Blodtrykk < 
135/80 

57 b 60 b 50 46 55 

LDL < 2,5 c 60  c    

LDL-kolesterol < 
2,5 med 
kolesterolsenkend
e behandling 

  59 68 44 

LDL-kolesterol < 
2,5 uten 
kolesterolsenkend
e behandling 

  20 33 20 

LDL-kolesterol < 
1,8 kjent hjerte- 
og karsykdom 

 30 34 38 32 

Kartlagt prematur 
hjerte- og 
karsykdom i 
familien 

85 90 89 94 86 

Ikke røykere 82 90 85 85 79 

Undersøkelse av 
øyebunn 

 85 64 67 77 

Undersøkelse av 
fotpuls 

 85 80 93 89 

Undersøkelse 
med 
monofilament 
og/eller 
stemmegaffel 

 85 83 93 90 

Registrert vekt 
årlig 

96 95 92 95 96 

Undersøkt U-
albumin 

 85 d 
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a Benevningen på HbA1c ble i 2018 endret fra % til mmol/mol. HbA1c < 7 % tilsvarer 53 mmol.   
b NVD rapporterer nå kun på systolisk BT. Dvs. at 135 benyttes som grenseverdi, ikke 135/80. Dette er forskjellig fra 2012-
data. 
c Behandlingsmålene er endret fra 2012. LDL < 2,5 er delt i to kategorier- med og uten behandling. 
d Mikroalbumin er ikke med i rapporteringen pga. at benevnelse er lite standardisert i journalen, og uttrekket til registret er 
derfor mangelfullt. 
 

Kommentar til tabell 4:  

Bruk av Noklus diabetesskjema kan ventes å føre til en bedring i antall prosedyrer som 

er gjennomført i allmennpraksis, slik at prosentandel for gjennomførte prosedyrer trolig 

er lavere hos leger som ikke rapporterer til registeret. Alle allmennleger som 

rapporterer til registeret bruker Noklus diabetesskjema. 

 

Når det gjelder bruk av Noklus diabetesskjema på legekontorene og antall 

diabetessykepleiere i kommunehelsetjenesten, er det store variasjoner innad i Nordland 

fylke. I Salten benytter 42 av 43 legekontor diabetesskjema, mens det på Helgeland er 

betydelig lavere dekning. Helgeland har heller ingen kommunale stillinger for 

diabetessykepleiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antall Antall    

Bruk av Noklus 
diabetesskjema på 
legekontorene 

56 leger  
(av 520) 

> 390 leger 190 
(av 277) 

35 
(av 204) 

47 
(av 108) 

Antall pasienter 
innrapportert 

  2030 403 657 

Antall diabetespl. i 
kommune-
helsetjenesten  
(kommunale og 
privat ansatte) 

16 50 17 3 4 
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2.3 Diabetesbehandling hos barn med diabetes 
 

Tabell 5: Målsetting og måloppnåelse for diabetesbehandling hos barn med diabetes i perioden 

2013-2018 

Undersøkelse Resultater 
fra 2012 % 

Ønsket 
måloppnåelse 
% 

Oppnådd – tall fra BDR 2018 

NLSH UNN FIN HSYK 

Antall 
pasienter 
registrert 

  123* 73 36 * 

HbA1c < 7,5 % 
 a 

18,7 a 50 a 
 

42 60 58 50 

Alvorlig 
hypoglykemi 

6 % < 10 4 8 3 0 

Undersøkt 
blodprøver i 
henhold til 
retningslinjer 

98 % 95 100 96 87,5 97 

Undersøkt 
urinalbumin 

91,2 >90 100 82 100 89 

Undersøkt hos 
øyelege i 
henhold til 
retningslinjene 

77 > 95 72 64 91 44 

Registrert 
høyde og vekt 
årlig 

98,5 95 99 97 100 94 

Målt blodtrykk 
iht. 
retningslinjer 

92,8 > 95 100 73 84 86 

a Benevningen på HbA1c ble i 2018 endret fra % til mmol/mol. HbA1c < 7 % tilsvarer 53 mmol.   
* Bodø følger opp alle pasienter fra Nordland. Alle pasienter fra Helgeland ble fulgt opp i Bodø, med noen mellomkontroller 

lokalt.  

 

Kommentarer til tabell 5: 

Ønsket måloppnåelse for HbA1c er skjerpet siden tabellen ble laget med < 7,5% som 

mål. Tallene for barn er på full fart nedover både nasjonalt og lokalt, og for 2019 har 

eksempelvis Bodø 7,5% i gjennomsnitt HbA1C, og forventer ca. 7,3% for 2020. 
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3. Dekningsgrad 

Det er stor variasjon i dekningsgraden i de nasjonale registrene. Behovet for å øke 
dekningsgraden i nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært påpekt i både 
Nasjonalt helseregisterprosjekt og i Interregional styringsgruppe, og er et av 
hovedpunktene i regional strategi for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2016-2020. 
Som en del av denne satsningen fikk Norsk diabetesregister for voksne (NDV) tildelt 
midler i 2017 for å øke dekningsgraden for pasienter med diabetes type 1 som går til 
kontroll i spesialisthelsetjenesten. I løpet av prosjektperioden økte dekningsgraden fra 
49 % i 2016 til 70 % i 2018. Arbeidet med å øke dekningsgraden er et kontinuerlig 
satsningsområde. 
 
Tabell 5: Estimert dekningsgrad ut fra pasienter med diabetes type-1 som har vært til 

konsultasjon på poliklinikken og antall pasienter med diabetes type-1 i registeret (se tabell 18 i 

appendix for sammenligning med resten av landet). 

 

Sykehus Antall pasienter 
til konsultasjon 

Antall registrerte 
i diabetes-
registeret 

Deknings-
grad 

Andel 
samtykke 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

438 401 92 93,9 

Helgelandssykehuset, 
Mo i Rana 

129 115 89 92,5 

UNN Harstad 150 127 85 99,3 

UNN Tromsø 615 508 83 96 

Nordlandssykehuset, 
Stokmarknes 

103 78 76 58,3 

Helgelandssykehuset, 
Mosjøen 

88 63 72 80 

Kirkenes sykehus 68 46 68 86 

Helgelandssykehuset, 
Sandnessjøen 

82 54 66 87 

UNN Narvik 68 45 66 98,6 

Hammerfest sykehus 101 62 61 78,9 

Nordlandssykehuset, 
Lofoten 

52 15 29 88 

 
Som det framgår av tabellen er dekningsgraden svært varierende. Forklaringen på dette 

er at noen sykehus ikke fyller ut diabetesjournalen på alle pasientene.  

 

Pasienten må også ha underskrevet en samtykkeerklæring for at data kan hentes. Det er 
få pasienter som ikke fyller ut samtykkeerklæringen, slik at kravet om samtykke neppe 
fører til noen skjevfordeling av registrerte data. 
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4. Organisering 

4.1 Strukturmål 
I diabetesplan 2014-2019 påpekes det at Helse Nord burde ta initiativ både for å bedre 

samarbeidet mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og for å øke kvaliteten på 

diabetesbehandlingen utenfor sykehusene. For å oppnå dette ble det foreslått flere tiltak 

som ble vurdert som særs viktige. 

 

Virkemiddel/ tiltak Utført Merknad 

Opprette to nye diabetessykepleierstillinger; en ved UNN 
Tromsø og en ved Nordlandssykehuset Bodø. Oppgavene er å 
tilrettelegge for undervisning fra diabetesteamene i 
kommunehelsetjenesten, og implementere Noklus 
diabetesskjema på fastlegekontorene. 

Ja I planperioden er det 
opprettet fire 
koordinatorstillinger for 
diabetessykepleiere. En ved 
hvert av helseforetakene.  

Opprette en ny overlegestilling i endokrinologi ved 
Nordlandssykehuset Bodø. 

Nei Fortsatt en utfordring. 
Stillingen ble besatt, men er 
nå vakant igjen. 

Psykologstillingen i Bodø økes til full stilling, og et samarbeid 
med regionalt senter for sykelig overvekt vurderes. 

Nei Fortsatt uklart mtp. 
finansiering av stillingen. 
Det er psykolog tilknyttet 
barneavdelingen som lønnes 
fra BUP, men det er ikke 
psykolog knyttet til voksne 
med diabetes.  

Opprette en ny psykolog-/psykiaterstilling i Tromsø. Ja 100 % stilling som deles 
mellom voksen og barn.  

Stillingene som diabetessykepleiere på alle sykehus 
opprettholdes. 

Ja  

Arrangere minst ett diabeteskurs i hver 
kommune/helsekommune i Nord-Norge i perioden 2013-2018.  

Ja Kurs er tilbudt til alle 
kommuner. Totalt 36 kurs. 
 

Stillingen som regional diabetessykepleier opprettholdes. Nei Stillingen ble avviklet høsten 
2018.  

Arrangere årlige emnekurs i diabetes knyttet opp til 
Nettverkskonferansen (deltagelse av minimum 30 fastleger på 
hvert kurs).  

 Ikke i 2018-2019, men 
planlegges gjennomført i 
2020.  
Til sammen har 61 leger 
deltatt på 
Nettverkskonferansen i 
planperioden.  

Av hensyn til rekruttering og stabilitet i tjenesten, etterstrebe 
å tilby fulle stillinger for klinisk ernæringsfysiolog (KEF). 
Samarbeid mellom flere enheter eller nivåer i helsetjenesten 
er en mulig løsning på små steder. 

 Det er flere fulltidsstillinger 
for KEF ved helseforetakene, 
men disse benyttes i svært 
liten grad til diabetes.  

Kartlegge i hvor stor grad de nasjonale retningslinjene for 
screening av øyekomplikasjoner (retinopati) følges i Nord-
Norge. 

 Tallene fra allmennpraksis 
viser at de nordligste fylkene 
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o Dersom data viser tegn til kvalitetssvikt, må det 
etableres rutiner som sikrer at retningslinjene for 
øyescreening følges. 

ligger over 
landsgjennomsnittet på 
øyescreening. Prosentvis 
andel pasienter undersøkt: 
Nordland: 64 % 
Troms: 67 % 
Finnmark: 77 % 

Medisinske avdelinger pålegges fortsatt bruk av Noklus 
diabetesjournal ved alle polikliniske diabeteskonsultasjoner. 

o De årlige rapportene fra Norsk diabetesregister for 
voksne brukes til en årlig gjennomgang av kvaliteten 
på diabetesbehandlingen på sykehusene og til 
diskusjon av kvalitetsforbedrende tiltak. 

 Alle sykehus bruker 
diabetesjournal, men ikke på 
alle pasientene (se tabell 5 for 
dekningsgrad). I tillegg blir 
ikke alle innrapportert pga. 
manglende 
samtykkeerklæring (tabell 5). 

 

4.2 Prosessmål 
I regional diabetesplan 2014-2019 pekes det på nødvendigheten av å styrke 

samarbeidet mellom fastlegene/kommunehelsetjenesten og sykehusene for å oppnå 

ytterligere kvalitetsheving. For å oppnå bedre samarbeid ble det pekt ut flere områder 

for forbedring, med forlag til tiltak. Siden tiltakene krever samarbeid mellom Helse Nord 

og kommune, eller andre instanser, er måloppnåelse ikke noe Helse Nord har hatt 

direkte påvirkning på.  

 

 

Prosessmål Merknad 
Fastlegene oppfordres til bruk av Noklus diabetesskjema og 
innrapportering av data til Norsk diabetesregister for 
voksne. 

Antall leger som har rapportert 
til registeret i 2018. Tall fra 
2017 angitt i parentes.  
Nordland: 190 (150) 
Troms: 35 (30) 
Finnmark: 47 (12) 
Totalt: 272 (192)  

Bedre mulighet for IKT-kommunikasjon og rapportering 
mellom journalene på de ulike sykehusene og mellom 
journalene hos fastlegene og sykehusjournalene. 

Helsedirektoratet jobber med 
utvikling av dialogfunksjon. 
Dialog fungerer godt innad i 
sykehus.  

Bedre tilrettelegging for hospitering på 
diabetespoliklinikkene for fastleger og diabetessykepleiere i 
kommunehelsetjenesten. 

Må tilrettelegge for at 
allmennleger kan hospitere og 
nå aktuelle læringsmål i 
henhold til ny forskrift om 
spesialistutdanning for leger. 
Sykepleiere har ordninger for 
hospitering inntil en uke.  

Det bør opprettes flere stillinger for diabetes-
/livsstilsykepleiere i kommunene. 

Det totale antall stillinger er 
økt i planperioden.  
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Det må arbeides for at det etableres takst for bruk av 
diabetessykepleier i primærhelsetjenesten på lik linje med i 
sykehus. 

Ikke etablert enda.  

Det må arbeides for økning av takst for årskontroll av 
diabetespasienter, med krav om bruk av Noklus 
diabetesskjema for å utløse taksten. 

Taksten gikk opp i 2019.  
Første gangs bruk av takst gikk 
opp fra 110 til 200. Årlig etter 
første gangs bruk er taksten 
110. Taksten er knyttet til 
innrapportering til registeret.  

Primærhelsetjenesten bør opprette egne stillinger for klinisk 
ernæringsfysiolog, eventuelt samarbeide med 
spesialisthelsetjenesten om stillinger. 

Uklart om dette er opprettet i 
kommunene. Det er ikke noe 
kjent samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. 

 

4.3 Diabetesteam 
I Helse Nords handlingsplan for diabetes 2014-2019 er opprettholdelsen av 

diabetesteam på alle sykehusene vektlagt som en av de viktigste faktorene for en god 

diabetesomsorg. Følgende yrkesgrupper bør inngå i, eller samarbeide med, 

diabetesteam; endokrinolog, diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog (KEF), 

psykolog, sosionom og fotterapeut.  

