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Saksbehandler/dir.tlf.: 
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Sted/Dato: 
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Møte i Regionalt brukerutvalg, den 15 april 2021– innkalling  

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

15. april 2021 – kl. 08.30-14.00 
Møtet avholdes på Teams 

 
Medlemmer bes før møtet sende en datert liste over egen møtevirksomhet siden siste RBU møte 
til sekretariatet. Listen protokollføres under orienteringssaken.  
 
 
 
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. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til møtet. Sakspapirene legges også på Helse Nords nettsider: 
https://helse-nord.no/om-oss/regionalt-brukerutvalg 
 
Vennlig hilsen 
 

Geir Tollåli  Hilde Elisabeth Normann 

direktør  konsulent 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23   Hilde Normann, 75512900  Bodø, 08. april 2021 

RBU-sak 30-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

I samråd med leder inviteres det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF  
til å vedta følgende saksliste for møtet 15. april 2021: 
 

Sak 30-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 31-2021 Godkjenning av protokoll Side 3 
Sak 32-2021 Årsmeldinger 2020 fra Pasient- og brukerombudene i Nord-

Norge 
Side 11 

Sak 33-2021 FRESK Bruk av nytteeffekter i implementering som et ledd i 
gevinstrealisering 

Side 86 

Sak 34-2021 Tilskudd til brukerorganisasjoner 2021 Side 120 
Sak 35-2021 eMeistring. Oppnevning Side 127 
Sak 36-2021 Forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-2025 Side 128 
Sak 37-2021 Oppnevning Fagråd for geriatri Side 146 
Sak 38-2021 Oppnevning Fagråd for revmatologi Side 147 
Sak 39-2021 Oppnevning av brukerrepresentant til programkomite for 

Regional pasientsikkerhetskonferanse 
Side 148 

Sak 40-2021 Oppnevning. Fremtidig organisering av spesialisthelsetjenester 
innen psykisk helse og rus i fengsler (områdefunksjon) i Helse 
Nord/region Nord 

Side 151 

Sak 41-2021 ForBedring 2021 – presentasjon av resultatene fra 
undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet 

Side 213 

Sak 42-2021 Orienteringssaker  
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  

4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 
styresaker  

5. Til Brukerutvalgene – koordineringsordninger og helhetlige 
forløp - invitasjon til webinar 15. april og 22. april 2021 

Side 262 

Sak 43-2021 Referatsaker 
1. Protokoll AU RBU 07. april 2021  
2. Referat Brukerutvalget UNN 24. februar 2021 
3. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 17. mars 2021 
4. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 19. mars 2021 
5. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 11. mars 2021 
6. Handlingsplan Brukerutvalget Nordlandssykehuset 2021 
7. Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset 2020 

Side 266 

Sak 44-2021 Eventuelt Side 332 
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Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Bodø, 08. april 2021 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23   Hilde Normann, 75512900  Bodø, 08. april 2021 

 

RBU-sak 31-2020 Godkjenning av protokoll fra møte i det 

Regionale brukerutvalget 11. mars 2021 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 11 mars 2021 godkjennes.  
 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg: protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. mars 2021 
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Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
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Tlf.: 75 51 29 00 
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Protokoll 

 
 
   
 
 

 

 

Vår ref.: 
2020/999-21 

Referent/tlf.: 
Kari Bøckmann, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 11. mars 2021 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 11. mars 2021 
Møtested: Teams 
Neste RBU - møte: 15. april 2021  

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 
Åse Senning varamedlem FFO 
Hege Johannessen varamedlem FFO - ME 
   
Kari Bøckmann  rådgiver Helse Nord RHF 

Hilde Normann konsulent Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Ingvild Marie Dokmo rådgiver Helse Nord RHF 
Kristian Fanghol rådgiver Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Siw Skår rådgiver Helse Nord RHF 
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RBU-sak 16-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 16-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 17-2021 Godkjenning av protokoll 
Sak 18-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan 
Sak 19-2021 Årlig melding 2020 
Sak 20-2021 Helsefellesskap – status for arbeidet i helseforetakene 
Sak 21-2021 Nasjonal plan for etablering av områdefunksjoner i fengsel 
Sak 22-2021 Implementering av ParkinsonNet 
Sak 23-2021 Læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten. Orientering og drøfting 
Sak 24-2021 Årsrapport RBU 2020 
Sak 25-2021 Evaluering av pasienterfaringer under pandemien. Rapport fra Helsetilsynet 
Sak 26-2021 Egenevaluering – avklaring av videre prosess 
Sak 27-2021 Referatsaker 

1. Protokoll AU RBU 03 mars 2021  
2. Protokoll BU Helgelandssykehuset 15. januar 2021  
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 19. februar 2021 
4. Protokoll BU Sykehusapotek Nord 7. desember 2020 
5. Protokoll BU Sykehusapotek Nord 21. september 2020 
6. Protokoll BU UNN 9. desember 2020 
7. Referat UR UNN 22. januar 2021 
8. Referat UR UNN 10. februar 2021 
9. Referat BU Nordlandssykehuset 20. november 2020 
10. Referat UR Nordlandssykehuset 22. februar 2021 
11. Protokoll BU Nordlandssykehuset 10. februar 2021 
12. Referat UR Finnmarkssykehuset 10. februar 2021 
13. Referat Fellesmøte Ungdomsrådene i Helse Nord 4. november 2020 
14. Årsrapport UR UNN 2020 
15. Årsmelding UR Finnmarkssykehuset 2020 
16. Årlig melding BU Helgelandssykehuset 2020 
17. Årsmelding UR Nordlandssykehuset 2020 

Sak 28-2021 Orienteringssaker  
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  
4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 

Sak 29-2021 Eventuelt 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 
RBU-sak 17-2021 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

21. januar 2021 

Vedtak: 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 21. januar godkjennes. 
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RBU-sak 18-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av 
investeringsplan. Orienteringssak. 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om oppstart og prosesser i rullering av 

Økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkl. rullering av investeringsplan 2022-
2029, til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill foreløpig til rulleringen: 
a. RBU er glad for at samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene vektlegges. 
b. RBU etterspør om det tas høyde for tilpasninger til nye digitale løsinger i  

byggeprosesser, inkludert rom der ikke-digiale brukere kan få veiledet 
deltakelse.  

c. Det bør settes av midler til oppfølging og behandling av direkte og 
indirekte langtidsskader av Covid-19. 

d. IKT-satsningen bør inkludere en satsning på utvikling av systemer for  
brukerregistrering.  

e. Prioritering av psykisk helsevern og rus bør vektlegges tydelig. 
f. ØLP bør inneholde virkemidler for å beholde helsepersonell og for å 

rekruttere helsepersonell lokalt.   
3. RBU er fornøyd med å bli involvert så tidlig i prosessen med rulering av 

økonomisk langtidsplan.  
 
 
RBU-sak 19-2021 Årlig melding 2020 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast for Årlig melding 2020 og 

Årlig melding 2020, Vedlegg til RHF-styret, og tar informasjon i saken til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg påpeker at rapporteringen fra helseforetakene i liten grad 

viser måloppnåelse, og hvilke tiltak som er satt i gang i de tilfeller der målet ikke er 
nådd.  

3. Regionalt brukerutvalg ber om at rapportering som ikke viser måloppnåelse blir 
fulgt tett opp fra Helse Nord RHF. 

4. Regionalt brukerutvalg er tilfreds med hvordan brukermedvirkning er sikret i 
behandling av Årlig melding i Helse Nord RHF.  

 
 
RBU-sak 20-2021 Helsefellesskap – status for arbeidet i helseforetakene  

Vedtak: 
1. RBU tar saksnotat og status for etableringen av helsefellesskapene til orientering   
2. RBU har følgende innspill til arbeidet men helsefellesskapene: 

a. Perspektivet til de samiske pasientene må ivaretas.  
b. RBU er fornøyde med at det vektlegges å ha fastleger i klinisk praksis inn i 

arbeidet. 
c. RBU ønsker at det utarbeides enhetnlige retningslinjer for oppnevning av 

brukerrepresentanter til arbeidet, på alle nivå i helsefellesskapene. 
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d. RBU etterspør fortgang i arbeidet. 
3. RBU ønsker å orienteres i annethvert møte om status for arbeidet med etableringen 

av helsefellesskapene med særlig oppmerksomhet på brukerrelevante 
problemstillinger.  