 

Det er store forskjeller innad i regionen i hvordan diabetesteamene er organisert. I 

forbindelse med evalueringen av diabetesplanen er det gjennomført en kartlegging av 

bemanningssituasjonen ved diabetesteam i hvert enkelt sykehus:  

4.3.1 Bemanning diabetesteam voksen 

HF/Sykehus 
(befolknings-
grunnlag) 
 

Diabetessykepleier 
 

Diabetesansvarlig 
overlege 

Lege i 
spesialisering 
(LIS) 
Psykolog* 
 

Klinisk 
ernærings- 
fysiolog 
(KEF) 

FIN Kirkenes 
(27 928) 

Elin Lindbæck 100 %  Overlege: Viera 
Stubnova (pt. i 
permisjon) 
 

LIS: Mildred 
Wright og 
Yulia Kochur 
Psykolog: Nei 

Lise Haug 
Labahå, 10 
% stilling 
til diabetes 

FIN 
Hammerfest 
(48 239) 

Gunn Kristin Langvoll 100 % 
Lin Hagen Sjøgren 100 % 
(diabeteskoordinator hvorav 
ca. 20 % klinisk) 

Overlege: Nei 
(innleid 
vikarstilling) 

LIS: Nei 
Psykolog: Nei 

Nei. Klinisk 
dietist Ulla 
Uhrskov 
(ca. 5 %) 

UNN Tromsø 
(125 994) 

Vibeke Skaar 100 %  
Charlotte Vik 100 % 
Marianne Lia 100 % 
Anders Ahlquist 100 % 
(diabeteskoordinator)  
 

Overlege: Ragnar 
Joakimsen, Johan 
Svartberg, Guri 
Grimnes og Rolf 
Jorde 
 

LIS: Helle 
Lejon 
Psykolog: 
Ludmilla 
Amundsen 
100 % (deles 
mellom barn 
og voksen) 

4 stillinger. 
Benyttes i 
liten grad 
til diabetes 
(5 %) 
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HF/Sykehus 
(befolknings-
grunnlag) 
 

Diabetessykepleier 
 

Diabetesansvarlig 
overlege 

Lege i 
spesialisering 
(LIS) 
Psykolog* 
 

Klinisk 
ernærings- 
fysiolog 
(KEF) 

UNN Harstad 
(33  381) 

Ann Heidi Mathisen 100 %  
Kristin Almaas 
 

Overlege: Maria 
Serafia Fjellstad 
(pt. i 
spesialisering) 
 

LIS: Ja 
Psykolog: Nei, 
men 
psykiatrisk 
sykepleier 
benyttes 

1 stilling. 
Ca. 25 % til 
diabetes. 

UNN Narvik 
(33 032) 

Linda Haug 100 % stilling Overlege: Nei 
 

LIS: Nei 
Psykolog: Nei- 
henviser til 
Tromsø 

1 stilling- 
uavklart 
andel til 
diabetes 

NLSH Bodø 
(84 927) 

Lisbeth Pedersen 100 % 
Gerd-Elin Øien 100 % 
Trine Selnes 100 % 
Elin Røst 
(diabeteskoordinator) 100% 
Rita Laastad 50 %  
Mai-Lis Hammer Endresen 
40 %  

Overlege: Nei 
 

LIS: Elisabeth 
Rekkedal 
Psykolog: Nei 

4 stillinger. 
Benyttes 
kun til kurs 
innen 
diabetes.  

NLSH Lofoten 
(23 377) 

Inga Johansen 50 %  
Ane-Marja Elvestrand 25 % 

Overlege: Nei 
 

LIS: Nei 
Psykolog: Nei 

KEF fra 
Bodø- kun 
ved kurs.  

NLSH 
Vesterålen 
(30 509) 

Line Høydal 80 % Overlege: Per K. 
Skorpen 
 

LIS: Nei 
Psykolog: Nei 

KEF fra 
Bodø- kun 
ved kurs 

HSYK Mo i 
Rana 
(35 707) 

Tove A. Solheim 50% 
Veronica Sortland 50% 
 

Overlege: Nei LIS: Ingrid O. 
Lindmark 
Psykolog: Nei 

2 stillinger. 
Ca. 5 % til 
diabetes.  

HSYK 
Mosjøen 
(16 322) 

Tone Sæterstad 75 % 
Brit Ryan 100 % 
(diabeteskoordinator hvorav 
20 % klinisk) 

Overlege: Grete Mo 
(20 % klinisk) 

LIS: Ja 
Psykolog: Nei 

1 stilling. 
Ca. 5 % til 
diabetes 

HSYK 
Sandnessjøen 
(26 585) 

Laila Værnes 50% 
Wanja Olaisen 50% 
 

Overlege: Nei LIS: Ja 
Psykolog: Nei 

1 stilling. 
Ca. 5 % til 
diabetes. 

* Her menes det psykolog ansatt ved det respektive sykehuset med ansvar for diabetespasienter.  
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4.3.2 Bemanning diabetesteam barn 

HF/Sykehus 
(befolknings-
grunnlag) 
 

Diabetessykepleier 
 

Diabetesansvarlig 
overlege 

Lege i 
spesialisering 
(LIS) 
Psykolog* 
 

Klinisk 
ernærings- 
fysiolog 
(KEF) 

FIN Kirkenes 
(27 928) 

Ester Sylvi Nilsen ambulerer 
x2/år 

Peter Holmquist 
ambulerer x4/år 

 Nei. Klinisk 
dietist Ulla 
Uhrskov 
ambulerer 
x2/år 

FIN 
Hammerfest 
(48 239) 

Ester Sylvi Nilsen 50%  Peter Holmquist og  
Ingrid Wæraas 
Rønning 

Ikke LIS 
Ikke Psykolog 

Nei. Klinisk 
dietist Ulla 
Uhrskov 
benyttes ca. 
15 %. 

UNN Tromsø 
(125 994) 

Astrid Figenschau 80% 
stilling til barn 

Eirin Thomassen  
 

Ikke LIS 
CL-team + 
psykolog 20% 

Får de KEF 
timer som 
ønskes. God 
tilgang. 

UNN Harstad 
(33 381) 

1 x 75 % stilling til barn Maria Fjellstad, 
men barnepas. 
følges av barnelege 
fra UNN 

Eivind Lied og 
Åsmund Treu 
Røe 
Psykolog: 
Therese  
Jensen 

Ca. 25% til 
Diabetes 
generelt.  

UNN Narvik 
(33 032) 

Linda Haug 100% stilling. Stefan Hase, men 
barn følges av 
barnelege fra UNN 

Nei. 
Psykolog: 
henvises UNN. 

Nytilsatt 
KEF 100%. 
Tenkes 
delvis 
brukt til 
diabetes 

NLSH Bodø 
(84 927) 

Rigmor Knutsen 75 % 
Therese Melby 75 % 

Arne Stokke CL-team 3 
stillinger, 
Ingen LIS på 
Diabetes 

KEF 
tilknyttet 
Diabetestea
m 

NLSH Lofoten 
(23 377) 

25% + 50% dia.sykepleier 
men tar ikke barn eller 
skolebesøk. 

Nei Nei Nei, kjøres i 
samarbeid 
med Bodø 

NLSH 
Vesterålen 
(30 509) 

Line Høidahl 80% stilling 
som også brukes til alle barn 
med Diabetes i Vesterålen.  

Per Kristian 
Skorpen 
Barnepas. sees av 
barnelege fra Bodø 
og lokal 
diabetessykepleier 

Ikke LIS 
Ambulerende 
CL-team fra 
Bodø 

Kun til 
kurs, ellers 
samarbeid 
med Bodø 

HSYK Mo i 
Rana 
(35 707) 

Tove A Solheim 50% 
Veronica Sortland 50% 
MEN alle pas til Bodø, gjør 
ikke skole eller b.hagebesøk. 

Nei LIS: Ingrid O. 
Lindmark 
Psykolog: Nei 

3-5%. Barn 
får KEF via 
Bodø 
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HF/Sykehus 
(befolknings-
grunnlag) 
 

Diabetessykepleier 
 

Diabetesansvarlig 
overlege 

Lege i 
spesialisering 
(LIS) 
Psykolog* 
 

Klinisk 
ernærings- 
fysiolog 
(KEF) 

HSYK 
Mosjøen 
(16 322) 

Tone Sæterstad 75% 
Brit Ryan 20% 
Dia.sykepleiere tar 
skolebesøk, barnehage og 
mellomkontroller. 3 pas 
følges helt opp i Mosjøen. 
Samarbeid med Bodø 

Grete Mo LIS: Sammie 
Kausar 
Psykolog: Nei 

Vanskelig å 
anslå, men 
har noe 
KEF 
ressurser 
tilgjengelig 
også for 
barnepas.  

HSYK 
Sandnessjøen 
(26 585) 

Laila Værnes 50% 
Wanja Olaisen 50% 
Tar skolebesøk og 
mellomkontroller.  

Jon Anders Feat, 
ellers barnelege 
Andrei Rasinski 

LIS 2, men alle 
legebesøk for 
barn herfra 
følges i Bodø. 

Ikke fast 
stillingsbrø
k. Mest i 
samarbeid 
med Bodø. 

* Her menes det psykolog ansatt ved det respektive sykehuset med ansvar for diabetespasienter.  

 

 

4.3.3 Vurdering av utviklingen innen diabetesteam 

Det er stor variasjon i diabetesteamene ved de ulike sykehusene, og hvordan disse er 

organisert. Ved et par av sykehusene er team etablert og det holdes jevnlige møter, mens 

det ved andre sykehus kun er diabetessykepleier og evt. vikarlege eller LIS som utgjør 

diabetesteamet. 

 

Overleger/endokrinologer: I Helse Nord er det overlege med ansvar for diabetes ved 

fem av 11 sykehus. Samtidig er det usikkerhet knyttet til kontinuiteten i flere av disse 

stillingene. Det oppleves stor mangel på endokrinologer i regionen.  

 

Diabetessykepleiere: Ved alle sykehus i Nord-Norge er det i dag diabetessykepleier med 

videreutdanning i diabetes. Det er i tillegg fire stillinger for diabeteskoordinatorer. Det 

mangler diabetessykepleiere flere steder lokalt med kompetanse og ressurser til å følge 

opp barn. Dette gjør at reise til skoler og barnehager for opplæring i diabetes mange 

steder i nord blir vanskelig.  

 

For oppfølging framover ansees det som meget viktig å få på plass Diabetessykepleiere 

lokalt som tilegner seg kompetanse på barn og det utstyret som brukes av 

barnepasientene. Disse kan så følge pasienten lokalt i tett samarbeid med barneleger. 

 

Kliniske ernæringsfysiologer: Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes presiserer at 

individuelt tilpasset kostveiledning er viktig, og ifølge Handlingsplan for bedre kosthold 

i befolkningen er det nødvendig at personell med spesialkompetanse i ernæring inngår i 

behandlingsteamet for diabetes. Det er i planperioden opprettet flere stillinger for 
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kliniske ernæringsfysiologer, men disse er i liten grad knyttet til arbeid med diabetes. De 

benyttes i all hovedsak i forbindelse med kurs. Det er behov for kliniske 

ernæringsfysiologer som har spesiell kunnskap innen diabetes.  

 

Psykologer: Det er behov for psykologer med spesialkompetanse innen diabetes. Det 

finnes ingen videreutdanning innen diabetes for denne yrkesgruppen. Per i dag er det én 

psykolog tilknyttet diabetesteam i Helse Nord, tilsatt ved UNN Tromsø.  

 

Fotterapeuter/sårteam: Ingen av sykehusene har pt. en fungerende ordning med 

sårteam og bruk av fotterapeut i behandlingen av diabetespasienter.  

 

4.4 Diabeteskoordinatorer 

En av hovedutfordringene ved starten av planperioden var å systematisere lokale kurs 

og desentralisert opplæring. For å lykkes med dette ble det opprettet fire 

diabeteskoordinatorstillinger, en per helseforetak, som har hatt en utadrettet 

virksomhet mot primærhelsetjenesten. Diabeteskoordinatorene har reist ut til 

kommunene og holdt kurs/opplæring for helsepersonell. På den måten har man bidratt 

til å øke kompetansen lokalt.  

 

En strukturert kunnskapsoverføring til fastlegene og kommunehelsetjenesten er viktig 

både med tanke på å bedre kommunikasjonen mellom sykehusene og 

kommunehelsetjenesten, og å bedre kunnskapsnivået og kvaliteten på 

diabetesomsorgen i kommunene. Organiseringen av dette arbeidet anses for å være en 

suksessfaktor i planperioden.  

 

4.4.1 Diabeteskoordinatorenes virksomhet 

Diabeteskoordinatorene samarbeider med Noklus og diabetesteam i sykehusene og 

kommunene. Fra og med juli 2019 er også alle fire diabeteskoordinatorene med i det 

regionale fagrådet for diabetes. 

 

Hovedmål for diabeteskoordinatorene 

• Øke kompetansen i kommunene, som kommer pasienten til gode 

• Bidra til bedre oversikt over diabetesomsorgen i primærhelsetjenesten 

• Oppnå god kvalitet og samarbeid mellom nivåene 

• Gi et bedre tilbud til pasienten i sitt lokalmiljø 

 

Kurs 

Diabeteskoordinatorene arrangerer kurs i samarbeid med kommune og diabetesteam i 

spesialisthelsetjenesten. Alle kommunene i Helse Nord har fått tilbud om kurs i perioden 

2014-2019. Totalt er det gjennomført 36 kurs, hvorav noen småkommuner har fått felles 

kurs. Målgruppen for kursene er fastleger og annet helsepersonell i 
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kommunehelsetjenesten. Kursene holdes lokalt ved at diabeteskoordinatorene sammen 

med diabetesteam reiser ut til kommunene. Det holdes også kurs for helsepersonell på 

sykehjem/i hjemmetjeneste og ulike boenheter. 

 

Det har kommet gode tilbakemeldinger på kursene og oppmøte har vært bra. Per 2019 

hadde det vært ca. 1900 deltakere på kursene, hvorav 288 leger.  

 

I tilknytning til utreise for å holde kurs for helsepersonell avholdes det også Drop-In 

kurs for pasienter med diabetes og deres pårørende på ettermiddagstid. Drop-in 

kursene har en varighet på 3 timer, og krever ikke henvisning fra fastlegen. Tilbudet er 

gratis og inneholder grunnleggende kunnskap om type-2 diabetes. Diabeteskoordinator 

kan også delta på konsultasjoner på legekontorene ved forespørsel fra 

diabetessykepleier. Dette gjøres i tilknytning til besøk ute eller per telefon.   

 

I tillegg til tilbud om kurs og undervisning tilbyr diabeteskoordinatorene hospitering for 

sykepleiere på sykehusenes diabetespoliklinikk.  

 

Diabeteskoordinatorene driver også med nettverksbygging med diabetessykepleiere i 

kommuner og sykehus, og holder jevnlige møter for å gi undervisning, veiledning, samt 

utveksle erfaringer.  

 

Noklus diabetesskjema 

Diabeteskoordinatorene jobber aktivt inn mot kommunene for å tilby bistand med 

innføring og bruk av diabetesskjema og rapportering til NOKLUS. Opplæringen tilbys 

lokalt ved legekontorene.  

 

NDV har lenge hatt utfordringer med svært lav dekningsgrad i allmennpraksis. 

Utadrettet virksomhet mot kommunene har vært avgjørende for å øke 

innrapporteringen. Figuren over viser at tiltak ut mot legekontor har hatt god effekt de 

siste par år. 

 

Figur 1: Fylkesvis oversikt over prosentvis andel fastleger som sendte inn data til NDV i 2017 og 

2018 
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Økonomi 

Diabeteskoordinatorene er avhengig av å reise ut på besøk til legekontorene for kunne 

bistå med opplæring og implementering av skjema, og i tillegg arrangere kurs lokalt. 

Dette krever at de økonomiske rammene for diabeteskoordinatorene er innenfor et sjikt 

som gjør at de kan utføre oppgavene de er satt til.  

 

4.5 Nettverkskonferansen 
Nettverkskonferansen har vært arrangert årlig, med unntak av årene 2018 og 2019. Alle 

behandlere av pasienter med diabetes i Nord-Norge har blitt invitert. Konferansen 

holdes over to dager, og alle foretak har vært representert.  

 

Det har i hovedsak vært regionale foredragsholdere, samt interaktive sesjoner fokusert 

på å oppnå gode og felles rutiner, og best mulig måloppnåelse. Med hjelp av NOKLUS og 

barnediabetesregisteret har det vært mulig å drive aktiv audit i praksis. Det har også 

vært fokus på samhandling med kommunal helsetjeneste, ikke minst etter opprettelsen 

av koordinatorstillingene. Blant de 50-80 deltagerne hvert år, har det vært 

legesekretærer, diabetessykepleiere og andre kommunalt ansatte helsearbeidere som 

ivaretar pasienter med diabetes, i tillegg til representanter fra brukerorganisasjoner.  

 

Diabetesomsorgen er i rasende utvikling og det kommer stadig nye 

behandlingsalternativer, både hos pasienter med diabetes type 1 (tekniske hjelpemidler 

som pumper og målere) og pasienter med diabetes type 2 (nye medikamenter). En av 

sesjonene på nettverkssamlingen har vært avsatt til å diskutere hvordan vi forholder oss 

til nyhetene.  
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Nettverkskonferansen har vært en av få arenaer hvor utøvere fra ulike felt, profesjoner, 

arbeidsgivere, lokasjoner og ståsted har kunnet møtes for å samarbeide om å oppnå 

bedre omsorg for denne veldefinerte pasientgruppen, og det har vært oppfattet som 

nyttig og nødvendig for fagfeltet.  

 

 

4.6 Utdanning av diabetessykepleiere 
Høsten 2007 ble det opprettet en tverrfaglig videreutdanning i diabetes som gikk over to 

semestre ved Høgskolen i Nordland (senere Universitetet i Nordland, nå Nord 

Universitet). Utdanningen gikk i samarbeid med Helse Nord og Seksjon for 

kunnskapsbygging ved Nordlandssykehuset Bodø, og bidro til å bemanne 

diabetesstillinger i regionen. 

Nord universitet tilbyr ikke lenger videreutdanningen diabetessykepleier. Utdanningen 

ble sist tilbudt høsten 2016. Nedleggelsen er begrunnet med mangel på 

professorkompetanse, og flere videreutdanninger innen helsefag er lagt ned som følge 

av dette.  

I perioden 2007-2013 ble det utdannet rundt 280 diabetessykepleiere ved Høgskolen i 

Nordland/Universitetet i Nordland, de fleste av dem var fra Nord-Norge. I Nordland var 

det i denne perioden 11 diabetessykepleiere ansatt ved ulike legekontor, to i Troms og 

to i Alta. I løpet av planperioden 2014-2019 har det totalt antallet stillinger for 

diabetessykepleiere i kommunene økt til 24 stk. For å sikre fremtidig tilgang på 

kvalifisert personell med kunnskap innen diabetes anses det som svært uheldig at det 

per i dag ikke finnes en videreutdanning innen diabetes i Nord-Norge.  

 

4.7 Utdanning av endokrinologer 
Som vist i tabell 4.3.3 er det stor mangel på diabetesansvarlige overleger ved de fleste 

sykehus i Helse-Nord. Særlig tydelig er dette i Bodø, hvor to stillinger som endokrinolog 

er ubesatt.  Rekruttering av endokrinologer har vist seg å være en nesten umulig 

oppgave og sannsynligvis må disse utdannes lokalt i et samarbeide mellom 

Nordlandssykehuset og UNN-Tromsø. En måte å løse dette på er at det opprettes en eller 

to stillinger ved endokrinologisk seksjon ved UNN, som er øremerket til utdanning av 

interesserte LIS-leger fra Nordlandssykehuset og ev. også andre sykehus i Helse Nord. 

Disse stillingene kan organiseres med tanke på et fleksibelt utdanningsløp tilpasset den 

enkelte LIS-lege. 

 

 

 

 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 105 av 157



24 
 

Referanser  

 

1. Norsk diabetesregister for voksne, Årsrapport 2018 (utgitt september 2019) 
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/19_arsrapport_2018_norsk
_dabetesregister_for_voksne_0.pdf 
 

2. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes, Helsedirektoratet (utgitt september 
2016) (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes)  

 
3. Bakke Å, Dalen I, Thue G, Cooper J, Skeie S, Berg TJ, Jenum AK, Claudi T, Fjeld 

Løvaas K, Sandberg S. Variation in the achievement of HbA1, blood pressure and 
LDLcholesterol targets in type 2 diabetes in general practice and characteristics 
associated with risk factor control. Diabet.Med. 00, 1-11 (2019) 
DOI:10.111/dme.14159 

 

4. Bakke A, Cooper JG,Thue G, Skeie S, Carlsen S, Dalen I, Løvaas KF, Madsen TV, 

Oord R,Berg TJ, Claudi T, Tran AT, Gjelsvik B, Jenum AK, Sandberg S. Type 2 

diabetes in general practice in Norway 2005-2014: moderate improvement in 

risk factor control but still major gaps in complication screening. BMJ Open Diab 

Res Care 

 

5. Samhandlingsbarometeret (demografiske data), Datasett: befolkningsutvikling 

lokalsykehusområder Nord-Norge (hentet februar 2020) 

(https://www.samhandlingsbarometeret.no/webview/) 

 

 

  

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 106 av 157

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/19_arsrapport_2018_norsk_dabetesregister_for_voksne_0.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/19_arsrapport_2018_norsk_dabetesregister_for_voksne_0.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes
https://www.samhandlingsbarometeret.no/webview/


25 
 

Vedlegg 

 

Appendix 1- Figurer og tabeller fra årsrapport 2018, Norsk diabetesregister for voksne 

(pdf) 

 

Regional fagplan for diabetes «Fra handling til samhandling» 2014-2019 (pdf) 

 

Årsrapport 2018 fra NOKLUS- Helgelandssykehuset HF (pdf) 

 

Årsrapport 2018 fra NOKLUS- Nordlandssykehuset HF (pdf) 

 

Årsrapport 2018 fra NOKLUS- Universitetssykehuset Nord-Norge HF (pdf) 

 

Årsrapport 2018 fra NOKLUS- Finnmarkssykehuset HF (pdf) 

 

Årsrapport 2018 fra NOKLUS- Helse Nord RHF (pdf) 

 

Kartlegging av kapasitet for behandling av diabetes i spesialisthelsetjenesten (pdf) 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 107 av 157



Appendix 1- Kommentarer til figurer og tabeller hentet fra årsrapport 

2018 fra Norsk Diabetesregister for voksne (NDV) 
 

Nesten alle sykehus i Norge (87 %), 100 % i Helse Nord, rapporterer inn data til NDV årlig. Alle 

helseforetakene er pålagt å rapportere data til diabetesregisteret. 

Bruken av Diabetesskjemaet i allmennpraksis varierer betydelig (se figur 14). 1275 (26 %) av alle 

fastlegene rapporterer til NDV. Finnmark (42 %) og særlig Nordland (67 %) er de fylkene hvor 

prosentvis flest fastleger rapporterer til NDV. I Salten rapporterer 98 % av fastlegene til NDV.  

Data blir hentet årlig ved et automatisk uttrekk i januar fra Noklus Diabetesjournal (FastTRak) i 

sykehusene og fra Noklus Diabetesskjema i allmennpraksis. Det er en forutsetning for datauttrekk at 

disse journalsystemene benyttes. Som det framgår av tabell 18 er dekningsgraden, dvs. hvor stor del 

av pasientene med diabetes sykehusene rapporterer data på, svært varierende. Det er tilfelle også i 

Helse Nord. Forklaringen på dette er at noen sykehus ikke fyller ut diabetesjournalen på alle 

pasientene.  

Pasienten må også ha underskrevet en samtykkeerklæring for at data kan hentes. Det er svært få 

pasienter som ikke fyller ut samtykkeerklæringen slik at kravet om samtykke neppe fører til noen 

skjevfordeling av registrerte data. Særlig i allmennpraksis er det imidlertid et problem at fastlegene 

glemmer å be om samtykkeerklæringen, noe som fører til at det blir innrapportert data fra færre 

pasienter enn det legene har fylt ut skjema på.  

Data for type 1-diabetes i sykehus ansees å være representative for hvordan pasienter med diabetes 

type 1 behandles i Norge. Når det gjelder data om diabetes type 2 fra fastlegene er disse 

sannsynligvis ikke representative. Den store Rosa-4 undersøkelsen om diabetesbehandling i 

allmennpraksis viste med all tydelighet at fastleger som benyttet Noklus Diabetesskjema behandlet 

pasienter med diabetes bedre enn de som ikke benyttet skjemaet. Det er derfor all grunn til å tro at 

NDVs data fra allmennpraksis viser en bedre situasjon enn det som er vanlig i Norge. 

Alle sykehuspoliklinikker og alle fastleger som rapporterer data til NDV får tilsendt en egen 

årsrapport hvor deres sykehus/praksis blir sammenliknet med landsgjennomsnittet. 

For å gi en bedre oversikt over hvordan diabetesbehandlingen i Helse Nord ligger an sammenlignet 

med resten av landet er alle sykehus i Helse Nord merket med grønt i de aktuelle figurene fra 

årsrapporten til Norsk diabetesregister for voksne. I noen av figurene er sykehus med lav 

dekningsgrad ikke tatt med. 
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Figur 1: Oversikt over diabetespoliklinikker som rapporterer til diabetesregisteret per 31.12.2018 og 

antall pasienter med type 1 diabetes fra de ulike poliklinikkene. Rød søyle markerer nasjonal median. 
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Figur 2: Prosentandel av type 1-diabetespasienter med Hba1c ≥75 mmol/mol per diabetespoliklinikk. 

Poliklinikker med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte 
poliklinikk. Den grønne linjen markerer høy måloppnåelse. Sykehusene bør ha som mål at prosentandel type 1 
pasienter med HbA1c ≥ 75 mmol/mol ligger under 15 %. 
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Figur 3: Prosentandel av type 1-diabetespasienter med Hba1c ≤ 53mmol/mol per diabetespoliklinikk. 

Poliklinikker med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte 

poliklinikk. Den grønne linjen markerer høy måloppnåelse. Sykehusene bør ha som mål at prosentandel type 1 

pasienter med HbA1c ≤ 53 mmol/mol ligger over 25 %. 
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Figur 4: Sammenslåing av syv utførte prosedyrer for type 1- diabetespasienter ved de ulike poliklinikkene. 

Poliklinikker med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte 

poliklinikk. 

 

Kommentar figur 4: Dersom alle pasienter har fått utført alle syv prosedyrer vil søylene gå til 700. Det 

er imidlertid ikke realistisk at 100 % av prosedyrene er gjennomført for samtlige variabler. 

Sykehusene bør likevel ha dokumentert at prosedyrene er gjennomførte hos de fleste pasientene, 

slik at summen på søylene trolig bør ligge mellom 550 – 700 (som markert i figuren). Hos sykehus 

som nylig har tatt i bruk diabetesjournalen er det mulig at prosedyrene kan ha vært gjennomført, 

men ikke dokumentert i diabetesjournalen. 
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Figur 5: Prosentandel av type 1-diabetespasienter med diabetesvarighet ≥ 5 år som har fått undersøkt føttene 
per diabetespoliklinikk. Poliklinikker med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall 
pasienter på den enkelte poliklinikk. Den grønne linjen markerer høy måloppnåelse. Sykehusene bør ha som 
mål at prosentandel type 1 pasienter som har undersøkt føttene bør ligge over 90 %. 

Kommentar figur 5: Figuren viser stor variasjon mellom sykehusene når det gjelder undersøkelser av 

føttene for å avdekke tegn på skade på nervesystemet eller dårlig sirkulasjon. Å oppdage 

komplikasjoner tidlig er en viktig del av diabetesomsorgen. Sykehus som har en prosentandel på 

dokumentasjon av fotundersøkelse som ligger under 70, bør sette i gang tiltak for å forbedre dette.  

Målet er at over 90 % av pasientene skal få undersøkt føttene. 
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Figur 6: Prosentandel av type 1-diabetespasienter diabetesvarighet ≥ 5 år som har fått undersøkt øynene per 
diabetespoliklinikk. Poliklinikker med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter 
på den enkelte poliklinikk. Den grønne linjen markerer høy måloppnåelse. Sykehusene bør ha som mål at 
prosentandel type 1 pasienter som har undersøkt øynene bør ligge over 90 %. 

Kommentar figur 6: Alle pasienter som har hatt type 1-diabetes i flere enn 5 år bør ha 
regelmessig oppfølging hos øyelege. Dette for å oppdage evt. skade på netthinne på tidlig 
tidspunkt.  Prosentandel som har dokumentert øyeundersøkelse er alarmerende lavt på flere 
sykehus. Prosentandel bør ligge på over 90. Uansett om dette skyldes at pasientene ikke har 
vært undersøkt hos øyelege eller om det kan være kommunikasjonssvikt mellom øyeleger og 
diabetesspesialister, er dette et alvorlig problem som må forbedres.  
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Figur 7: Prosentandel av type 1-diabetespasienter som har fått kartlagt røykevaner per diabetespoliklinikk. 
Poliklinikker med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte 
poliklinikk. Den grønne linjen markerer høy måloppnåelse. Sykehusene bør ha som mål at prosentandel type 1 
pasienter som har kartlagt røykevaner bør ligge over 95 %. 
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Figur 8: Prosentandel av type 1-diabetespasienter som er dagligrøykere per diabetespoliklinikk. Poliklinikker 
med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte poliklinikk. 
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Figur 10: Prosentandel av type 1-diabetespasienter som er pumpebrukere per diabetespoliklinikk. Poliklinikker 
med dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte poliklinikk. 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 117 av 157



 

Figur 11: Prosentandel av type 1-diabetespasienter som bruker CGM per diabetespoliklinikk. Poliklinikker med 
dekningsgrad på under 60 % er ikke med i figuren. N viser antall pasienter på den enkelte poliklinikk. 