 
 
RBU-sak 21-2021  Orientering om etablering av områdefunksjoner innen 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – 
oppdrag i OD 2020  

Vedtak: 
1. Plan for etablering av områdefunksjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling tas til orientering. 
2. RBU har følgende innspill til arbeidet: 

a. Prosjektet bør rigges bredt med hensyn til brukermedvirkning og inkludere 
pårørendeperspektivet. 

b. Oppfølging av barn som pårørende til innsatte bør omtales og tydeliggjøres. 
c. Arbeideidet bør sikre tverrfaglig utredning og behandling. 
d. Kontinuitet i behandlingen uten hyppige behandlerskifter er nødvendig for 

god behandling, det forebygger skam og bidrar til tillit. 
e. Prosjektet bør beskrive innsatte kvinners særskilte behov for skjerming og 

tilrettelagt behandling. 
f. Prosjektet bør inkludere sikring av informasjon til innsatte. De må ha tilgang 

på informasjon om hjelpen som finnes i fengselet og kvalitetssikret 
informasjon om psykiske lidelser.  

g. Tilgangen på hjelp må dimensjoneres i forhold til det store behovet som er 
beskrevet. 

 
 
RBU-sak 22-2021  Implementering av ParkinsonNet 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg vurderer ParkinsonNet som en meget god modell for 

oppfølging av mennesker med Parkinson sykdom. 
2. Regionalt brukerutvalg ønsker at denne modellen på sikt vurderes brukt også til 

andre pasientgrupper. 
3. RBU ber om å få saken til ny behandling i november 2021.  

 
 
RBU-sak 23-2021  Læring og mestring i helse- og omsorgstjenestene, orientering 

og drøfting  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar rapporten «Læring- og mestring i helse- og 

omsorgstjenestene. Utfordringer og forbedringsområder for tilbud i helseforetak og 

kommuner og samhandlingen mellom tjenestenivåene» til orientering. 

2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til videre arbeidet: 
a. Framtidig tilbud bør utvikles også til pasienter med sammensatte vansker. 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 7 av 332



 

b. Det bør være tett kontakt med pasient- og brukerorganisasjoner i utvikling 
av læring- og mestringskurs. Kursdeltakere bør få informasjon om tilbud som 
finnes i brukerorganisasjonene.   

c. Pasientreiseforskriften bør endres med tanke på pårørendes deltakelse på 
kurs. I dag praktiskeres dekning av utgfter for strengt og definisjonen av hva 
som er en «nær pårørende» bør utvides. 

d. Det bør kartlegges i hvor stor grad vi har tilrettelagte lokaler til LMS-
tjenestene i helseforetakene. 

e. Det savnes LM-kurs til pasienter med ruslidelser (både alkohol og 
avhengighet av narkotiske stoffer), både under behandling og i etter avsluttet 
behandling.   

f. Det må tilrettelegges bedre for pasienter og pårørende med ulik kultur- og 
språkbakgrunn. Omfanget av, ansvaret for kostnader og rutiner for 
innhenting av tolk i læring- og mestringstjenestene bør kartlegges. 

g. Utvikling av læring- og mestringskurs til den samiske befolkningen må inngå 
i det videre arbeidet med spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen. 

h. Kursene må ha oppdatert faglig innhold og tilpassede pedagogiske 
virkemidler må benyttes. 

 
 

RBU-sak 24-2021  Årsrapport 2020 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2020. 

  
 
RBU-sak 25-2021  Pasient- og brukererfaringer under koronapandemien 2020 - 

Orientering om Helsetilsynets rapport 6/2020  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar Helsetilsynets rapport om pasient- og brukererfaringer 

under koronapandemien 2020 til orientering.  
2. Regionalt brukerutvalg ber om at en i det videre evalueringsarbeidet i Helse Nord 

har fokus på å sikre tilbudet til den eldre befolkningen og til pasientgrupper som 
ikke benytter digitale løsninger. 

3. Regionalt brukerutvalg vil uttrykke sterk bekymring for at et samlet redusert 
tjenestetilbud har ført til midre tillitsvalgsarbeid/likemannsarbeid i regionen. Når 
alle tiltak faller bort samtidig og det bare er minimumsløsninger som tilbys, må 
tillitspersoner/likemenn prioritere andre omsorgsoppgaver.  

 
 
RBU-sak 26-2021  Egenevaluering – avklaring av videre prosess  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg erkjenner at det er mange utfordringer knyttet til bruk av 

kun digitale møter, selv om det også er fordeler med denne møteformen. 
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2. Regionalt brukerutvalg vil gjennomføre et ekstra oppfølgingsmøte i uke 14 for 
videre drøfting. 

 

RBU-sak 27-2021  Referatsaker  
Det ble referert fra følgende saker: 
1. Protokoll AU RBU 03 mars 2021  
2. Protokoll BU Helgelandssykehuset 15. januar 2021  
3. Protokoll BU Helgelandssykehuset 19. februar 2021 
4. Protokoll BU Sykehusapotek Nord 7. desember 2020 
5. Protokoll BU Sykehusapotek Nord 21. september 2020 
6. Protokoll BU UNN 9. desember 2020 
7. Referat UR UNN 22. januar 2021 
8. Referat UR UNN 10. februar 2021 
9. Referat BU Nordlandssykehuset 20. november 2020 
10. Referat UR Nordlandssykehuset 22. februar 2021 
11. Protokoll BU Nordlandssykehuset 10. februar 2021 
12. Referat UR Finnmarkssykehuset 10. februar 2021 
13. Referat Fellesmøte Ungdomsrådene i Helse Nord 4. november 2020 
14. Årsrapport UR UNN 2020 
15. Årsmelding UR Finnmarkssykehuset 2020 
16. Årlig melding BU Helgelandssykehuset 2020 
17. Årsmelding UR Nordlandssykehuset 2020 

 

Vedtak: 
1. Framlagte saker tas til orientering 
 
 
RBU-sak 28-2021 Orienteringssaker 

1. Informasjon fra RBU-leder - muntlig 
25.01.21 – 08.03.21 Ukentlig Teamsmøte om Corona 
02.03.21 Tematime styret RHF 
03.03.21 Styremøte RHF 
04.02.21 Verktøykasse for nye metoder 
11.02.21 Beslutningsforum 
11.02.21 Tematime styret RHF 
15.02.21 Beslutningsforum 
24.02.21 Styremøte RHF 
03.03.21 AU-møte 

 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  

Arne Vassbotn 
22.01.21   Nytt kvalitetssystem 
03.02.21   Nytt kvalitetssystem 
09.02.21   Nytt kvalitetssystem 
17.02.21   Regional pasientsikkerhetskonferanse  
17.02.21   Persontilpasset medisin  0900-1100 
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25.02.21   Nytt kvalitetssystem 
 
Ester Marie Fjellheim 

13.01.21 Innlegg v/overrekkelse til helsemnisteren, Strategidokument for 
spesialisthelsetjener til den samiske befolkningen.  
14.01.21 God klinisk praksis ved bruk av kunstig intelligens. 
09.03.21 God klinisk praksis ved bruk av kunstig intelligens (work-shop) 
 

Ole Marius Minde Johnsen 
10.02.21 Digitale helsetjenester 
17.02.21 Regional pasientsikkerhetskonferanse 
 
Karen Agnete Hagland og Gunnhild Berglen har deltatt i flere prosjekter, men var 
ikke tilstede da saken ble behandlet.  

 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig fra Cecilie Daae og Geir Tollåli 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 29-2021 Eventuelt   
 
Ingen saker til eventuelt. 

 

Bodø, den 11. mars 2021 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen  
den 11 MARS 2021 – kl. 17.00 
 
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23   Kari Bøckmann    Bodø, 08. april 2021 

 

RBU-sak 32-2021 Årsmeldinger 2020 fra Pasient- og 

brukerombudene i Nord-Norge  

 
Formål: 
Orientering om årsmeldingene 2020 til Pasient- og brukerombudene i Nord-Norge. 
 
Bakgrunn 
Pasient- og brukerombudene i nord vil presentere sentrale problemstillinger fra 
årsmeldingene 2020. Presentasjonen vil omhandle hovedtemaer som kan gjelde for hele 
Helse Nord RHF og temaer som er på tvers av HF-nivå.  
 
Orienteringen gis av pasient- og brukerombudene Odd Arvid Ryan, Mette Eriksen og 
Runar Finvåg  
 
Hovedtema i orienteringen vil være  

• Overordnet statistikk om henvendelser til pasient- og brukerombudene 
gjeldende for helseforetakene i Helse Nord RHF 

• Utfordringer om informasjon og kommunikasjon mellom helsepersonell og 
pasient/pårørende – spesielt i situasjoner ved alvorlig sykdom og ved dødsfall. 
Noen tanker om hvordan utviklingen av lovpålagte ordninger som kontaktlege 
og koordinator fungerer med hensyn til dette. 

• Utvikling av Fristbrudd for igangsetting av utredning og behandling – og 
manglende informasjon til pasienter om hvor lenge det er forsvarlig å vente på 
oppstart av behandling. 

• Videreføring av lokalt prosjekt mellom Pasient- og brukerombudet i Nordland og 
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF til nasjonalt fokusområde hos alle 
landets pasient- og brukerombud om hvordan bli bedre kjent blant ungdom.  

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og tar årsmeldingene fra pasient- og 
brukerombudene i Nord-Norge til etterretning 
 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
Vedlegg: 
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Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Nordland 
Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Hammerfest 
Årsmelding fra Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø 
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Årsmelding 2020 
 

Nordland 
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Året 2020 var et spesielt og utfordrende år med Covid-19 pandemien som satte vårt samfunn og ikke 
minst helse- og omsorgstjenestene på mange store prøver. Utfordringene er på langt nær over og vi 
venter alle på at forholdene skal normaliseres. Under pandemien har pasienter og brukere opplevd 
at helsetjenester ble avkortet og noen forsvant. Pasient- og brukerrettigheter  ble midlertidig fjernet 
og endret for å lette belastningen på helsetjenestene som måtte prioritere pandemien. Pasient- og 
brukerombudskontoret  opplevde nedgang i antall henvendelser til kontoret i begynnelsen av 
pandemien, men fra august var antall henvendelser tilbake til normalen. Denne årsmeldingen 
omhandler en beskrivelse av den aktivitet som ombudskontoret hadde i 2020 og noen av de 
utfordringer som vi har erfart at pasienter, brukere og pårørende har gitt tilbakemeldinger om til oss. 
 
Pasient- og brukerombudet har hatt et svært vellykket samarbeidsprosjekt med ungdomsrådet på 
Nordlandssykehuset HF. Prosjektet startet med en erkjennelse av at vi hadde for få henvendelser fra 
ungdom og vi ønsket å finne ut hvorfor. I tillegg vil vi legge bedre til rette for at ungdom kan benytte 
våre tjenester. Leder for ungdomsrådet, Marie Dalskjær har skrevet et klokt og viktig innlegg til vår 
årsmelding – les og lær! 
 
 
Bodø 1. mars 2021 

 
Runar Finvåg 
pasient- og brukerombud 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen fra Ungdomsrådet på Nordlandssykehuset 
 
Det er vi som er unge, som vet aller best hva 
ungdomsgruppen trenger i møtet med helsevesenet. Ofte har 
de ulike voksne behandlerne en tendens til å tenke hva de 
tror og mener er best for ungdommen, i de ulike 
helsetjenestene vi mottar og trenger. Derfor er det så viktig at 
vi blir sett og hørt, og møtt ut i fra våre ulike behov. Et sitat 
som oppsummerer dette er:  
 
Det som er best for mange, er ikke nødvendigvis bra for 
meg. Voksne har en tendens til å tenke at ungdom er sånn 
og slik. Men bare jeg vet hvem jeg er og hva mine behov er.   
Sitat fra Ungdomsrådet Nordlandssykehuset. 
 
   
    Marie Dalskjær, leder Ungdomsrådet 
 
Derfor ble vi i Ungdomsrådet veldig glade da dere i Pasient- og brukerombudet Nordland tok kontakt 
med oss fordi dere ville bli bedre på å nå ut til ungdom. Dere erfarte at ungdom ikke tok kontakt med 
dere, og ville ha innspill fra oss på hvordan dere skulle endre dette. Samarbeidet med dere har vært 
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godt og likeverdig. Dere anerkjente vår kompetanse, og tok våre innspill på alvor. Vi synes også at det 
var bra at vi som ungdom var i flertatt i gruppen, vi var fire ungdommer og dere var to. Dere la godt 
til rette for vår medvirkning, og lyttet godt til våre innspill. Vi er utrolig fornøyde med resultatet, og 
at det nå blir et nasjonalt prosjekt. Det er også fint at dere også nå skal satse mer på sosiale medier, 
fordi det er der ungdom er. 
 
Ungdomstiden går fort. Det vi i Ungdomsrådet er særlig opptatt av er å sikre gode overganger, både 
fra barn til voksen på alle de ulike avdelingene som er, og mellom sykehuset og kommunen og 
skolen. Det må være et godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole, slik at det blir best 
mulig for ungdommen selv. For ungdom som mottar tjenester fra flere instanser er det viktig at disse 
har en helhetlig tilnærming og god kontakt med hverandre. Tjenestene må ha god kunnskap om 
hverandre, samarbeidskultur, gjerne felles møtepunkt og kursing. Det er trygt for ungdom om de 
forstår at helsepersonell samarbeider godt på tvers av enheter/klinikker, og at helsepersonell fra 
voksenmedisinen har god kjennskap til de som jobber i BUP/Barneavdelingen (både hvem de er, og 
hvilke tilbud som finnes).  
 
Helsevesenet må tilby en helhetlig og fleksibel behandling som tar utgangspunkt i ungdommens 
særskilte behov. Det betyr blant annet at ungdom som trenger hjelp må tilbys hjelp fort. Som 
ungdom har en ikke tid til å vente flere måneder på å få hjelp. Et ungdomsliv er kort, voksenlivet er 
lengre. Det er så mye man har lyst å gjøre, og så mye man kan gå glipp av. Det er heller ikke greit å 
måtte være på sykehuset når du egentlig skulle vært på skolen. Du går glipp av fag, du går over 
fraværsgrensa, og du blir mange ganger så utmattet av behandlingen at du ikke har noe å gjøre på 
skolen etterpå. 
 
Det er forvirrende når helsepersonell sier og mener forskjellige ting om hva som feiler deg, hva som 
er lurt å gjøre, og hvilken behandling du skal ha. Det er viktig at vi får god og trygg informasjon, og at 
helsepersonell sikrer at informasjonen som gis, blir forstått. Vi trenger også å få god informasjon om 
hvilke valgmuligheter vi har, og vi må kunne stille spørsmål, også utenom selve timen. Ved 
overgangen fra barneorienterte til voksenorienterte tjenester bør kontakten opprettholdes og 
informasjon videreformidles, etter samtykke fra ungdommen. Helsepersonell bør snakke med 
ungdom også om ulempene ved å ikke dele noe informasjon.  
 
Livene til ungdom i kontakt med helsetjenesten er kanskje ikke helt forutsigbart, men det er viktig at 
behandlingen er det. Går ting galt i ungdomstiden drar man gjerne med seg problemer over i voksen 
alder. De fleste ungdom skulle gjerne ha sluppet å ha noe med dere å gjøre i det hele tatt. Men når 
det først er sånn at vi trenger dere, så er det viktig at dere hjelper oss, sånn at sykdommen tar så 
liten plass som mulig. Da trenger vi en helsetjeneste som ser akkurat det. Helsetjenesten må huske 
på at vi er så mye mer enn bare ungdomspasienter med ulike sykdommer, lidelser og utfordringer, vi 
er tross alt ungdom og vi har mange roller og mange andre ting vi ønsker å gjøre.   
 
Alltid ta utgangspunkt i ungdommens perspektiv og ikke tro at du vet hva ungdom trenger, spør! 
 
Året 2020 var og ble et ekstra spesielt år. Covid-19 pandemien som kom snikende til oss, har gått ut 
over oss alle, og da særlig barn og unge. Dette er ekstra bekymringsfullt, spør du oss i Ungdomsrådet. 
Barn og unge som trenger helsehjelp er ekstra sårbare, og det er viktig at vi har instanser som passer 
på at vi får den gode og tilstrekkelige hjelpen vi har krav på. Stengte dører og lange ventelister har 
vært et stort problem. Mange får ikke engang hjelpen de trenger. Dette er og burde ikke være greit. 
Vi bor tross alt i Norge. Her er dere i Pasient- og brukerombudet utrolig viktig. Det er desto viktigere 
nå at barn og unge får den hjelpen de skal ha og trenger, raskt. Derfor er det viktig at vi har pasient- 
og brukerombudet, som kan passe på at vi som ungdom får de rettighetene og behandlingene vi har 
krav på.   
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1. Innledning 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å 
ivareta pasientenes og brukernes behov, 
interesser og rettssikkerhet overfor den 
statlige spesialisthelsetjenesten, 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og 
for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 
Helsedirektoratet administrerer 
ombudsordningen, men ombudene er faglig 
uavhengig og selvstendig. Det er i 
utgangspunktet ett pasient- og brukerombud i 
hvert fylke. 
 

2. Arbeidsområde og 
virksomhetsbeskrivelse 

2.1 Om Nordland 
Nordland fylke er et langstrakt fylke med 41 
kommuner 2 helseforetak med 6 sykehus, ca. 
243 000 innbyggere og et areal på 38 456 km². 
Dette medfører for mange pasienter, brukere 
og pårørende lange reiseavstander til og fra 
behandling.  

2.2 Arbeidsområde 
Pasient- og brukerombudets arbeidsområde 
omfatter statlige spesialisthelsetjenester, 
fylkeskommunale tannhelsetjenester og 
kommunale helse- og omsorgstjenester. Selv 
om arbeidsområdet gjennom pasient- og 
brukerrettighetsloven er avgrenset til 
offentlige helse- og omsorgstjenester, så 
mottar ombudet også henvendelser på andre 
områder som for eksempel privat 
helsetjeneste, tannbehandling, NAV og 
vergemål. 