 

Figur 14: Fylkesvis oversikt over prosentvis andel fastleger som sendte inn data til NDV i 2017 og 2018 
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Tabell 18: Estimert dekningsgrad ut fra pasienter med type 1 diabetes som har vært til konsultasjon på 
poliklinikken og antall pasienter med type 1 diabetes i registeret 
 

Sykehus 

Antall 
pasienter til 
konsultasjon 

Antall registrerte i 
diabetesregisteret Dekningsgrad 

Sykehuset Innlandet, Elverum 148 136 92 

Nordlandssykehuset Bodø 438 401 92 

Helgelandssykehuset, Mo i Rana 129 115 89 

Stavanger universitetssykehus 1539 1338 87 

UNN Harstad 150 127 85 

Sørlandet sykehus, Kristiansand 662 566 85 

AHUS, Kongsvinger 247 211 85 

Voss sjukehus 94 79 84 

Norsk diabetikersenter 1283 1069 83 

Haraldsplass Diakonale sykehus 202 168 83 

Sykehuset Østfold 1059 878 83 

UNN Tromsø 615 508 83 

Sykehuset Innlandet, Gjøvik 457 371 81 

Drammen Sykehus 540 438 81 

Bærum Sykehus 445 360 81 

Nordfjord sjukehus 104 84 81 

Sykehuset Innlandet, Lillehammer 299 237 79 

Sørlandet sykehus, Arendal 603 469 78 

Akershus Universitetssykehus 1357 1042 77 

Nordlandssykehuset, Stokmarknes 103 78 76 

Volda sjukehus 124 93 75 

Sykehuset Levanger 375 277 74 

Sykehuset Namsos 208 151 73 

Haukeland universitetssjukehus 1569 1131 72 

Helgelandssykehuset, Mosjøen 88 63 72 

Haugesund sjukehus 531 377 71 

Førde sentralsjukehus 353 248 70 

Stord sjukehus 228 159 70 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 947 644 68 

Molde Sjukehus 340 231 68 

Kirkenes sykehus 68 46 68 

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen 82 54 66 

UNN Narvik 68 45 66 

Diakonhjemmets sykehus 312 202 65 

OUS 1306 802 61 

Hammerfest sykehus 101 62 61 

Sykehuset Innlandet, Hamar 360 212 59 

St. Olavs hospital 1318 751 57 

Ålesund sjukehus 425 219 52 
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Odda sjukehus 31 15 48 

Sykehuset Innlandet, Tynset 64 24 38 

Nordlandssykehuset, Lofoten 52 15 29 

Kongsberg Sykehus 173 7 4 

Kristiansund Sykehus 210 6 3 

Orkdal Sykehus 77 1 1 
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Møtedato: 11. nov. 2020    
Arkivnr.:  2020/999    Saksbeh/tlf:       Sted/Dato:  
    S. Lillehaug/B. F. Nilsfors/H. Rolandsen  Bodø, 27. oktober 2020 

Sak 83-2020 Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) 

Tertialrapport – 2. tertial 2020 

 
 

Formål 
Regionalt brukerutvalg blir i denne saken orientert om status i programmet Felles 
Innføring av Kliniske Systemer (FRESK).  
 
 
Bakgrunn 
Styret tok i sak 151-2016 (desember 2016) informasjon om ferdigstillelse av FIKS-
prosjektet til orientering og vedtok: 
 
Styret gir sin tilslutning til videreføring av arbeidet med DIPS Arena og Elektronisk 
Medikasjon og kurve i tråd med alternativ 2. Styret forutsetter at medvirkning fra 
tillitsvalgte/vernetjenesten på RHF- og HF-nivå presiseres i prosjektmandatet og 
styringsmodellen. 
 
Alternativ 2 er konkretisert slik: «Regionen etablerer en ny programorganisasjon som 
overbygg for innføringsprosjektene, og supplerer disse med systemuavhengige prosjekter for 
å ivareta henholdsvis prosessperspektiv (Pasientforløp) og bruk og gjenbruk av strukturerte 
data (Strukturert journal).  
 
Programmet fikk navnet Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK). Programleder ble 
tilsatt i november 2017, og programstyret hadde konstituerende møte i mai 2018.  
 
Styret har senere behandlet sak 57-2017 Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – 
rapport fra forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014. Her 
ble plan for gjennomføring tatt til orientering. 
 
Styret er tidligere orientert om at leveransene fra de to største leverandørene har gjort at 
innføringsfasene av både DIPS Arena (Arena) og Elektronisk Medikasjon og Kurve (EKM) 
er forsinket i forhold til planene i 2016. Det vises også til sak 74-2019 Elektronisk 
medikasjon/kurve – plan for gjennomføring av hovedprosjektet og oppdatert vurdering av 
nytteeffekt.  
 
Status 
Hovedaktivitet i andre tertial 2020 har vært arbeidet med konkretisering av oppstarten 
for de to største implementeringsprosjektene. Tidligere utsettelser har gitt leverandørene 
tid til videreutvikling av systemene, og testmiljøene er fornøyd med funksjonalitet. 
 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 121 av 157



 

For sykehusforetakene er det viktig at forberedelsene til implementering ikke kolliderer 
med en eventuell utvidet beredskapssituasjon knyttet til covid-19. Det må påregnes at 
store deler av implementeringsløpene vil pågå mens covid-19 situasjonen fremdeles er 
uavklart.  
 
Ledelsen i hvert foretak har deltatt i å vurdere mulighet for å forsere innføringene, som i 
opprinnelig plan tilsier ferdigstilling i 2022. Dialogen med foretakene, og resultat fra 
systemtestinger, gjør at FRESK nå legger detaljerte planer for å ferdigstille mest mulig av 
DIPS-Arena og EKM innføringene i 2021. Planen stiller store krav til at sykehusforetakene 
gjennomfører planlagt opplæring i forkant av driftsettelsen.  
 
Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-system 
I 2015 ble funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer lagt til Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Organiseringen ble vurdert på nytt i 2019, hvor det i november/desember ble 
lagt en plan for å flytte funksjonell forvaltning til Helse Nord IKT. Covid-19 gjorde at 
arbeidet ble lagt på is. Endelig konklusjon om organisering av forvaltningsenhetene ventes 
innen utgangen av 2020.  
 
Digitalt mediearkiv 
Sluttrapport for del-prosjekt for oppsett og pilotering av digitalt mediearkiv (DMA) ble 
godkjent i februar 2020. Neste fase «Bredding og videreutvikling Digitalt mediearkiv i Helse 
Nord» er koblet med eget prosjekt for automatisk rapportering av stråledosedata. DMA 
systemet sikrer at data registreres på riktig pasient.  
 
Helseforetakene hadde opprinnelig frist til 01.01.20 til å ha på plass system for 
doserapportering fra strålegivende utstyr, og har fått dispensasjon fra Direktoratet for 
Strålevern og Atomsikkerhet fram til 30.10.20. En viktig milepæl er nådd, og FRESK 
arbeider videre med lagring og gjenfinning av andre datakilder. Løsningen vil bidra både 
til økt informasjons- og pasientsikkerhet. 
 
Sluttrapporter 
Delprosjekt «Operasjonsplanlegging» og «Veiledende behandlingsplaner» er godkjent og 
videre oppfølging er avklart. Begge delprosjektene gir et godt grunnlag for 
helseforetakenes videre arbeid med forbedring av arbeidsprosesser.  
 
Økonomi 
Programmet er finansiert og budsjettert fram til utgangen av 2022. Etter en samlet 
vurdering av risiko og plan for forsert fremdrift, er vurderingen av programmet kan 
gjennomføres innenfor vedtatte rammer. Merkantil oppfølging av kontraktene opptar 
fortsatt en betydelig del av arbeidet både på programnivå og for prosjektlederne. 
 
Gevinstrealisering 
Konkretisering av gevinst-/nytteområder pågår. Plan for realisering av nytteverdien 
investeringene blir konkretisert i samarbeid med avdelingene som tar systemene i bruk. 
Adm. direktører i helseforetakene er fornøyd med arbeidet som pågår.  
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Vurdering 
Både DIPS-Arena og EKM er komplekse utviklings- og implementeringsprosjekter med 
tilhørende risiko. Prosjektene har klart å holde framdrift i planleggingen, regionen er klar 
for implementering, og økonomien er under kontroll. 
 
Forsering av innføringsløpene er vurdert og godt forankret hos helseforetakene. De 
involverte er omforent om at pandemien kan medføre behov for re-planlegging underveis, 
og mener at det kan håndteres. Det er et betydelig arbeid som ligger foran oss, samtidig 
som det skal settes inn mer ressurser på økt aktivitet for å få ned ventetider og fristbrudd.  
 
Arbeidet med realisering av nytteverdi er komplekst, og krever god forankring hos 
personellet som skal lære seg å bruke den nye systemporteføljen, og i mange tilfeller endre 
arbeidsprosessene samtidig. Det er betryggende at arbeidet ledes av dyktige 
prosjektledere, og at dette gjøres i nært samarbeid med ledelsen i helseforetakene. 
 
Arbeidet med omforent modell for styring av IKT og funksjonell forvaltning forventes 
ferdigstilt innen utgangen av året.  
 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Tertialrapport nr. 2 fra program Felles Innføring av Kliniske Systemer, tas til 

orientering. 
 
 
 
Bodø, den 27. oktober 2020 
 
 
Adm. direktør 
Cecilie Daae 
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Møtedato: 10 november 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Ingrid Hangaas Bredesen, 75 51 29 00 Bodø, 2.november 2020 

 

RBU-sak 84-2020 Dokumentdeling i kjernejournal 

 
Formål 
RBU informeres om den nye tjenesten, og inviteres til å stille spørsmål og komme med 
innspill.  
 
 
Bakgrunn/beslutningsgrunnlag 
Før årsskiftet skal sykehusene i Helse Nord starte utprøvingen av en ny løsning der 
behandlere også utenfor sykehuset, som for eksempel fastleger og legevakt, kan lese 
utvalgte dokumenter fra sykehusjournalen.  
 
I dag har ulike behandlingssteder hvert sitt pasientjournalsystem, og disse «snakker» 
ikke sammen. Nå skal en ny tjeneste gjøre deler av sykehusjournalen tilgjengelig for 
helsepersonell også utenfor sykehuset, via kjernejournal. Det betyr at blant annet 
fastleger, legevakten og pleie- og omsorgsektoren i kommunen, vil få enklere tilgang på 
viktige helseopplysninger om pasienten. 
 
Den nye tjenesten skal bidra til tryggere, enklere og raskere pasientforløp i Helse Nord. 
 
Helse Nord vil starte utprøvingen sin blant helsepersonell i Bodø kommune før 
årsskiftet. Da vil utvalgte helsepersonell i Bodø kommune få tilgang til å lese 
journaldokumenter fra Finnmarksykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.  
 
Etter utprøvingen skal tjenesten evalueres og det skal tas stilling til videre utrulling til 
en større del av kommune- og spesialisthelsetjenesten både her i Helse Nord og i landet 
for øvrig. 
 
Pasienter vil fremdeles lese journaldokumentene sine på Helsenorge, mens 
helsepersonell nå får tilgang til dokumentene via kjernejournal. Det er kun 
helsepersonell med tjenestelig behov som får tilgang, og alle oppslag blir logget. 
Pasienten kan enkelt se hvem som har gjort oppslag i journalen. Pasienter kan enkelt 
begrense eller sperre for at helsepersonell utenfor sykehuset kan se journaldokumenter 
i kjernejournal. 
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Konklusjon 
En ny tjeneste vil gjøre relevant pasientinformasjon mer tilgjengelig for aktuelle 
behandlere på tvers av nivå. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering 
 
 
Bodø, den 2. november 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 11.november 2020    
 
Arkivnr.:       Saksbeh./tlf.:      Sted/dato:  
999/2020   Bøckmann/Normann   Bodø, 02.november 2020 

 

RBU sak 85-2020 Oppsummering etter fellesmøte mellom 

brukerutvalg og ungdomsråd i Helse Nord 

Formål 

Formålet med saken er å dokumentere innspill som kan være nyttig for videre arbeid 
med brukermedvirkning på systemnivå i Helse Nord.  
 

Bakgrunn 

I forbindelse med RBUs novembermøte ble medlemmer fra alle regional brukerutvalg 
og ungdomsråd innkalt til et felles møte.  
 
RBU inviteres til å evaluere og oppsummere møtet, med særlig vekt på læringspunkter 
vi kan ta med oss videre  
 

Forslag til vedtak 

Regionalt brukerutvalg inviteres til å fatte følgende vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar innspill fra møtet til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg tar med følgende punkter i videre arbeid: 

a.  
  
 
Bodø, den 2. november 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 11. november 2020 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   Espen Mælen Hauge, 75 51 29 00  Bodø, 02. november 2020 

 

RBU-sak 86-2020 Strategiprosessen 2020 – innspill til ny strategi 

for Helse Nord RHF 

 
 
Formål 
Formålet med saken er å informere om status med strategiprosessen og presentere 
virkeområdet og innretning for strategien som diskusjoner hittil har ledet opp til og slik 
arbeidsgruppen ser dette for seg så langt i prosessen. Det er ønskelig at RBU gir innspill 
både til prosessen og innhold i strategien. 
 
 
Bakgrunn/beslutningsgrunnlag 
Bakgrunnen for saken er administrerende direktørs bestilling fra ledermøtet i august 
2020. Helse Nord RHF har behov for et utkast til strategidokument som både skal kunne 
bli en ny visjon for Helse Nord og danne grunnlag for revisjon av regional utviklingsplan 
2035. Denne revisjonen skal utføres i 2021. 
 
Strategidokumentet skal ta opp i seg Helse Nords nåværende strategi og visjon om 
«Helse i Nord, der vi bor» og se på denne med et nytt blikk. Dette skal gjøres med sikte 
på å oppdatere innholdet i tråd med utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Nord-
Norge gjennom de siste 20 årene siden Helse Nords gjeldende strategidokument ble 
utformet, samt utfordringene og mulighetene vi ser for oss de kommende årene.  
 
Det langsiktige strategiske målbildet for Helse Nord fremkommer av Regional 
utviklingsplan 2035. Det nye strategidokumentet skal legge opp til en kortere 
tidshorisont, hvor det for det for den nærmeste fireårsperioden skal beskrives hvilke 
strategiske grep som Helse Nord RHF må ta for å få gjennomført utviklingsplanen innen 
2035.  
 