2.3 Enkeltsaker og å bidra til økt 
kvalitet i tjenestene 
Ombudet er en viktig mottaker og formidler av 
pasient- og brukeropplevelser. Alle kan 
henvende seg til ombudet. De som tar kontakt 
er pasienter, brukere, pårørende eller ansatte 
i helse- og omsorgstjenesten. Det er mulig å ta 
kontakt anonymt, og tjenesten er gratis.  
 

 
 
Ombudet skal være et tilgjengelig 
lavterskeltilbud for de som har spørsmål, 
tilbakemeldinger eller klager til helse- og 
omsorgstjenestetilbudene. Hjelpen går ofte ut 
på å lytte, stille spørsmål, gi informasjon om 
muligheter, hjelpe til å sortere og gi råd. 
Alternativene vil ofte være ett eller flere av 
disse:  

• ta opp saken direkte med 
tjenestestedet, gi tilbakemelding eller 
be om et dialogmøte  

• klage til tjenestested eller 
Statsforvalteren  

• søke erstatning fra Norsk 
pasientskadeerstatning  

 
Ombudets videreformidling av erfaringer og 
opplevelser fra pasienter, brukere og 
pårørende, kan bidra til økt kvalitet i helse- og 
omsorgstjenestene. Dette skjer i enkeltsaker, i 
dialog med helsepersonell, tjenestene og 
tilsynsmyndighetene, og ikke minst i gjennom 
årlig melding til Stortinget om kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
 

3. Drift/økonomi 
Pasient- og brukerombudskontoret i Nordland 
ligger i Bodø og har 5 ansatte (4,5 årsverk):  
pasient- og brukerombud Runar Finvåg, 
seniorrådgiver Kjersti Syversen (nestleder), 
seniorrådgiver Børge Wågø Albertsen, 
seniorrådgiver Nina Adelsten Iversen og 
sekretær Monica Amundsen. 
 

3.1 Budsjett/regnskap 

Budsjett og regnskap for de tre siste årene 
(tall i hele tusen): 

 2018 2019 2020 

Budsjett 3 606 3 786 3 870 

Regnskap 3 612 3 953 3 897 

 

Regnskapet viser et resultat med et lite 
overforbruk i forhold til budsjett. 
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3.2 Utadrettet informasjonsvirksomhet 
At pasient- og brukerombudsordningen er kjent i befolkningen er en viktig forutsetning for at 
ombudsordningen skal bli benyttet av de som trenger den. Arbeidet med å gjøre ordningen kjent 
skjer i hovedsak gjennom kontakt med den enkelte pasient, bruker og pårørende, helsetjenestene og 
gjennom foredragsvirksomhet. Sosiale medier er en viktig informasjonskanal til befolkningen. 
Pasient- og brukerombudet i Nordland har egen profil på Facebook der vi formidler lokale og 
nasjonale nyheter innen helse- og omsorgstjenesten. I tillegg har Pasient- og brukerombudet 
nasjonalt egen Facebook profil i tillegg til nettside på www.pobo.no
 

4. Statistikk - nye henvendelser 2020 
 
Alle henvendelser til pasient- og brukerombudene registreres og kodes for å analysere hvilke 
problemstillinger pasienter, brukere og pårørende opplever i ulike deler av tjenestene. Det er viktig å 
presisere at denne statistikken er av svært lite omfang både i forhold til antall pasienter, brukere og 
pårørende i fylket, og i forhold til totalt antall kontakter og behandlinger som finner sted i helse- og 
omsorgstjenestene i fylket i løpet av et år. Hensikten med statistikken er å belyse hva pasienter, 
bruker og pårørende tar opp av problemstillinger med pasient- og brukerombudet og i hvilke 
tjenester disse gjelder.  
 

 2018 2019 2020 

Nye henvendelser* 631 641 559 

Problemstillinger** 542 616 540 

* Nye henvendelser består av nye saker, enkle forespørsler og henvendelser med spørsmål utenfor ombudets mandat.  
** I nye saker registreres problemstillinger som pasienter, bruker og pårørende tar opp med ombudet. Tallet er lavere enn 
antall nye henvendelser og skyldes at det ikke registreres problemstillinger i henvendelser som gjelder forespørsler og 
utenfor ombudets mandat. 

 
Tabellen viser en nedgang i henvendelser i 2020 i forhold til tidligere år. Da Covid-19 pandemien kom 
i mars falt antall henvendelser til kontoret betraktelig. Først fra august begynte antall henvendelser å 
stabiliseres på normalt nivå. Dette skjedde også på de fleste andre ombudskontor i landet, med 
unntak for ombudskontorene på sentrale østland. Mulige årsaker til denne reduksjonen kan 
sannsynligvis forklares med at befolkningen som en del av felles dugnad med å ikke belaste 
helsetjenestene unødig, heller ikke tok kontakt med ombudskontorene. 

4.1 Hvilke tjenester gjelder problemstillingene.  
De fleste henvendelser til pasient- og brukerombudet 
omhandler at pasienter, brukere og pårørende ikke er fornøyd 
med opplevelser de har hatt i helse- og omsorgstjenestene. 
Som figuren under viser det fortsatt flest henvendelser 
angående spesialisthelsetjenesten. 
Oversikten viser at 59% (65% i 2019) av problemstillingene 
gjaldt spesialisthelsetjenesten og 41% (35% i 2019) omhandlet 
kommunale helse- og omsorgstjenester.  
I tillegg til disse sakene mottar pasient- og brukerombudet også 
henvendelser som ikke er klage på behandling/tjenester, men 
er generelle forespørsler med bl.a. spørsmål om rettigheter og 
spørsmål som er utenfor ombudets arbeidsområde. 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 18 av 332

http://www.pobo.no/


6 

 

4.2 Problemstillinger angående spesialisthelsetjenesten 
 
I 2020 ble det hos Pasient- og 
brukerombudet i Nordland 
registrert 317 (390 i 2019) nye 
problemstillinger angående 
spesialisthelsetjenesten. 
Diagrammet under viser 
fordeling av antall 
problemstillinger fordelt på 
helseforetakene i fylket i tillegg 
til UNN. I tillegg var det 37 
problemstillinger som 
omhandlet andre 
sykehus/spesialisthelsetjeneste i 
andre deler av landet.  
 
 
 
 

 
 
Det er flest problemstillinger innen kirurgi, 
psykisk helsevern og indremedisin. Innen 
kirurgi stilles det ofte spørsmål om mulig 
svikt og eventuell feilbehandling. Innen 
kirurgi kan det være klage på at den 
forventede positive effekten av operasjonen 
uteblir eller at operasjonen har medført en 
forverring eller skade.  Innen psykisk 
helsevern er problemstillingen ofte rettet 
mot mangel på informasjon og reell 
medvirkning i behandlingen, i tillegg til klage 
på tvang, medisinering og feil i journal. 
 

 
 

Innen kategoriene indremedisin, onkologi og nevrologi er det ofte spørsmål om pasienten har fått 
forsinket eller feil diagnose, og problemstillinger angående venting på å få behandling. Spesielt innen 
kreftbehandling blir vi kontaktet av pasienter som opplever at de må vente lenge mellom utredning, 
diagnostisering og gjennomføring av ulike behandlingstiltak. En del av disse pasientene opplyser at 
de ikke har fått oppnevnt koordinator eller kontaktlege. 
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4.3 Problemstillinger fordelt på tjenester i kommunene  
I 2020 var ble det registrert 223 nye problemstillinger fordelt på kommunene i nordland. Fordelingen 
viser at det var flest henvendelser angående Bodø kommune (54), deretter Rana (24), Vågan (14), 
Vefsn (13), Alstadhaug (11) og Sortland (10). Ellers få henvendelser angående de andre kommunene. 
 
 

Det var flest registreringer på – fastlege, 
sykehjem, helsetjenester i hjemmet og 
legevakt. 
 
Fastlege 
Det er flest henvendelser (105) angående 
fastlege og dette bør sees i sammenheng 
med at det er stor aktivitet i 
fastlegeordningen med mange pasienter 
og mange konsultasjoner. Pasienter tar 
opp problemer med manglende og 
forsinkede henvisninger, diagnostisering, 
medisinering, og uenighet om 
behandlingstiltak. Fastlegen er et viktig 

kontakt- og knutepunkt for pasienten i helsevesenet og dermed en viktig samarbeidsaktør for 
pasienten til å komme videre til andre behandlingstilbud ved behov. 
  
Sykehjem og helsetjenester i hjemmet 
Det var totalt 51 problemstillinger knyttet til korttids- og langtidsopphold i sykehjem og 
helsetjenester i hjemmet i henvendelsene til ombudet i 2020. Det er i hovedsak pårørende som tar 
kontakt i disse sakene. Årsaken til kontakt omhandler i hovedsak lang saksbehandlingstid på 
søknader, avslag på tjenester, manglende informasjon og medvirkning i utforming av tjenestetilbudet 
og klage på kvalitet i tjenestetilbudet. 
 
Legevakt 
Det var 15 problemstillinger knyttet til legevaktstjenesten i 2020. Dette omhandler i hovedsak at 
pasientene har opplevd å ikke blitt "tatt på alvor" og tatt inn til undersøkelse/behandling. Ikke 
uvanlig omhandler problemstillingene her at pasienter opplever at legen har for liten tid og at 
pasienten er misfornøyd med å bli sendt hjem med informasjon om å ta kontakt med fastlege neste 
dag eller over helgen. For liten tid til pasienten kan innebære en risiko for at riktig diagnose og 
behandling ikke blir gitt til riktig tid. 
 
Andre kommunale helse- og omsorgstjenester 
Pasient- og brukerombudet får også henvendelser angående andre kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Dette gjelder blant annet fysioterapi, støttekontakt, brukerstyrt personlig 
assistanse og avlastning. Problemstillinger knyttet til disse tjenestene omhandler ofte at 
pasient/bruker ikke får tilstrekkelige tjenester eller at kvaliteten i tjenesten ikke er god nok. 
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5. Utvalgte tema 
Vi har valgt noen tema som vi spesielt ønsker å belyse i denne årsmeldingen. Covid-19 pandemien 
preget store deler av 2020 og vi beskriver noen av de utfordringer dette medførte for pasienter, 
brukere og pårørende. I tillegg kan du her lese om samarbeidet vi har hatt med ungdomsrådet, 
utfordringer og dilemmaer med samtykkekompetanse, kontaktlegeordningen, og til slutt vårt bidrag 
til en studie om bruk av tvang. 
 

5.1 Covid-19 pandemien  
 
Da Covid-19 pandemien medførte nedstengning av mange helse- og omsorgstjenester i mars  2020 
var det i begynnelsen stor usikkerhet om hva dette ville medføre av henvendelser til 
ombudskontoret. Resultatet var at svært få tok kontakt med ombudskontoret de 2-3 første 
månedene. Det er grunn til å anta at befolkningen ga full tilslutning til felles dugnad om ikke å belaste 
helsetjenestene unødig i den store omstillingen som måtte komme. Befolkningen tok i svært liten 
grad kontakt med fastlegene, sykehusene, helse- og omsorgstjenestene og heller ikke 
ombudskontoret. Det var en periode stor bekymring for at folk med behov for helsehjelp ikke 
oppsøkte hjelp – på grunn av koronapandemien. 
 
De få henvendelsene som ombudskontoret fikk på grunn av pandemien, omhandlet forsinket eller 
avslag på behandling, besøksrestriksjoner på sykehus og sykehjem, og for dårlig informasjon og 
samarbeid mellom sykehus for noen pasienter som hadde behov for behandling og oppfølging på 
tvers av sykehus og helseforetak. 
 
I og med at en del tjenester ble sterkt redusert eller midlertidig stengt, var vår bekymring sårbare 
pasientgrupper som pasienter med psykiske vansker og pasienter med rus og 
avhengighetsproblemer. Kombinasjonen mellom redusert hjelp og mer isolasjon (som pandemien 
medførte for alle) ble forventet å gi negativ effekt . De mer langsiktige konsekvenser pandemien kan 
ha medført for disse gruppene er uavklart. 
 
For ansatte i ombudsordningen ble også hjemmekontorløsning etablert. Dette medførte at vi ikke 
kunne ta imot personer på kontoret på grunn av smittevern. Alle henvendelser til kontoret skjedde 
ved bruk av telefon, eposter og brev. Ansatte hadde samtaler i sine egne hjem med pasienter, 
brukere, pårørende og helsepersonell. Det ble i mindre grad mulighet for å diskutere fag med 
kollegaer som til vanlig satt i naborommet på kontoret. Det ble helt kutt i utadrettet virksomhet med 
å reise ut for å treffe pasienter, brukere og helse- og omsorgstjenestene. Digitale 
kommunikasjonsløsninger med daglige møter på Skype, Teams og Join ble resultatet. Vi opplevde 
nok at våre vanlige arbeidsformer ikke strakk helt til under pandemien, og vi må se på muligheter for 
hvordan vi skal handtere dette fremover. Digitale kommunikasjonsløsninger gir mange muligheter, 
men vi mister noe på veien når de personlige og fysiske møtene ikke er mulig å gjennomføre. Vi bør 
derfor se nærmere på hvordan vi kan utvikle våre ombudstjenester med de erfaringer vi har gjort 
under pandemien. 
 

5.2 Hvordan nå ungdom-fra lokalt prosjekt til nasjonalt fokusområde  
 
Pasient- og brukerombudet i Nordland innledet høsten 2019 et samarbeidsprosjekt med 
ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. Lederen for ungdomsrådet har i innledningen til denne 
årsmeldingen skrevet en hilsen fra ungdomsrådet med sine erfaringer fra prosjektet og hva som er 
viktig for ungdom i møte med helsetjenestene. Ombudskontoret har hatt stort utbytte og lært veldig 
mye i samarbeidet med ungdommene. 
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Målsettingen for prosjektet var at ombudskontoret trengte mer kunnskap om ungdoms 
kommunikasjons- og informasjonskilder for å finne ut hvordan vi kan nå dem med våre tjenester. Vi 
ønsket å gjøre ombudsordningen bedre kjent for ungdom i alderen 16-24 år og legge til rette for at 
de på en bedre måte enn i dag kan ivareta pasient- og brukerrollen og få informasjon om sine 
rettigheter. 
 

Noen av resultatene i prosjektet er at vi har erfart at vi har informasjonsmateriell som ikke fanger 

ungdommens interesse, og vi har kommunikasjonsløsninger (telefon, epost) som ungdom i svært 

liten grad bruker. Hvis vi skal utvikle våre tjenester så bør vi bruke kommunikasjonsløsninger som er 

effektive der ungdom raskt kan få svar. Vi fikk gjennom prosjektet utarbeidet informasjonsmateriell i 

samarbeid med ungdommene – som skal brukes i digitale kanaler.  

Ikke minst fikk vi erfare at skal vi utvikle tjenestene våre så må det gjøres i samarbeid med brukerne 

våre – og fokus på å være likeverdige parter i samarbeidet mener vi er en av suksessfaktorene i dette 

prosjektet. "Ingenting om oss, uten oss" – er et godt uttrykk ungdomsrådet brukte for å poengtere at 

de må bli hørt og tatt med i alle beslutninger som angår dem. 

Ombudskontoret har orientert de andre ombudskontorene om samarbeidsprosjektet og landets 

pasient- og brukerombud har satt "Ungdom" som et felles fokusområde for 2021. 

5.3 Samtykkekompetanse og valget av å ikke ta imot behandling 

 
All helsehjelp skal være basert på samtykke fra pasienten, og pasienten har en grunnleggende rett til 
å si ja eller nei til hjelpen. Samtykkekompetanse handler om pasientens evne til å forstå hva han 
faktisk sier ja eller nei til. Det er den som er ansvarlig for helsehjelpen, som har ansvar for å vurdere 
om pasienten har samtykkekompetanse. 
  
Terskelen for å bruke tvang skal være høy og det skal fattes vedtak med hjemmel i lov for bruk av 
tvang. Pasient- og brukerombudet blir kontaktet av både pasienter og pårørende som opplever at 
terskelen for bruk av tvang – både kan oppleves for høy og for lav. 
 
Psykisk helsevern 
Kravet for bruk av tvang innen psykisk helsevern ble innstrammet fra 1. september 2017. Manglende 
samtykkekompetanse ble et av hovedkriteriene for at tvang kan utøves overfor pasienter. Hvis 
pasienten ikke er vurdert til å være samtykkekompetent og motsetter seg behandling, kan 
behandling bare gis med bakgrunn i tvang. 
 
Eksempelvis kan en pasient bli vurdert av legevakten som psykotisk med manglende 
samtykkekompetanse – sendt til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for tvungen observasjon 
og vurdering av om pasienten skal bli tvunget til behandling. I vårt langstrakte land kan dette 
medføre lang reisevei til innleggelse på institusjon. Ikke sjelden hører vi at pasienten blir utskrevet 
dagen etterpå etter å ha fått akutt medisinsk behandling og blitt vurdert til å være 
samtykkekompetent og at det ikke er grunnlag for bruk av tvang.  Pårørende fortviler over at 
pasienter med behandlingsbehov blir utskrevet for raskt.  
 