Et nødvendig grep er videreføring av en allerede sammenhengende virksomhetsstyring. 
Regional utviklingsplan inngår som del av Helse Nords virksomhetsstyring som må 
følges og leses i sammenheng med blant annet Nasjonal helse- og sykehusplan og årlige 
oppdragsdokument. 
 
Regional utviklingsplan, som er Helse Nords overordnede strategiplan, har definert en 
rekke tiltak innenfor rammen av ti hovedområder. Både innenfor og på tvers av disse 
områdene er det avhengighet mellom flere av tiltakene. Gjennomføringen må derfor 
skje samtidig eller i en viss rekkefølge. Rekkefølgen og hvilke tiltak som skal 
gjennomføres samtidig er ikke definert i denne, og prioriteringene må derfor skje i 
årlige oppdragsdokument, i økonomisk langtidsplan og langsiktig investeringsplan (8-
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årsperspektiv), i den nye strategiplan for Helse Nord (4-årsperspektiv), og i øvrige 
delstrategier og handlingsplaner. 
 
Tiltakene som er beskrevet i utviklingsplanen kan grovt kategoriseres i tre typer av 
tiltak: 1) Kontinuerlig forbedring og effektivisering, 2) tiltak knyttet til ressurser og 
infrastruktur, 3) tiltak knyttet til transformasjon av dagens modell for å levere 
helsetjenester. Tiltakene som prioriteres bør detaljeres i aktiviteter og prosesser som 
sikrer gjennomføring av tiltaket slik at det bidrar til å løse utfordringsbildet beskrevet i 
utviklingsplanen i et så realistisk tempo at utviklingsplanen er gjennomført innen 
utgangen av 2035.  
 
Forbedringsarbeid innenfor dagens driftsmodell kan for eksempel være tiltak for bedre 
samarbeidsrutiner som gjør arbeidsprosesser eller medvirkning enklere. Tiltak knyttet 
til ressurser og infrastruktur kan for eksempel gjelde tiltak for å sikre tilstrekkelig med 
penger, areal og bemanning til å levere helsetjenester innenfor rammen av dagens 
strukturer og prosesser. Tiltak knyttet til transformasjon av dagens modell for å levere 
helsetjenester gjelder strukturjusterende tiltak som helt eller delvis endrer den 
underliggende driftsmodellen for å løse målsetningene til Helse Nord annerledes enn i 
dag.  
 
Mer om dette kan leses i uttrykt vedlegg Helse Nords Regional utviklingsplan 2035 
(lenke) eller Regjeringens Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 (lenke) , som 
legger helsepolitiske føringer for strategiarbeidet. 
 
Administrerende direktør ønsker innspill fra RBU til hvilke tiltak som bør prioriteres. 
 
Visjon og virkelighet 
Som det fremkommer i innledningen til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir 
den «retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten i planperioden. 
 
Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens 
stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av 
helse- og omsorgstjenestene. Pasientene skal ha likeverdig tilgang til gode 
helsetjenester uavhengig av hvor de bor i landet. Både pasienter og pårørende skal 
oppleve forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet, vite at det er kort vei til god og 
profesjonell hjelp når det trengs – og vite hvor hjelpen er å finne.» 
 
Regjeringens visjon om pasientens helsetjeneste, slik den er beskrevet her, passer for så 
vidt også med Helse Nords gjeldende visjon. I trykt vedlegg til denne saken ligger 
nåværende strategidokument fra 2002 hvor visjonen er uttrykt slik: 
 
«Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og 
behandling i Helse Nord. Helse i Nord der vi bor.»  
 
En visjon er en langsiktig ide for hva virksomheten vil oppnå. Det er et ønsket 
fremtidsbilde og en tilstand vi strekker oss mot. Visjonen skal være ambisiøs og fremstå 
som retningsgivende og inspirerende. I tillegg skal den være inkluderende, samlende og 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 128 av 157

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/regional-utviklingsplan-2035
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2679013/?ch=1


 

enkel å forstå. Lagspill for pasientens beste eller sammen for pasientens helsetjeneste i 
nord, kan kanskje tjene som eksempel på mulige visjoner, som RBU kan vurdere og 
diskutere 
 
Eieravdelingens rådgiver Espen Mælen Hauge, og representant for arbeidsgruppen med 
strategiprosessen 2020 vil delta på møtet og innledningsvis vise en presentasjon som 
blant tar opp i seg det som er beskrevet i dette saksdokumentet, og som innledning til 
en debatt i møtet. 
 
Presentasjonen som vil bli vist blir ettersendt i forkant av møtet. 
 
Konklusjon 
Administrasjonen legger opp til en innspilldiskusjon med RBU med sikte på å utarbeide 
et nytt strategidokument for Helse Nord RHF. Dette dokumentet skal danne grunnlag 
for revisjon av de langsiktige, strategiske målsettingene uttrykt i Regional 
utviklingsplan 2035 og skal i tillegg knyttes til nasjonale myndigheters mål om å 
realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om status for 

strategiprosessen 2020 til orientering 
 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter den tilnærmingen av 

strategidokumentet som administrasjonen har lagt opp til.  
 

3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til ny strategiplan: 
 
a. … 

 
 
Bodø, den 2. november 2020 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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HELSE NORD – FORBEDRING GJENNOM SAMARBEID 
 
Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord 
velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi:  
 

 Fordi enhetene hver for seg lett blir små og sårbare 
 For å få til sømløse overganger mellom første og andre linjen 
 For å få en bedre utnyttelse og deling av kunnskap og andre ressurser 
 For bedre å utnytte fellesløsninger og nettverk der de er tjenlige 
 For bedre å utnytte den fordelen som ligger i en mer oversiktlig organisert 

helsetjeneste  
 
 
Vår visjon: 
 

Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid  
og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord. 

 
- Helse i Nord der vi bor - 

 
 
De strategiske grep for å realisere denne visjonen er organisert rundt følgende fokusområder, 
målsettinger og veivalg: 
 
 
KUNNSKAP, KVALITET OG LÆRING 
Forbedringsarbeidet forutsetter både organisatorisk og individuell læring. Slik læringsbasert 
forbedring må omfatte både klinisk praksis og organiseringen av behandlingskjeder. 
 
Våre målsettinger er: 
 

• At tilbudene i Helse Nord har en kvalitet av god internasjonal standard 
• At det i Helse Nord skal etableres en evaluerende kultur basert på kunnskap om 

”beste praksis” og dokumentasjon av egen virksomhet 
 
Helse Nord vil: 
 

 Sørge for at det etableres systemer og rutiner for kvalitetssikring, 
avvikshåndtering og kvalitetsforbedring som er tuftet på dokumentasjon, åpenhet 
og læring 

 Gjennomføre pasientundersøkelser som element i forbedringsarbeidet 
 Arbeide for å styrke den anvendte kliniske forskningen i Helse Nord og for å 

etablere et Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering i samarbeid med 
Universitetet i Tromsø 

 Videreutvikle den særlige rolle Universitetssykehuset Nord-Norge, i noen grad 
også Nordlandssykehuset, har som kompetansemotorer og servere for andre 
helseforetak 
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TILGJENGELIGHET  
Tilgjengelighet dreier seg ikke bare om geografiske avstander mellom pasient og tilbud, men 
om tilgang til rett kompetanse til rett tid.  
 
Våre målsettinger er: 
 

• Å videreføre en betydelig desentralisering av høyvolumtjenester 
• Å eliminere uverdige ventetider 

 
Helse Nord vil: 
 

 Gi flere tilgang til spesialisthelsetjenester nærmere hjemmet ved bruk av 
ambulerende spesialister og gjennom telemedisinske tjenester 

 Tilpasse tjenestene til grupper med spesielle behov (f.eks. innvandrere, eldre, 
kronikere) 

 Legg til rette for spesielle behov for samisk talende  
 Sette fokus på den akuttmedisinske kjede gjennom bedre logistikk og 

samordning 
 Organisere og samordne elektiv virksomhet slik at den samlede ressursutnyttelse 

og prioritering blir bedre  
 Utnytte kapasiteten hos private spesialister for prioriterte pasientgrupper 

 
 
REKRUTTERING OG STABILISERING 
 
Våre målsettinger er: 
 

• Å utdanne og rekruttere nok helsepersonell til å dekke landsdelens behov 
• Å stabilisere fagmiljøene gjennom gode og utviklende arbeidsmiljø 
• Å være en attraktiv arbeidsgiver som skaper sterk faglig utvikling 

 
Helse Nord vil:  
 

 Arbeide for tilstrekkelig utdanningskapasitet innen helsefag i landsdelen 
 Videreutvikle desentraliserte utdanningsmodeller og legge til rette for IKT-

baserte undervisnings- veilednings- og oppdateringsformer 
 Samordne utdanningsstillinger mellom foretak og legge større vekt 

karriereplanlegging overfor den enkelte  
 Legge til rette for fagutvikling og FOU gjennom organisatoriske og elektroniske 

nettverk 
 Ha sterkt fokus på å legge til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø i 

foretaksgruppen 
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SAMARBEID MED PRIMÆRHELSETJENESTEN 
En godt fungerende kommunehelsetjeneste er en forutsetning for at spesialisthelsetjenesten 
skal fungere optimalt. For å kunne fylle sine respektive roller på en tilfredsstillende måte, er 
begge nivåer avhengige av et godt samarbeid 
 
Våre målsettinger er: 
 

• At pasientene i Helse Nord skal møte et mest mulig sømløst helsevesen uten 
unødige omveier, forsinkelser eller barrierer mellom leddene i behandlingskjeden 

• En optimal samordning av tjenester og fleksibel utnyttelse av ressurser og 
kompetanse på tvers av nivåer og foretaksgrenser, til beste for befolkningen 

 
Helse Nord vil: 
 

 Etablere strategiske og operative samhandlingsarenaer mellom første og andre 
linjen 

 Etablere faglige nettverk mellom personell fra første og andre linjen 
 Legge til rette for samarbeid med førstelinjen om utvidede sykestuefunksjoner 
 Generelt samarbeid om prosjektrettet utviklingsarbeid mellom nivåene med sikte på 

implementering av løsninger som er til felles beste 
 
 
INFORMASJONSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 
IKT er ikke noe mål i seg selv, men et viktig verktøy som kan bidra til å knytte Helse Nord 
sammen, og som bidrar til å kompensere for avstander i tid og rom. 
 
Vår målsetting er: 
 

• At Helse Nord skal bli ledende i landet på å ta i bruk informasjonsteknologi som 
verktøy for å bedre tilgjengelighet og arbeidsflyt, samarbeid og effektivitet 

 
Helse Nord vil: 
 

 Med Nordnorsk helsenett som operatør sørge for å knytte sammen helseforetakene 
gjennom en stabil og sikker bredbåndsforbindelse og arbeide for at dette kan skje til 
en akseptabel pris 

 Ta et betydelig medansvar for å kople sammen primærhelsetjenesten og de 
privatpraktiserende spesialister med helseforetakene gjennom Nordnorsk helsenett 

 Legge til rette for publikums- og pasientrettet informasjon gjennom oversiktlige og 
lett tilgjengelige Internett-portaler 

 Bruke IKT som aktivt verktøy for å utvikle en foretaksgruppe med god intern 
organisering og samhandling 
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GOD EFFEKTIVITET OG RESSURSUTNYTTELSE 
Tilgjengelige ressurser vil alltid komme til kort i forhold til muligheter og forventninger. For at 
vi skal oppnå våre ambisiøse mål, må vi derfor forvalte våre ressurser så godt at vi kan frigjøre 
ressurser til prioriterte oppgaver 
 
Vår målsetting er: 
 

• Å organisere spesialisthelsetjenesten i Helse Nord på en kostnadseffektiv måte, 
samtidig som de kombinerte krav til kvalitet og tilgjengelighet og utdanning 
ivaretas 

 
Helse Nord vil: 
 

 Prioritere tiltak som er til størst nytte og sørge for at disse blir effektivt organisert  
 Stille krav om samordning av ressurser innen helseforetak og ta ansvar for slik 

samordning mellom helseforetak 
 Gjennomgå organiseringen av akuttberedskapen innen helseforetak (med særlig 

fokus på fødselsomsorgen og kirurgien) med sikte på å optimalisere løsningene med 
hensyn til kvalitet og kostnadseffektivitet 

 Organisere stabs- og støttefunksjoner på en mer rasjonell måte, gjerne ved å 
implementere fellesløsninger for helseforetakene 

 Legge vekt på god ledelse og organisering som viktige virkemidler i 
ressursforvaltning og kvalitetsarbeid 

 
 
MEDVIRKNING OG KOMMUNIKASJON 
For å tjene befolkningen på en god måte, trenger Helse Nord hele landsdelens støtte gjennom 
medvirkning og samarbeid. 
 