Retten til å gå til grunne 
Vi får henvendelser der pårørende fortviler fordi pasienter ikke ønsker å motta hjelp og behandling. 
Selv om pasienten har en forholdsvis alvorlig psykisk lidelse og blir vurdert til å ha 
samtykkekompetanse, skal helsetjenesten akseptere pasientens mening om ikke å la seg behandle. I 
noen tilfeller har dette medført at pasienter med alvorlig somatisk sykdom ikke har blitt behandlet, 
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noe som i verste fall har medført fremskyndet død. I noen av disse tilfellene er det nok grunnlag for å 
spørre om det ble gjort en tilstrekkelig og grundig nok vurdering av pasientens samtykkekompetanse, 
og om det er blitt gjort tilstrekkelig tiltak for å etablere et tillitsforhold mellom pasient og 
helsepersonell. Flere alvorlige hendelser omtalt i media viser at vurdering av samtykkekompetanse er 
en utbredt problematikk. Spørsmålet blir hvordan kan man komme i posisjon til å hjelpe forholdsvis 
alvorlig syke pasienter med samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelp? Problematikken er 
vanskelig og har ingen enkle løsninger.  
 

5.4  Kontaktlegeordningen 
Pasienter med alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging 
av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, har rett til å få oppnevnt kontaktlege. Pasienter som 
oppfyller kravene skal ha informasjon om at de har rett på en kontaktlege, og så snart som mulig få 
vite hvem som er deres kontaktlege. Kontaktlegen skal blant annet være pasientens medisinskfaglige 
kontakt gjennom hele pasientforløpet, være involvert i oppfølgingen og behandlingen og bidra til at 
pasientforløpet går som planlagt. I tillegg være tilgjengelig for pasient og helsepersonell angående 
medisinske spørsmål og holde pasient (pårørende) informert. 
 
Vi erfarer at kontaktlegeordningen i for liten grad er etablert og fungerer ikke godt nok i 
spesialisthelsetjenesten. Mange pasienter og pårørende med problematiske behandlingsforløp, 
svarer at de ikke har fått informasjon eller fått tildelt kontaktlege, selv om pasienten oppfyller 
kravene for å få kontaktlege. Eksempelvis kan pasienter som er i et lengre behandlingsforløp med 
flere avdelinger involvert, oppleve manglende kontinuitet, mangel på helhet og plan i forløpet, svikt i 
informasjonsutveksling mellom helsepersonell eller i journalføringen. Samarbeid og koordinering 
internt kan være mangelfull. Kontaktlegen er tiltenkt en sentral og viktig rolle i behandlingen. 
 
Landets Pasient- og brukerombud har tatt opp problemer med kontaktlegeordningen siden den kom. 
Det er en erkjennelse i helsetjenesten at dette ikke fungerer godt nok. Da retten til kontaktlege ble 
midlertidig fjernet under pandemien viser det også hvor lavt ordningen blir prioritert hos 
helsemyndighetene. 

5.5 Rekruttering av brukere til studie – Utviklingshemming og Korona 
Med bakgrunn i bekymringsmeldinger meldt til Sivilombudsmannen knyttet til ulovlig 
frihetsberøvelse overfor personer med utviklingshemming, startet UIT; Norges Arktiske Universitet et 
studie i 2020. "Å leve sitt eget liv – Utviklingshemming og selvstendighet under Korona" er foreløpig 
tittel på studiet. Til dette studiet har ombudskontoret bidratt til å finne aktuelle informanter som er 
ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester. Vi ble i tillegg forespurt om å lese intervjuguiden og 
komme med eventuelle innspill. Målsettingen med studiet er å gi oss mer kunnskap, og samtidig en 
bedre forståelse av kompleksiteten av det å skulle ivareta den enkeltes rett til selvstendighet 
sammen med smittevernregler. 
 
Personer med utviklingshemming henvender seg i liten grad til ombudet, men vi har en del kontakt 
med pårørende til denne gruppen. Problemstillinger som går igjen omhandler tilstrekkelig 
bemanning og hjelp, tilstrekkelig avlastning og tilstrekkelig medvirkning i utforming av tjenestene til 
den enkelte.  
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Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 8. Pasient- og brukerombud  
§ 8-1.Formål 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 

 
§ 8-2.Arbeidsområde og ansvar for ordningen 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudets 
arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

Ett av pasient- og brukerombudene skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Dette ombudet 
skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med systematisk kompetanseutvikling 
og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles løsning og forståelse av prinsipielle saker og følge med på 
hvordan ulike grupper av pasienter og brukere prioriteres ved tildeling av tjenester. 

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. 

 
§ 8-3.Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige spesialisthelsetjenesten, den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling enten 
på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak. 
 

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den 
som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 

 
§ 8-4.Behandling av henvendelser 

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak opp til 
behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt 
seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 

 
§ 8-5.Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger 

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet de 
opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får tilsvarende 
anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger. 
 

§ 8-6.Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler 
Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige 

spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 

§ 8-7.Pasient- og brukerombudets oppgaver 
Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og 

veiledning om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet 

av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. 
Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 

arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv 
hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at 
disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 
 

§ 8-8.Forskrifter 
Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og 

brukerombud. 
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Forord: årsmelding 2020 

Året 2020 har også for pasient- og brukerombudene vært et "annerledes-år". 

Coronapandemien har preget oss alle med betydelige avgrensninger både sosialt 

og fysisk. Vi som jobber hos Pasient- og brukerombudet i Finnmark  har vært 

mye på hjemmekontor og stort sett hatt telefonkontakt med pasienter og 

pårørende, og elektroniske møter med de vi samarbeider med.  

Fram til 12 mars 2020 var vi i vanlig virke, og våre klienter kunne besøke oss på 

kontoret, og vi kunne dra hjem til de som trengte det. 

 

Pandemien har ført til at svært mange pasienter ennå venter på å få behandling i 

spesialisthelsetjenesten, behandlinger er utsatt og timer er satt på vent. 

Helsetjenesten har satt inn ressurser for å ta igjen alle de timer som er utsatt, og 

dette vil selvsagt ta noe tid. Ombudet er bekymret for de pasientene som går med 

store plager eller har sykdom som forverrer seg. Vi har derfor vært ute i media 

flere ganger for å oppfordre pasienter til å ta kontakt med helsetjenesten eller oss 

om dette er tilfelle. 

 

1.oktober 2020 flyttet vårt kontor inn i nye lokaler midt i Hammerfest sentrum, 

nærmere bestemt til Sjøgata 9 Nissen senteret. Vi kunne da ønske våre klienter 

og samarbeidspartnere velkommen til nybygd og  universelt utformede lokaler. 

Dette var etterlengtet både av våre klienter og oss ansatte. Lokalene våre ligger i 

4.etg og befolkningen kan nå besøke oss både via kjøpesenterets heiser og 

inngang både fra Sjøgata og Storgata. 

Ettersom det ennå er restriksjoner for fysiske møter, må våre klienter gjøre 

avtaler med oss på telefon eller mail før dette eventuelt kan la seg gjøre. 

Pandemien har i stor grad ført til at vi har måttet bistå våre klienter over telefon, 

dette er ikke alltid optimalt. Mange ønsker møter med oss fysisk og vi håper at 

det snart kan la seg gjøre.  

Vi hos Pasient- og brukerombudet reiser til vanlig på en god del møter med 

foreninger, interesseorganisasjoner, klienter og pårørende og ikke minst med 

helsetjenesten selv i hele Finnmark. Vi vil så snart pandemien er under kontroll 

gjenoppta dette.  

 

I årsmeldingen tar vi for oss ombudets arbeidsoppgaver og statistikk med  

henvendelsesgrunner fra publikum. Disse er kategorisert med temaer og årsaker, 

og vi har trukket fram noen eksempler som er anonymisert. Fortsatt  gjenstår det 

områder i helsetjenesten som trenger en kvalitetsforbedring. Ombudet bidrar 

gjerne i dette arbeidet. 

God lesning. 

 

Med vennlig hilsen Pasient- og brukerombud i Troms og Finnmark 

Kontor Hammerfest 
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1.0 Pasient- og brukerombudets oppgaver   
Pasient- og brukerombudet i Finnmark har fra 01.02.21 endret navn til Pasient- 

og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Hammerfest. Dette som en følge 

av regionreformen. Ombudskontoret med kontorsted Hammerfest skal fortsatt ha 

Finnmarkssykehuset, UNN, Finnmarkskommunene og den offentlige 

tannhelsetjenesten som sitt hovedansvar. I realiteten blir det ingen endring for 

våre klienter. Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor 

Hammerfest skal dekke et fylke med et areal på 48 637 km2, med spredt 

befolkning på større og mindre steder. Fylket består av 18 kommuner, hvor 6 av 

kommunene er byer. Ombudet i Finnmark skal ivareta norsk, samisk, kvensk og 

fremmedspråklig befolkning. 

 
Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om Pasient- og 
brukerrettigheter av 2. juli 1999, kapittel 8 Pasient- og brukerombudet skal 
arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den 
fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. 
 

 

Pasient- og brukerombudene er administrativt knyttet til Helsedirektoratet, som 

har det formelle arbeidsgiveransvaret for ombudsordningen. Ombudet utøver sitt 

faglige virke selvstendig og uavhengig. Tilbudet er gratis og klientene har 

anledning til å være anonyme. Tilbudet er et lavterskeltilbud og klienter kan ta 

kontakt på telefon 78417240 eller mail for bistand. 

 

I år har ombudet hatt en økning i antall saker til behandling der 415 

problemstillinger har vært tatt opp. Dette er en  jevn økning fra 2018. Ombudet 

har i 2020 jobbet med hele sitt mandat. Dette innebærer både individuell 

saksbehandling hvor den enkelte pasient, bruker eller pårørende får bistand fra 

vårt kontor. Dette bidrar til at helsetjenesten får tilbakemeldinger på områder i 

tjenesten som ikke fungerer godt nok. Hver og en sak som blir synliggjort er med 

på å sette søkelys på helsehjelp som ikke har fungert godt nok, og som må 

forbedres. Målet er jo at kvaliteten stadig skal bli enda bedre. Pasient- og 

brukerombudet har hatt få fysiske møter i 2020, men mange digitale.  

Coronapandemien har ført til en rekke endringer i helsetilbudet til befolkningen for 

å unngå smitte, og nødvendig helsehjelp har selvsagt vært prioritert. Dette har 

gjort at mange venter på en behandling de har behov for. Også landets pasient- 

og brukerombud har vært opptatt av denne problematikken og har hatt et 

samarbeid på landsbasis. Slike problemstillinger løftes opp sentralt i en årlig 

årsmelding felles for alle ombudskontor i landet. Her beskrives ulike 

problemstillinger som gjelder hele landet. Denne publiseres samtidig som de 

fylkesvise årsmeldinger til overordnede myndigheter. 
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Vi håper at årsmeldingen kan bli et viktig bidrag til en stadig forbedring av 

kvaliteten både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Finnmark. 

Årsmeldingen avgis til alle instanser i helsetjenesten, samt Helsedirektoratet som 

har det administrative ansvaret for ombudsordningen. 

 

Ombudet tar imot alle saker for behandling som ligger innenfor vårt mandat. 

Enkeltsaker behandles individuelt og er taushetsbelagt. Vi har et 

saksbehandlingssystem hvor vi registrerer alle saker, skanner alle dokumenter og 

dokumenterer vårt arbeid. Ut fra dette systemet utarbeides statistikk fylkesvis og 

nasjonalt. 

Vi prøver å være minst mulig byråkratisk med rask saksgang. Av og til er en sak 

løst ved hjelp av en telefonsamtale. Ombudet må ha det formelle på plass ved at 

pasient eller pårørende gir oss fullmakt til å gå inn i saken. Dette for at 

tjenestested eller yter skal kunne gi oss de opplysninger vi trenger for å opplyse 

saken og kunne behandle denne videre. 

 

I de mer alvorlige sakene bruker vi lengre tid med ulike tilnærminger Dette gjøres 

alltid i samråd med pasient eller pårørende. Dersom det foreligger spørsmål om 

svikt eller uforsvarlighet ved helsehjelpen, sendes klagen for videre behandling 

og avklaring hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, tidligere Fylkesmannen. 

Statsforvalteren har tilsynsmyndighet med all helsehjelp i Troms og Finnmark,  og 

ombudet har varslingsplikt ved hendelser der det stilles spørsmål ved 

forsvarligheten i behandlingen.  

 

Ved pasientskader oversendes saken Norsk Pasientskadeerstatning-NPE for 

vurdering, hvor vi kan bistå og ofte er kopimottaker på all dokumentasjon. Slik 

kan vi bistå pasienten både skriftlig og muntlig i dialogen med NPE.  

 

I saker der vi vurderer om det er systemsvikt kan vi løfte de aktuelle sakene opp 

på et høyere nivå hvor de blir behandlet på et prinsipielt grunnlag. Dette er 

problemstillinger som ofte gjelder mange pasienter eller pårørende, og dermed 

får stor betydning for flere.  

Pasient- og brukerombudet skal på en god måte forsøke å være konfliktløsende 

mellom klient og helsetjenesten, og finne gode løsninger om mulig. Et godt 

tillitsforhold mellom pasient og helsetjeneste er svært viktig å ha som målsetting. 

Å møte pasienter og helsetjeneste med respekt er en viktig del av vår jobb.  
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1.2 Driftsforhold 

 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i sentrum av Hammerfest. Vi har 

flyttet inn i nye kontorlokaler høsten 2020 og holder til i Nissesenteret, Sjøgata 9, 

4 etg. Kontoret har tre ansatte i 100 % stilling pr. 01.01.20, og er bemannet med 

pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen, rådgiver Irene Skjeldnes og 

seniorrådgiver Odd Oskarsen. Kompetansen ved kontoret er både innenfor helse 

og jus. Vi håper og mener at denne fagkompetansen skal dekke det mandat 

Ombudet er gitt etter pasient- og bruker rettighetsloven.  

 

Kontoret er åpningstid fra kl. 08.00 - 15.45 på vintertid, og 08.00-15.00 på 

sommertid. Klientene kan ringe oss alle hverdager fra kl. 09.00-15.00 på vintertid 

og 09.00 til 14.30 på sommeren. Vi kan også nås på mail.   

 
 

Antall henvendelser og forespørsler fra og med 2018 til og med 
2020 
 

Året 2020 har vært et spesielt år, der vi hos Pasient- og brukerombudet har hatt 

en økning i saker til tross for at mindre behandling har vært gitt i helsetjenesten, 

og mange pasienter er blitt satt på venteliste. 

Ombudet har hatt en jevn økning i saker fra 2018. En del av våre henvendelser er 

forespørsler, hvor mange ringer fordi de trenger råd og veiledning i en vanskelig 

situasjon. Coronaåret har vært spesielt for pasienter og pårørende med mye 

ventetid, besøksrestriksjoner for pårørende, stengt sykehus i Vest Finnmark over 

en periode og generelt mye usikkerhet. Pasientene har vært tålmodige og 

forstålesefulle, og noen har fortalt at de selv har vært redd for smittet ved en 

eventuell innleggelse eller besøk hos fastlegen.  

Fortsatt er det mange pasienter som tar opp sin sak angående mangelfull kvalitet 

på behandlingen, sviktende behandling og oppfølging, og manglende eller dårlig 

kommunikasjon. Respekt, høflighet, innsikt i pasientsituasjonen og tid er helt 

sentral i all pasientbehandling. Mange helsearbeidere er flinke på disse 

områdene, men tid og god veiledning kan være en mangelvare i en del 

pasientkontakter. Dette fører ofte med seg dårlig og vanskelig kommunikasjon 

som igjen gir dårlig innsikt i hva pasientene trenger. Dette reagerer mange 

pasienter på. 

 

Under finner dere en oversikt over henvendelsesgrunner til ombudet med en del 

konkrete eksempler.   
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2.0 Antall henvendelser og forespørsler fra og med 2018 til og 
med 2020 
 
2018  358 
2019        385 
2020           429 

 

Primærsted henvendelser 

64 % av henvendelsene omhandler spesialisthelsetjenesten  

36% av henvendelsene omhandler kommunal helse- og omsorgstjeneste 

 

Årsak til henvendelser er som følger:  

69 % omhandler tjenesteytelse  

21 % omhandler system- og saksbehandling  

10 % omhandler rettigheter 

 

2.1 Fordeling av saker, hovedkategori 

Spesialisthelsetjenesten 194 saker 

Kommunale helse- og sosialtjenester 153 saker 

Forespørsler  82 saker 

 
 
 

2.2 Henvendelser fordelt på de ulike sykehus gjennom de tre 

siste år (2018,2019,2020) 

 

 2018 2019 2020 

Helse Finnmark, klinikk 

Hammerfest 

75 79 84 

Helse Finnmark, klinikk 

Kirkenes 

27 24 27 

Universitetssykehuset Nord-

Norge 

29 50 48 

Andre sykehus 16   7   9 
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3.0 Hovedspesialitet kategori spesialisthelsetjenesten (over 5) 

 

Kirurgi         86 

Psykisk helsevern       29 

Indremedisin        13 

Generelle tjenester       15 

Nevrologi          5 

Fødselshjelp/kvinnesykdommer     10 

Øre/nese/halssykdommer                        5 

Øyesykdommer        6 

Revmatologi         5 

Onkologi         6 

 

3.1 Underkategorier spesialisthelsetjeneste (over 5): 

Ortopedisk kirurgi       33 

Psykisk helsevern voksne      27 

Syketransport       11 

Generell kirurgi       20 

Gastroenterologisk kirurgi      10 

Nevrologi          5 

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)     6 

Øre-nese-halssykdommer        5 

Øyesykdommer         6 

Urologi          5 

Revmatologi          5 

Obstetrikk          6 

Bryst og endokrin kirurgi        5 

 

Kategori kirurgi: 

I 2020 hadde kirurgi 84 henvendelser. Kategorien omhandler bl.a ortopedisk 

kirurgi, generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, nevrokirurgi, plastikkirurgi, 

karkirurgi, thoraxkirurgi, kjeve- og ansiktskirurgi og barnekirurgi. 