Vår målsetting er: 
 

• At Helse Nord skal utvikle seg til en regional institusjon med en tydelig nordnorsk 
profil, gjennom medvirkning fra pasienter, pårørende og ansatte, og gjennom bred 
mobilisering av landsdelens befolkning 

 
Helse Nord vil: 
 

 Legge til rette for et aktivt og deltagende Brukerutvalg 
 Ta i bruk og verdsette de ansattes erfaring og kompetanse og legge til rette for ulike 

former for samarbeid 
 Forankre viktige veivalg, bl.a. gjennom god kontakt med regionalpolitiske aktører 
 Sørge for god og relevant informasjon til pasienter, ansatte og allmennhet som 

grunnlag for deres deltagelse, medvirkning og innspill 
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Møtedato: 11. november 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2019/999    diverse     Bodø, 3. november 2020 

 

RBU-sak 87-2020 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, 14. oktober 2020 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
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Møtedato: 11. november 2020 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Tina Eitran, 915 79 783   Bodø, 3.11.2020 

 

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 25NOV2020 

digitalt pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2 HiR 
Virksomhetsrapport nr. 10-2020 HiR 
Akuttplasser innen TSB ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 
erfaring, anbefaling av omfang og videre finansiering, oppfølging av 
styresak 12-2019 

GT 

Slagbehandling i Helse Nord (trombektomi), organisering GT/RS 
Internrevisjonsrapport nr. 06/2020: Innleie av helsepersonell i Helse 
Nord – status oppfølging – oppfølging av styresak 92-2020 

HiR 

«Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 – hovedfunn fra 
evaluering av planen og videre tiltak» 

GT/RS 

Revisjon av anskaffelsesstrategi, oppfølging av styresak 101-2019 HiR 
Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - fase 1 av 
arealplan Breivika, oppfølging av styresak 105-2018 

HiR 

Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen, rapport fra Riksrevisjonens 
forvaltningsrevisjon høsten 2019 
 
unntatt offentlighet 

HiR/OL 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 09/2017: Antibiotikabruk i Helse 
Nord, oppfølging av sak 81-2019 

GT 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av 
planlagte operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-2015 og 45-2016/3, 
oppfølging av revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19 

TO/EH 

Innspill til statsbudsjett 2022 HiR/EAH 
Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHFs 
oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - oppfølgingsrevisjon, 
oppfølging av styresak 24-2020 

HiR 

Nye sykehusbygg - erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til 
koronapandemi, oppfølging av styresak 62-2020, sak A og sak C 
 
O-sak 

HiR 

Anskaffelser av private helsetjenester i Helse Nord RHF HIR/FEI 
  
ORIENTERINGSSAKER ansv. 
Årsplan 2021 for RHF-styret TE 
Nordlandssykehuset Bodø, helsehus – samarbeid med Bodø Kommune HIR 
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Tarmkreftkirurgi – Helgelandssykehuset HF – oppfølging av styresak 
112-2020 og 123-2020  

GT 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 13NOV2020. 
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått 

med adm. direktør og derfor særdeles tentativ… 
 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 16DES2020 i 

Tromsø eller Bodø med mulighet for oppkobling pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Virksomhetsrapport nr. 11-2020 HiR 
Lønnsoppgjør 2020 - resultat HiR 
Lønnsjustering 2020 adm. direktør KP 
Helse Nord RHFs anskaffelsesstrategi, oppfølging av styresak 132-2020 
 
O-sak 

HiR 

Rutiner for varsling og rutiner for oppfølging av varslingssaker i Helse 
Nord - gjennomgang 

HiR 

Forbedringsarbeid med kvalitetsutfordringene for store og/eller alvorlige 
pasientløp i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 44-2020 

TKN 

Helgelandssykehuset HF - endring av vedtekter ad. hovedkontor, 
oppfølging av styresak 34-2020 

HiR/AER 

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring CD/KP 
Internrevisjonsrapport 11/20, Behandling av personvernopplysninger i 
Helse Nord, oppsummering – oppfølging av styresak 136-2020 
 

JB/IMA 

Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-2025, oppfølging 
av styresak 131-2020 

TO/TKN 

Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og 
pasientsikkerhet - informasjon om status i arbeidet, oppfølging av 
styresak 40-2020 

HiR 

Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 med risikovurdering av 
overordnede mål 

HiR 

Ledelsens gjennomgang av virksomheter 2019 - forslag til forbedring av 
styringssystemet,  oppfølging av styresak 21-2020 

HiR 

Regional handlingsplan for avtalespesialister - rullering, oppfølging av 
styresak 70-2018 

HiR 

Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering KP 
Plan for internrevisjonen 2021-2022 JHA 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 04DES2020. 
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: 02. november 2020 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999   diverse     Bodø, 02. november 2020 

 

RBU-sak 88-2020 Referatsaker 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 

1. Protokoll RBU AU 02. november 2020 
2. Referat fra Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset Helgesamling 16-18 oktober 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
Framlagte saker tas til orientering 
 
 
Bodø, 02. november 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.:     
2020/966 

Referent/dir.tlf.: 
Hilde Normann, 91196023 

Sted/Dato: 
Bodø, 3.november2020 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 2. november 2020 
Møtested: Teams 

 
Innkalt: 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Hartviksen leder, RBU FFO 
Laila Edvardsen nestleder, RBU FFO 
Gunhild Berglen medlem FFO 
Nikolai Raabye Haugen medlem Unge funksjonshemmede 
   
Kari Bøckmann rådgiver Helse Nord 
Hilde Elisabeth Normann rådgiver Helse Nord 

 

 
RBU-AU-Sak 20-2020  Oppdragsdokumentet – dialogmøte med HOD 
 
Knut refererte fra det digitale møtet med HOD ang OD 2021. Vi merker oss at de andre 
RBU stilte med leder og nesteleder 
 
Vedtak: 
Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering  

 
 
RBU-AU-Sak 21-2020  Agenda for samlingen i november 
 

10 November 11 November 

08.30 -11.30 

• Velkommen til RBU 2020-22  
• Bli kjent!  
• Ipad og digitale møter – utdeling 

og opplæring  

08.30-11.30 

Fellesmøte med BU og UR (ledere i 
RHF?) 

08.30 - 09.15     Presentasjon, orienteringer og                   
innspillsrunde innspillsrunde  
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• Hvordan skal RBU og AU fungere i 
perioden?  

  

09.30 - 10.15     Persontilpasset medisin 

10.30 - 11.15     Samvalg  

11.15 -11.30      Avslutning, oppsummering og 
videre arbeid 

Lunsj 11.30-12.15 Lunsj 11.30-12.15 

12.15 – 15.30 (3 t 15 min) 

• RBU møte – del I  

12.15 – 14.00 (1 time 45 min) 

• RBU møte del II  

  

Middag dag 1 – Kari og Hilde planlegger dersom dette blir aktuelt.  
AU åpner for å forlenge møtet på tirsdag, fra 15.30 til 17 for å få bedre tid til 
diskusjoner. 
 
Innspill til saker 
 
Sak xx-2020 Strategiprosessen – innspill til ny strategi for Helse Nord RHF: 
Nikolai og Gunnhild sitter i referansegruppa. Det er stor takhøyde og kreativitet 

• Hva er naturlige spørsmålsformuleringer til RBU? 

• Alt er på bordet, man kan komme med helt andre forslag enn hva man kanskje 

har tenkt 

• Gunnhild og Nikolai – hvis det var pasienter som styrte sykehusene, hvordan 

hadde de sett ut? Hva hadde vært helt annerledes? Tre spørsmål til RBU 

Sak xx-2020 Oppdragsdokumentet 
• Det er ønskelig at Helse Nord gjør en muntlig oppsummering av prosessen, også 

før også denne diskusjonen. 

• HSYK og FSYK har sendt innspill, men pga arkiveringsfeil kom de ikke til 

saksbehandlerne. Må vi ha en ny avstemming?  

• Ny punktliste der HSYK og FSYKs innspill inngås legges ved reAdministrasjonen 

gjennomgår lista og lager et bearbeidet og sammenslått utkast. 

• Har BU og UR innspill til konferansen? 

• Hva mener vi at helsevesenet skal være i fremtiden? 

• Hva er viktige ingredienser i en god pasientopplevelse? 

 
Vedtak: 
Foreløpig dagsorden til møte i Regionalt brukerutvalg godkjennes.  
Møtetiden utvides tirsdag 10 nov til kl 17 

 
 
RBU-AU-Sak 22-2020  RBU, AU og forholdet mellom dem 
 
Saksmengden i RBU er stor. Det er ønskelig at AU kan få en tydelig rolle både for å øke 
RBUs kapasitet, og for å spisse arbeidet i RBU mot de sakene som er av størst betydning 
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for pasienttilbudet. AU kan blant annet bistå sekretariatet i planlegging av gode møter 
og prosesser. Følgende momenter sees på som viktige 
 

• Åpenhet i AU, AU må ikke oppfattes som et lukket organ 

• Hva skal AU avgjøre på vegne av RBU? 

• Bør kunne vurdere saker er relevante å ha med på RBU møter? 

• Referatet fra AU må følge sakspapirene til neste RBU møte? 

• Kan vi flytte hele behandlingen av noen av sakene til AU, så RBU kan konsentrere 

seg om de mest sentrale sakene for pasienter og pårørende? 

• RBU må kunne overprøve AUs beslutninger/ ta saker inn på sakskartet likevel 

• Hvordan skal en slik debatt legges opp? 

• Hvilke forventninger har RBU til AU? 

• Hvor selvstendig skal AU være i forhold til RBU? 

• Skal AU ha et selvstendig vedtaksorgan? 

• Oppnevninger – kan vedtas i AU, men alle medlemmer må få muligheter til å 

melde sin interesse 

• AU bestemmer rekkefølgen på sakene – vi bør ha de viktigste sakene først i RBU! 

• RBU er også en utdanningsarena for ledere av brukermedvirkning – det bør vi 

tenke på ved utvelgelse av saker 

• AU får et viktigere rolle i desember og februar, da det ikke er RBU møte 

• Behov for administrative ressurser – hva skal brukerne gjøre selv, og hva skal 

Helse Nord gjøre? 

Vedtak:  
Diskusjonen i AU møtet danner sammen med diskusjon i RBU møtet grunnlag for et 
utkast til mandat for AU.  
Sekretariatet bes ta initiativ til et utvidet AU møte i desember, der dette er et tema. 
Et annet tema er hvordan AU skal forholde seg til de mange strategidokumentene som 
utarbeides i Helse Nord for tiden. 
 

 
 
 
Bodø, 3. november 2020 
 
___________________ 
Knut Hartviksen 
RBU-leder 
 
 
Vedlegg til : RBU-AU-Sak 20-2020 : prosessdokument, innspill til OD2021 
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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 

 

Prosessdokument: RBU Oppdragsdokument (OD) 2021 

 
Tema er en ting, men formuleringer er også viktige. Tema som er for store og mangetydige, eller for detaljfokuserte, får ofte ikke 
plass i OD. HF’ene gis som hovedregel en betydelig frihet i HVORDAN de skal oppfylle kravene.  
Se gjerne på hvordan oppdrag er formulert i tidligere OD, og foreslå gjerne formuleringer som i enda større grad får frem det DU 
mener bør være intensjonen med innpillet fra RBUs side. Tenk gjennom hvorfor du mener DITT valgte krav bør komme med på 
lista, og forbered deg på å argumentere for dette. Det kan bli et spennende novembermøte! 
  
https://helse-nord.no/om-oss/hva-gjor-helse-nord-rhf/oppdragsdokument#oppdragsdokument-2020  

 
NR Innspill: Forslag til annen formulering? 
1.  Registrere antall opplæringstiltak for pårørende til pasienter 

 
 

2.  Registrere antall kontaktlegekonsultasjoner mellom pasient, spesialist 
og fastlege/ kommunehelsetjeneste. Arbeide for å få egen takst for slikt 
arbeid rundt pasienten. 
 

 

3.  Registrere dekning av pasientopplæring i forhold til pasienter med 
aktuell diagnose som kunne ha utbytte av opplæring. 
 

 

4.  Registrere hvor mange pasienter som ikke får hjemmebehandling, 
eksempelvis pasienter i respirator eller dialysepasienter. Hvordan 
fjerne hindringer? 
 

 

5.  Ingen skal skrives ut av TBS uten tilfredsstillende tilbud i kommunene. 
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6.  Opprettelse av koordinatorer for personer med langvarige og 
sammensatte behov for spesialisthelsetjenester 

 

7.  Fortsette arbeidet med å sikre en god overgang fra barne‐ til 
voksenorienterte tjenester 
 

 

8.  Gjennomgå erfaringene med Erfaringskonsulenter på sykehuset og 
vurder om det er mulig å gjennomføre innenfor somatiske tjenester. 
Aktuelle områder å starte kan være rehabilitering, diabetes, kreft, gastro og 

sjeldenområdet.  

 

 

9.  Legge til rette for ettermiddagspoliklinikk en ettermiddag i uken, 
innenfor tre området: Fysikalsk medisin, psykisk helse og rus og rauma.   
 

 

10.  Utvikle diagnoseuavhengig kurs tilpasset ungdom som lever med varige 
og sammensatte helseproblemer hos Lærings- og mestringssenteret. 
Ungdomsrådene skal involveres i utformingen av kursene. 

 

11.  Helseforetakene skal utvikle informasjon tilpasset ungdom ved alle 
avdelinger/seksjoner for å sikre at ungdom har tilstrekkelig 
informasjon om tilbud og rettigheter Det bør opprettes egne nettsider i 
helseforetakene for ungdom/unge voksne. 
 

 

12.  Etablere faste strukturer for kommunikasjon mellom Ungdomsrådene 
og ledelsen i helseforetaket (årlige møter, kontaktperson o.a.) 
 

 

13.  Ernæring for pasienter på sykehus. Ernæringsstatus må kartlegges for 
alle, det må være tilrettelagt for allergikere fra dag èn ved innleggelse, 
alle pasienter må få hjelp til å spise om de ikke klarer det selv og ved 
overføring til kommunehelsetjenesten må råd om ernæring vedlegges. 
Alle pasienter trenger å få velge hva de skal spise, medbestemmelse og 
variasjon i måltidsplan er viktig.  
Hva er viktig for deg (i DIPS)? Der må ernæring komme inn 
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14.  Arrangere felles kursdager for utvalgte yrkesgrupper i primær og 
spesialisthelsetjensten. Dette for å styrke samarbeidet.  
 

 

15.  Sikre god kommunikasjon for samiske pasienter. Ta i bruk digitale 
hjelpemidler slikt at samisktalende helsepersonell kan involveres ved 
behov. 
 

 

16.  Opprette brukerstyrt oppdragsforskning. Pasientreiser er et område 
med store kostnader, potensiell stor risiko og der mange pasienter 
forteller om store belastninger. Likevel er det et område der det forskes 
ganske lite. Hvordan påvirker Pasientreiser bahandlingsvalg, for både pasient 

og behandler?  

 

 
03.11.20 Pga saksbehandlingsfeil ble svarene fra Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset arkivert på sak 2020/986 
Oppdragsdokumentet 2021 , ikke sak 2020/999 Regionalt brukerutvalg. Innspillene fra disse helseforetakene er derfor lagt til 
etter RBU møtet 21 oktober, der øvrige innspill fikk en foreløpig behandling  
 
Innspill fra Finnmarkssykehusets ungdomsråd 

1 Alle helseforetak skal implementere rutiner for gode overganger fra barn til 
voksen i sykehus. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet. «Prinsipper 
for gode overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord skal tas hensyn 
til i 
utarbeidelsen/implementeringen av rutinene. 
 

 

2 Alle helseforetak skal ha fokus på ernæring. Det er spesielt viktig at også de 
som har et særskilt behov eller spesiell diett skal føle at de får et godt tilbud. 
Det er ønskelig at en i større grad kan bestemme selv når en vil spise. Det er 
også viktig at de som har behov for at noen sitter sammen med en når en spiser 
får dette. 
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3 Helseforetakene bør ha et godt samarbeid med pasientorganisasjoner. 
Eksempelvis at revmatologisk poliklinikk samarbeider med BURG/NRF. 
 

 

 
 
 
Innspill fra Finnmarkssykehusets brukerutvalg 

1 Når det besluttes et behandlingsforløp må det lages en tidsplan med 
informasjon om hvem som gjør hva og hvem som har ansvaret for de ulike 
punktene i tidsplanen slik at pasienten kan følge med på hva som er neste 
steg, at dette blir fulgt opp, og hvem som har ansvaret for å følge dette opp. 
 

 

2 Et smidigere system for pasientreiser med tanke på planlegging av reiserute 
og valg av transportmiddel er kjempe viktig for pasienten, pårørende og 
eventuelt ledsager. 
Smidighet og fornuftig bruk av tid, penger, overnatting og diett spiller inn på 
helheten og verdigheten til pasienten. Med tanke på pasientreiser er det 
viktig å ta i bruk video/telefonkonsultasjoner i større grad med tanke på 
kontroll etter behandling. 
 

 

3 Ved innkalling til sykehus skal helseforetaket i så stor grad som mulig 
samkjøre prøvetaking/røntgen slik at pasienten kan få alt gjort på samme 
dag for å unngå unødvendig reising. 
 

 

 
 
Innspill fra brukerutvalget på Helgelandssykehuset 

1 Brukerutvalget i Helgelandssykehuset ønsker at brukermedvirkning 
konkretiseres i oppdragsdokumentet 2021. Pkt. 3.1 «Sikre god pasient- og 
brukermedvirkning» må ha flere og tydelige underpunkter for hva dette 
innebærer. Brukermedvirkning må sikres på alle tre nivå (individ- tjeneste- 

 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 144 av 157



 

og systemnivå) i organisasjonen, og det må gjenspeiles i underpunktene i 
krav til sykehusforetakene (FIN, UNN, NLSH og HSYK). Bl.a. Samvalg kan 
presiseres på individnivå.  
 

2 Det er også behov for å harmonere honorering av brukermedvirkning 
mellom tjenestenivå og systemnivå. 
 

 

3 Øvrige tilbakemeldinger fra brukerutvalget går i hovedsak ut på at 
mange punkter bør videreføres, og at andre punkter gjerne kan utdypes/ 
begrunnes litt slik at når man inviteres til å medvirke forstår hvorfor 
målet er satt slik, eks: 3.2 pkt 6 «Andel meniskopererte over 50 år skal 
være lavere enn 35%». 
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Ungdomsrådet 
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side  1 

Referat helgesamling med Ungdomsrådet 16. til 18. oktober 2020  
Sted: Scandic Havet 

Tidspunkt: Fra fredag 16. oktober kl. 17:00 til søndag 18. oktober kl. 14:00.  

 
Deltakere: Til stede  Meldt 

forfall 

Marie Dahlskjær  Leder X  

Lars-Herman Nordland  Nestleder X  

Sofie Jonette Berg    

Viktoria Linea Høybakk   X 

Sarah Gjerstad  X  

Danielle Johanna Hansen  X  

Bendik Laumann Vedal    

Susanne Regina Inga  X  

Mathias Klæboe   X 

Trine-Lise Antonsen   X 

  X  

Fra Nordlandssykehuset:    

Sissel Eidhammer Saksbehandler/koordinator X  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 52/2020   

Alexandra Silbermann Konsulent  Sak 53/2020  

Barbara Stenvall Konsulent Sak 53/2020  

Kirsti Jørgensen Kontaktperson PHR X  

Marianne Røbekk Sivertsen Kontaktperson PHR  X 

Tone Johnsen Kontaktperson HBEV X  

Monica Strand  Kontaktperson Barneklinikken  X 

    

Andre    

Kari Bøchmann Rådgiver Helse Nord Sak 51/2020  

Elisabeth Sundkvist Rådgiver Samvalgssenteret Sak 50/2020  

Saksliste 

48/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

49/2020 Godkjenning av referat fra møte 2. september 2020 

50/2020 

51/2020 

52/2020 

53/2020 

54/2020 

55/2020 

56/2020 

57/2020 

58/2020 

Workshop med Samvalgssenteret 

Innspill til Oppdragsdokument 2021 

Hvordan kan Nordlandssykehuset bli ledende på brukermedvirkning?  

Prosjekt erfaringsbase 

Gruppearbeid 

Bolk med medisinsk direktør 

Oppdrag 

Videre arbeid 

Tilbakemeldinger om møtet 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

48/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

49/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 2. september 

 

Vedtak:  

1. Referat fra møte 2. september godkjennes. 

 

50/2020 Presentasjon kontaktpersonene Ungdomsrådet 

 

Ungdomsrådet har fire kontaktpersoner; Kirsti Jørgensen, Marianne Røbekk Sivertsen, 

Tone Johnsen og Monica Strand. Kontaktpersonene som deltok i helgen, Kirsti Jørgensen 

og Tone Johnsen, ga en presentasjon av seg og sitt arbeidssted.    

 

Kirsti Jørgensen: Barne- ungdoms BUP 

Ca. 150 ansatte på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Jobber innenfor 

psykisk helsevern for barn og unge, jobber med barn og unge. Fra 0 til 18 år, men man kan 

ta kontakt til man er 23. En del som er over 18 er hos oss, hvor vi fullfører behandlingen 

som er i gang. Sjelden helt opp til 23 år, i praksis. Henvisningen skal komme fra lege og fra 

barnevern.  

 

Spørsmål: 

Spørsmål: Er det lenge siden dere sluttet med henvisning fra helsesøster? 

Svar: Ja, dette er en stund siden. Problematisk, ofte har helsesøster veldig god kjennskap til 

ungdommen, nå er legen kontaktperson.  

 

Tone Johnsen, Medisinsk klinikk 

Jobber på medisinsk klinikk. De ulike avdelingene er: Gastro (mage og tarm), kreft, hus, 

hjerte, geriatri (eldre), lungesykdommer, blod, hormoner, sykelig overvekt, nevrologi (slag, 

MS, revmatologi, ledd), habilitering og rehabilitering (fått en skade eller er født med en 

funksjonsnedsettelse). Medvirkning på mange nivå, innhold/tilpasning på tid og 

sted/alder/forstå informasjon om din egen sykdom. Ungdomspoliklinikken på reuma: 

Ungdomsrådet har vært med å utforme. Vi har kjørt kurs om overgangen for ungdom med 

forståelsesvansker. Kjørt egne kurs om kropp, seksualitet.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for informasjonen og ønsker å få orientering om saker som 

omhandler ungdom fra kontaktpersonene ved flere anledninger.  

2. Ungdomsrådet ønsker å følge opp følgende to saker:  

• Få på plass overgangen fra barn og voksen innenfor habilitering. 

• Jobbe for at man kan få henvisning til BUP fra helsesykepleier  

 

51/2020 Workshop med Samvalgs-senteret 

 

Introduksjon om samvalg ved Elisabeth Sundquist, rådgiver Samvalgssenteret på UNN. 
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Du har rett til å ta del i valg om egen behandling. Dette kalles samvalg, og gjøres sammen 

med helsepersonell. Samvalg handler om å: 

1) få vite hvilke alternative undersøkelser og behandlinger som er aktuelle for meg  

2) få vite mulige fordeler og ulemper ved disse alternativene  

3) fortelle hva som er viktig for meg 

 

Spørsmål til Ungdomsrådet: Har dere gode ideer og forslag til konkrete tiltak som 

kan styrke samvalg? 

 

• Dette er veldig positivt, dere er på mange plattformer.  

• Være der ungdom er: Sosiale medier: Facebook er «ut». Ungdom er på 

Instagram/Snapchat.  

• På Instagram trenger man å poste jevnlig, man kan f. eks dele innlegget i flere 

poster. Bruk den teksten og de tingene dere allerede har, f. eks «Hva er samvalg». 

Trenger ikke å være veldig «proft». F. eks de tre spørsmålene er veldig gode, de kan 

deles.   

• Få inn flere diagnoser på siden om samvalgs-verktøy.  

• Mer bruk av video generelt. 

• Når man ikke vet at det finnes, søker man ikke opp. Det er legen som må informere, 

eller at det ligger på venterommet, f. eks en plakat eller film.   

• Video fin som reklame på Facebook, forkortet versjon av den som ble vist, f.eks. 

«Vet du hva samvalg er?», noe som gjør at man skjønner at det er aktuelt.  

• Bør være informasjon om Samvalg ved innkalling.  

 

Hva kan Ungdomsrådet gjøre for å gjøre samvalg kjent? 

• Hvis dere har gode poster på sosiale medier er det lettere å dele videre.  

• Vi kan bruke ordet samvalg når vi holder innlegg/foredrag. 

• Informere om at man har rett til å bli hørt.  

• For yngre personer, ungdommer og barn – en barriere kan være at man er 

usikker på om man er ekspert på eget liv.  

• Kontakt med ungdomsorganisasjonene: Kan være lettere å ta kontakt med 

nasjonale ledd i organisasjonen, eks Mental Helse Ungdom. 

• Ta opp samvalg når vi har en artikkel om Ungdomsrådets arbeid. 

 

Annet?  

o Vi snakker mye om de samme tingene, men kanskje med et litt forskjellig språk  

o Vi liker ordet samvalg – viser til at man tar valg sammen.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for informasjonen.  

2. Elisabeth Sundquist tar med seg innspillene fra Ungdomsrådet i det videre arbeidet 

med Samvalg. 

3. Samvalg blir ett av teamene på samling med Regionalt Brukerutvalg i november, 

der alle Ungdomsrådets medlemmer er invitert til å delta.  

4. Ungdomsrådet vil fremme samvalg der det er naturlig i sitt videre arbeid.  

 

Regionalt brukerutvalg møte 10 og 11 november 2020 - innkalling og saksliste 148 av 157



Side 4 av 11 

52/2020 Innspill til Oppdragsdokument 2021  

Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke 

oppgaver som skal utføres i året som kommer, og hvilke krav som settes til de regionale 

helseforetakene. Regionalt Brukerutvalg (RBU) ønsker 3 innspill til fra alle Brukerutvalg 

og Ungdomsråd i Helse Nord. 

 

Etter diskusjon kom Ungdomsrådet frem til følgende tre punkter: 

1. Gjennomgå erfaringene med Erfaringskonsulenter på sykehuset og vurder om det er 

mulig å gjennomføre innenfor somatiske tjenester. 

2. Legge til rette for ettermiddagspoliklinikk en ettermiddag i uken, innenfor tre 

området: fysikalsk medisin, psykisk helse og rus og revmatologi.   

3. Utvikle diagnoseuavhengig kurs tilpasset ungdom som lever med varige og 

sammensatte helseproblemer hos Lærings- og mestringssenteret. Ungdomsrådene 

skal involveres i utformingen av kursene.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet spiller inn tre følgende forslag til Regionalt Brukerutvalg: 

1. Gjennomgå erfaringene med Erfaringskonsulenter på sykehuset og vurder om 

det er mulig å gjennomføre innenfor somatiske tjenester. 

2. Legge til rette for ettermiddagspoliklinikk en ettermiddag i uken, innenfor tre 

området: fysikalsk medisin, psykisk helse og rus og revmatologi.   

3. Utvikle diagnoseuavhengig kurs tilpasset ungdom som lever med varige og 

sammensatte helseproblemer hos Lærings- og mestringssenteret. 

Ungdomsrådene skal involveres i utformingen av kursene.  

 

53/2020 Hvordan kan Nordlandssykehuset bli ledende på brukermedvirkning?  

 

Tonje Elisabeth Hansen, Fagsjef, gjennomførte workshop hvor hun ønsket Ungdomsrådets 

innspill til hvordan Nordlandssykehuset kan bli ledende på brukermedvirkning 2035.  

 

Oppgave 1: Hva er helt nødvendig at er på plass for å få til at Nordlandssykehuset blir 

ledende på Brukermedvirkning innen 2035? 

 

o Bedre samhandling mellom kommunen/primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten 

o Erfaringskonsulenter og brukermedvirkere i alle ledd, og involvert i alle avgjørelser 

o God opplæring og informasjon til pasientene for å ta gode samvalg 

o Et gjennomsyrende fokus på brukermedvirkning blant ansatte og administrasjon 

o At det prioriteres 

o Faste rutiner på hvordan man inkluderer pasienter og pårørende 

o Opplysning: Hva er brukermedvirkning/informasjon 

o Være oppdatert på dagens trend/hvor møter man ungdom/sosiale medier 

o Oppfordre til engasjement hos brukermedvirkere 

o Mer oppmerksomhet rundt brukermedvirkning 

o Ansette erfaringskonsulenter i somatikken, ikke bare veldig voksne.  

o Alltid involver og ha med rette brukermedvirker i prosjekter/gode rutiner for 

involvering av brukerrepresentant 

o Mangfold innen brukerråd 

o Involvere flere enn bare Ungdomsrådet til å være gode brukermedvirkere.  

o Fast ansatt med brukerutvalg som er bindeledd, representert i leders stad  
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o Starte med innkalling: Tydelig og god informasjon  

o Alle klinikkledergruppene har møte med pasient-representanter/brukerutvalg en 

gang i året/en gang i måneden/at det er en fast rutine 

o Alle nyetableringer/tjenester skal ha innspill fra pasienter på en eller annen måte.   

o Etablere brukerutvalg/brukerråd innad i enheter.  

o Gode rutiner/metoder å innhente innspill fra hver enkelt pasient for å kunne måle 

om man blir bedre. 

o Å komme tidlig inn som brukerrepresentant i ting. Må prioriteres å komme inn 

tidlig.  

o Bedre overgang mellom barnehabilitering og voksenhabiliteringen 

 

Oppsummert 

1. Prioritering 

2. Samhandling 

3. Opplæring/kunnskap/informasjon  

4. Oppmerksomhet/media  

5. Fast ansatt/erfaringskonsulenter: som har dette som jobb 

6. Dagens trend – ikke gjøre ting slik vi alltid har gjort det – henge med på dagens 

utvikling 

7. Brukermedvirkning i alle ledd 

8. Mangfold 

 

Hva er de aller viktigste punktene? 

1. Få til brukermedvirkning i alle ledd/rutiner 

2. Oppmerksomhet om saken – generelt 

3. Opplæring/kunnskap og informasjon 

 

Oppgave 2: Hva er hindringene vi opplever på veien? Hva vanskeliggjør at vi får til 

brukermedvirkning? 

o Feilvalg  

o Overser 

o Prioriteringer  

o Mangel på kunnskap  

o Å ha folk til å gi opplæring og gi ut informasjon 

o Menneskelige ressurser 

o Tid 

o Tillit til at man blir lyttet til 

o Makt  

o Mestring/Overskudd 

o Psykisk helse til å stå i å være brukermedvirker 

o Ikke tar hensyn til at brukermedvirkere også kan slite med helse 

o At det ikke blir prioritert 

o Ressurser/økonomi  

o Ikke godt nok samarbeid på mange ulike nivå: Helsepersonell og pasienter, 

sykehus og kommune 

o For lite info for aktuelle brukermedvirkere 

o Prioritering i daglig drift i kliniske enheter 

o Klare forventninger og styringssignaler fra ovenfor 

o Brukermedvirkning som fullt begrep i alle ledd  

o Totalt avskaffe brukermedvirkning som alibi 
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o Rammeverket må være der for at brukermedvirkere kan gjøre en god jobb 

 

Oppsummert hvilke utfordringer har vi? 

1. Prioritering 

2. Økonomi/ressurser 

3. Tillit og makt til å påvirke  

4. Noen må ha kunnskap for å kunne gi opplæring 

5. Sette det på agendaen/dagsorden 

6. Brukermedvirkeren: Hensyn til: ha tid/engasjement/energi til å kunne bidra 

7. Samarbeid på alle nivå.  

8. Brukermedvirkning som tema: retning.  

 

Det aller viktigste:  

Prioritering 

 

Oppgave 3: Har dere nok opplæring/informasjon til å være gode brukermedvirkere? 

• Ikke nok opplæring: Skjønte ikke halvparten av sakene før etter ett og et halvt år.  

• Mange av temaene er veldig langt unna/veldig mye faglig/mye vi ikke har oversikt 

over/hadde hatt mye mer tid til å lese meg opp 

• Burde ha vært brukermedvirker-kurs – det har vi i flere ulike organisasjoner  

• Mangfold: Veldig mange problemstillinger vi som en homogen gruppe, hva er 

problemstillingene minoriteter står ovenfor?  

 

Vedtak: 

1. Arbeidsutvalget går gjennom innspill og prioriterer hva som skal jobbes videre med, 

sammen med administrasjonen.  

 

54/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppearbeid 

 

Ti råd til brukermedvirkning i prosjekter, innledning av gruppearbeid ved Danielle 

Johanna Hansen 

 

Hva er målet ditt for det som skal komme ut av dette? 

o Målet er at vi som brukerrepresentanter kan bruke vårt fulle potensiale  

o Skape en forbedring/at det faktisk fører til endring 

o Sikre god brukermedvirkning 

o De som tar kontakt med oss skal allerede vite om oss og hva vi gjør 

o 10 råd: Veldig godt, selvforklarende/godt språk 

o Svare på spørsmålet: Hvordan bruke oss? 

 

Punkter som kom frem i diskusjonen:  

• Viktig å bli tatt seriøst 

• Å bli hørt/få frem sine meninger/tatt seriøst 

• Hva er det vi skal hjelpe dere med? 

• Å bli brukt for det vi er verdt, anerkjenne verdien vi har som brukerrepresentant 

• Bruke et forståelig språk 

• Bli involvert fra starten av, sånn at vi vet hva vår rolle er i prosjektet 

• Tydelig mandat 

• Være flere sammen – fast prinsipp at man er to. Alle kjenner hverandre.  
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• Å få tilstrekkelig med informasjon: Hva trenger de fra meg? Tydelig rolle.  

• Nok informasjon/forståelig språk/kunne forstå hva vi skal diskutere/hva vi snakker 

om.  

• Informasjon om hvor langt man har kommet.  

• Verdien brukerrepresentanten har/ikke alltid like enkelt å dele erfaringer.  

• Tilpasninger til hver enkelt bruker med f. eks pauser 

• Gi oss reell innflytelse/reell makt 

• Tiden og kompetansen min er verdifull 

• Ikke la meg sitte i et møte der jeg ikke er involvert.  

• Ansvaret ligger på den som leder møtet  

• Bruk oss riktig – respekter tiden vår  

• Ha et tydelig mandat – får beskjed på forhånd 

• Inviteres inn i starten  

• Rolleavklaring – finne brukerrepresentant som er inne i rådet, og helst mer enn en 

• Kursing innenfor brukermedvirkning.  

• Prinsipp og konkret hva gjør vi? 

• Agenda for møtet  

 

Prinsipper for reell brukermedvirkning på systemnivå 

1. Kompetansen og tiden til brukeren har enorm verdi 

2. Brukeren skal involveres fra starten av prosjektet (fra planleggingen) 

3. Rollen til brukeren skal være tydelig definert 

4. Brukeren skal være godt involvert (kontaktperson) 

5. Brukeren skal bli tatt alvorlig, og ha innflytelse 

6. Behovene til brukeren skal bli tatt hensyn til 

7. Det skal alltid være minst to brukere representert 

8. Brukeren skal bli gitt nødvendig informasjon og opplæring 

9. Språket som brukes i møtene og prosessen skal være forståelig 

10. Brukeren skal bli regelmessig oppdatert om prosjektet, også etter det fullføres 

 

Gruppeoppgave to: Utvikle sjekkliste for gode overganger, ved Marie Dahlskjær 

Utgangspunkt i sjekklister på A-hus, følgende kom frem i diskusjonen:  

 

o Sjekkliste: Veldig grundig, nøytralt/veldig mye/ i hvor stor grad er det 

nødvendig?  

o Ville blitt frika ut hvis jeg hadde sett alt dette 

o Sjekkliste med maks ti spørsmål 

 

Vedtak: 

1. Det arbeides videre med 10 råd for god brukermedvirkning, ved Danielle og Marie.  

2. Det arbeides videre med sjekkliste for gode overganger.  

 

55/2020 Bolk med medisinsk direktør 

 

Ungdomsrådet hadde en bolk med medisinsk direktør, Beate Sørslett, der de presenterte de 

ulike sakene de jobber med, som er: 

 

1. Overgangen fra barne- orienterte til voksenorienterte tjenester. Fra før av er det på 

plass en god overgang innenfor revmatologi og det jobbes med en overgangsrutine 
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på psykisk helse og rusklinikken. Ungdomsrådet mener at det oppdragsdokumentet 

må oppfylles, og det må utvikles rutiner på tre områder. Her er Ungdomsrådets 

innspill barnehabilitering blir neste område som jobbes med.   

2. HIPPO - prosjektet – Planlegges oppstart, har blitt satt på vent etter Corona.  

3. Barne- og ungdomsklinikk, Ungdomsrådet ønsker fortsatt at dette skal opprettes.  

4. Ungdomsrom – Ungdomsrådet ønsker at det opprettes et ungdomsrom på 

Nordlandssykehuset 

5. Nettside rettet mot ungdom – Pågående samarbeid mellom Ungdomsrådet og 

kommunikasjonsavdelingen.  

6. Gjennomgå erfaringene med Erfaringskonsulenter på sykehuset og vurdere om det 

er mulig å få på plass erfaringskonsulenter innenfor somatiske tjenester 

7. Legge til rette for ettermiddagspoliklinikk en ettermiddag i uken, innenfor tre 

området: fysikalsk medisin, psykisk helse og rus og revma.   

8. Utvikle diagnoseuavhengig kurs tilpasset ungdom som lever med varige og 

sammensatte helseproblemer hos Lærings- og mestringssenteret. Ungdomsrådene 

skal involveres i utformingen av kursene. 

9. Henvisning psykolog helsesykepleier 

10. Tilbudet for samisk ungdom: Hva er status på sykehuset? 

11. Videokonsultasjoner: Viktig at det nå er på plass, men det kan ikke være 

økonomiske hensyn som avgjør.  

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrom: Ledelsen er positiv til ungdomsrom, men ser ikke at det vil kunne la 

seg gjøre for øyeblikket, på grunn av pandemien. Medisinsk direktør henter ut tall 

på hvem som er innlagt og henter ut tall på hvor mange ungdommer som har 

polikliniske timer, og hvor mange som har ventetid mellom timene. Saken tas opp 

igjen.  

2. Henvisning fra BUP/helsestasjon: Beate deltar på et møte med Ungdomsrådet, med 

representant fra BUP.  

3. Angående barne- og ungdomsklinikk er arbeidet satt på vent på grunn av Covid, 

Ungdomsrådet får beskjed når arbeidet skal gjenopptas.  

4. Ungdomsrådet skriver en henvendelse til ledelsen angående behovet for 

ettermiddagspoliklinikk for ungdom.  

5. Ungdomsrådet får en skriftlig tilbakemelding om Nordlandssykehusets arbeid med 

transpersoner.  

6. Arbeidsutvalget diskuterer med samisk representant i Ungdomsrådet, Susanne 

Regina Inga, hvordan arbeide med tilbudet til samisk ungdom.  

7. Ungdomsrådet følger utviklingen av bruk av video-konsultasjoner.  

 

56/2020 Prosjekt Erfaringsbase 
 

Ved Regional Kompetansetjeneste for Arbeid og Psykisk helse er det nå etablert en 

Erfaringsbase. Erfaringsbasen skal være en ressurs for jobbspesialister, jobbsøkere og 

andre erfaringskonsulenter. Brukermedvirkning står helt sentralt. En erfaringskonsulent er 

en person som arbeider i tjenestene på bakgrunn av at hun eller han har egenerfaring.  

 

Alexandra Silbermann (Konsulent) og Barbara Stenvall (Konsulent) ga en presentasjon av 

sitt arbeid med samarbeid og diskusjon om videre samarbeid.   
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Vedtak: 

1. Ungdomsrådet takker for informasjonen.  

2. Ungdomsrådet ønsker å jobbe videre med å få på plass erfaringskonsulenter ved 

Nordlandssykehuset, og gjerne ungdoms-erfaringskonsulenter.   

3. Prosjektleder Barbara Stenvall tar kontakt med Marie Dahlskjær for å konkretisere 

samarbeidet og lager en plan for videre arbeid.   

4. Barbara får tilsendt prinsippene for god brukermedvirkning.  

 

57/2020 Videre arbeid  

1. Gjennomgang av hvordan alle liker å jobbe/ kapasitet.  

2. Gjennomgang av Ungdomsrådets mandat – noe som bør oppdateres? 

 

Vedtak: 

1. Lars-Herman legger til nye i Facebook-gruppe, denne brukes aktivt for 

kommunikasjon mellom møtene.   

2. Diskusjon om endringer i Ungdomsrådets mandat legges i første omgang til 

Facebook-gruppen, deretter tas det opp på et møte i Ungdomsrådet.  

 

58/2020 Oppdrag 

 

Oppdrag Representant ungdomsrådet 

(Gjennomført) Undervisning: Leger i 

spesialisering,  

26. august.  

 

 

Danielle Johanna Hansen 

Arbeidsgruppe: Prosjekt om sykelig overvekt hos 

barn og unge: Gjennomført et nytt møte i oktober 

 

 

Sarah Gjerstad 

 

Arbeidsgruppe: Prosjekt om overganger, psykisk- 

helse og rusklinikken 

 

Danielle Hermansen og Lars 

Herman Nordland 

Ungdommens fylkesting: Avholdes digitalt 31. 

oktober, fra kl. 12:00 til 16:00. Planen for møtet: 

Status på arbeidet de har gjort så langt og hva bør 

prioriteres videre av saker fra programmet.  

Info: Ungdommens fylkesting (UFT) består 

av ungdom i alderen 13 til 19 år fra alle kommunene 

i Nordland. Vedtar et ungdomspolitikks 

program, Ungplan. Last ned programmet her.  

 

Bendik Laumann Vedal 

Viktoria Linea Høybakk 

Innspill til høring: Bedre velferdstjenester for barn 

og unge som har behov for et sammensatt 

tjenestetilbud 

 

Arbeidsutvalget ved Marie 

Dahlskjær og Lars-Herman 

Nordland svarer på høringen.  

(Under arbeid) Arbeidsgruppe 

pasientsikkerhetskonferanse 

Skal lages to filmer + innlegg på konferansen. 

 

Marie Dahlskjær 

 

Innspill fra Ungdomsrådets 

medlemmer: 
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o Kult konsept fra du går ut 

døra hjemme.  

o Fra du mottar 

innkallingsbrevet/forstår 

man hva som står? F. eks 

K4/overveldende brev.   

o Danielle: Googler ord 

man ikke forstår 

o Hvordan type 

undersøkelse? 

Blodprøve? 

o De vanligste tingene man 

gjør på sykehus. Da kan 

de fleste relatere. F. eks 

røntgen.   

o Video: Må ikke bli for 

lang film  

o Helt konkret hva du skal 

fram til.  

o To perspektiver: To 

personer i samme 

situasjon: viser to ulike. 

o Kan bli veldig negativt 

fokus/viktig å vise 

hvordan det kan være. 

o Legen snakker til 

foreldre/i bakgrunnen 

henger plakat.  

o Gjør filmen litt artig/bruk 

litt humor, men ikke så 

mye at det blir useriøst 

o Det kan være vanskelig 

for pasienter å si i fra til 

helsepersonell, kan 

filmen vise at en pasient 

sier ifra?  

 

Bilder til forskningsrapport (gjennomført) 

 

Lars-Herman og Danielle 

Bilder til nettsiden 

 

Sofie 

 

Innlegg utvidet ledergruppemøte om gode 

overganger, 20. oktober 

Få inn krav om tre områder som skal implementere 

gode overganger.  

Lars Herman og Marie 

Arbeid med 10 råd for brukermedvirkning Danielle og Marie jobber videre 

med de ti råd  
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Vedtak:  

1. Marie spør i Facebook-gruppen om noen flere ønsker å delta på Ungdommens 

fylkesting.  

 

 Tilbakemeldinger om møtet 

 

• Veldig bra, litt mindre travelt enn vi pleier, litt mindre sliten 

• Godt med pauser 

• Mer av tiden gikk konkret til å jobbe med konkrete ting  

• Veldig fint, gleder meg til fortsettelsen 

• Innspill til videre: Kan vi ha heldagsmøter i steder for halvdagsmøter når vi 

møtes?  

• Pause etter hvert tre kvarter, viktig at vi følger oppsatt tid  

• Alt har funket greit, særlig fin bolken med Tonje og erfaringskonsulentene 

• Mer tid på ting for å jobbe med gruppearbeid for å bli ferdig med saker, ikke at 

alt blir oppfølgingssaker 

• De som holder foredrag – maks 15/20 minutter. Tonje sitt innlegg var veldig 

bra, fikk jobbe i mellomtiden/jobbe underveis. Hvorfor er dere her – få det på 

starten: Hva er det dere vil med oss – hensikten med oss fra starten av  

• Sitter igjen med masse som skal gjøres, men lite som er gjort ferdig  

• Enda mer til tid å jobbe med dokumenter/saker, få ferdig ting i løpet av helgen 

 

Vedtak: 

1. Ungdomsrådet tar tilbakemeldingene til orientering.  
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