Klagegrunnene omfatter avvisning, behandlingstiltak, bortfall/reduksjon av 

tjenester, diagnostisering, egenandeler, henvisning, informasjon, journalføring, 

medisinering, omsorgsfull hjelp, oppfølging, personvern, rutiner, utskriving og 

ventetid. 

 

Kategori psykisk helsevern:  

I 2020 hadde psykisk helsevern 29 henvendelser. Kategorien omhandler psykisk 

helsevern for barn og voksne. 

Klagegrunnene omfatter behandlingstiltak, bortfall/reduksjon av tjenester, 

medisinering, diagnostisering, henvisning, journal, oppfølging og oppførsel. 
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Kategori Indremedisin:  

I 2020 hadde indremedisin 13 henvendelser. Kategorien omhandler 

blodsykdommer, dialyse, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, 

hjertesykdommer, infeksjonsmedisin og lungesykdommer.  
Klagegrunnene omfatter avvisning, behandlingstiltak, informasjon, 

diagnostisering, oppførsel, rutiner og samarbeid internt. 

 

Kategori Generelle tjenester/transport:  

I 2020 hadde generelle tjenester/transport 15 henvendelser. Kategorien 

omhandler syketransport (Pasientreiser), AMK/ambulanse og AMK-sentral. 

Klagegrunnene omfatter klager på avvisning, behandlingstiltak, 

egenandeler/finansieringsspørsmål, medisinering, omsorgsfull hjelp, oppfølging, 

rutiner og utskriving. 

 

Kategori Nevrologi: 

I 2020 hadde nevrologi 5 henvendelser. Kategorien omhandler nevrologiske 

lidelser/smerter og kirurgiske inngrep. 

Klagegrunnene omfatter diagnostisering, omfang av tjenester, behandlingstiltak 

og utskriving. 

 

Kategori Fødselshjelp/kvinnesykdommer 

I 2020 hadde fødselshjelp/kvinnesykdommer 9 henvendelser. Kategorien 

omhandler assistert befruktning, fostermedisin, generell gynekologi, gynekologisk 

onkologi og obstetrikk.  

Klagegrunnene omfatter bortfall/reduksjon av tjenester, behandlingstiltak, 

omsorgsfull hjelp og egenandeler. 

 

Kategori Øre-nese-halssykdommer 

I 2020 hadde øre-nese-halssykdommer 5 henvendelser. Kategorien omhandler 

sykdommer/plager med øre/nese eller hals. 

Klagegrunnene omfatter behandling innen frist, behandlingstiltak, informasjon og 

oppfølging. 

 

Kategori Revmatologi 

I 2020 hadde revmatologi 5 henvendelser. Kategorien omhandler revmatiske 

sykdommer. 

Klagegrunnene omfatter medisinering og diagnostisering. 

 

Kategori Onkologi 

I 2020 hadde onkologi 6 henvendelser. Kategorien omfatter kreftsykdom. 

Klagegrunnene omfatter behandlingstid, verdighet i tjenestetilbud, samarbeid 

internt og medisinering. 
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Eksempler henvendelser fra spesialisthelsetjenesten: 

 

1) Klient fikk en skade og skulle egentlig sendes regionsykehus for operasjon, men på grunn 

av Covid 19 situasjonen ble klienten behandlet og operert på lokalsykehuset. Det ble 

konferert med spesialist ved regionsykehuset som ga instruks om hvordan inngrepet skulle 

gjøres. Dette ble ikke fulgt opp og pasienten ble påført en skade. Viste seg at skaden er varig 

og klienten har sendt sin sak inn til Norsk Pasientskadeerstatning for vurdering. 

 

2) Pårørende ringer på vegne av sin ektefelle som fikk store komplikasjoner etter operasjon. 

Saken sendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark, hvor de fikk vedtak om svikt i behandling. 

De tok kontakt med oss da de ønsket informasjon om  Norsk Pasientskadeerstatning. Vi ga 

råd og veiledning, samt sendte de skademeldingsskjema. 

 

3) Pasient tar kontakt grunnet manglende ADHD utredning, medisinering og behandling. Vi gir 

råd og veiledning for hvordan pasienten skal gå frem for å få den hjelp denne har behov for. 

 

4) Pasient tar kontakt grunnet vansker med å få videre oppfølging og timer ved VPP. Pasienten 

forsøkte flere ganger å få kontakt, men lykkes ikke i dette. Vi tok kontakt med VPP og saken 

ble ordnet opp i og pasienten fikk satt opp time. 

 

4.0 Hovedspesialitet kommunal helse- og omsorgstjeneste  

     (over 5) 

 

Utredning, diagnostisering og behandling   66 

Andre helse- og omsorgstjenester    56  

Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner   13 

 

4.1 Underkategorier kommunal helse- og omsorgstjeneste (over 5) 

Fastlege        66 

Helsetjenester i hjemmet      13 

Sykehjem        20 

Psykisk helsevern i kommunen       7 

Legevakt        12 

Tidsbegrenset opphold i institusjon      9 

 

Kategori Utredning, diagnostisering og behandling:  

I 2020 hadde denne kategorien 66 henvendelse (i hovedsak klager på fastlege.) 

Kategorien omhandler fastlege, legevakt, fengselshelsetjeneste og syketransport.  

Klagene omfatter avvisning, behandlingstiltak, bortfall/reduksjon av tjenester, 

diagnostisering, egenandeler/finansieringsspørsmål, henvisning, journalføring, 

medisinering, oppfølging, personvern og tilgjengelighet. 

 

Kategori andre helse- og omsorgstjenester:  

I 2020 hadde denne kategorien 56 henvendelser. Kategorien omhandler 

avlasting, barnebolig, bolig til vanskeligstilte, brukerstyrt personlig assistanse, 

dagtilbud, heldøgns omsorgsinstitusjon rusmiddelavhengige, helsetjenester i 

hjemmet, omsorgsbolig, omsorgslønn, praktisk bistand og opplæring og 

råd/veiledning, støttekontakt, sykehjem og tidsbegrenset opphold i institusjon.  
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Klagene omfatter begrunnelse, behandlingstiltak, bortfall/reduksjon av tjenester, 

brudd på regler om tvang, egenandeler/finansieringsspørsmål, informasjon, 

kommunikasjon/språk, manglende tildeling av tjenester – avslag, manglende 

vedtak, medisinering, medvirkning, omfang av tjenester, omsorgsfull hjelp, 

oppførsel, oppholdskommunens ansvar, personvern og rutiner. 

 

Kategori hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner 

I 2020 hadde denne kategorien 12 henvendelser. Kategorien omhandler legevakt 

og øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. 

Klagegrunnene omfatter behandlingstiltak, diagnostisering, 

kommunikasjon/språk, medisinering, omsorgsfull hjelp, oppførsel og rutiner. 

 

Kategori psykisk helsearbeid i kommunene 

I 2020 hadde denne kategorien 7 henvendelser. Kategorien omhandler psykisk 

helsearbeid og rus. 

Klagegrunnene behandlingstiltak, diagnostisering, henvisning, medisinering, 

oppfølging, oppførsel og tilgjengelighet. 

 
Eksempler henvendelser kommunale helse- og omsorgstjenester: 

 

1) Pasient tar kontakt grunnet manglende hjelp og oppfølging fra sin fastlege. Ønsker å bytte 

fastlege og vi gir pasienten informasjon om hvordan dette kan gjøres. 

 

2) Pasient hadde time hos fastlege for å få henvisning til spesialisthelsetjenesten. Legen 

begynte å snakke om sine problemer og andre ting som ikke gjaldt pasienten, men legen 

selv. Pasienten synes dette var svært uprofesjonelt og ønsket å klage på denne hendelsen. 

Vi ga pasienten råd og veiledning om fremgangsmåte for å sende en klage. 

 

3) Bruker tok kontakt med ønske om flere assistenttimer da bruker er enslig og sitter i rullestol. 

Brukeren hadde kun fått tildelt noen timer pr uke, noe denne mente var for lite i forhold til 

hjelpebehovet. Kommunen skulle ha møte om saken og vi ga råd og veiledning til bruker.  

 

4) Pårørende tok kontakt på vegne av sine foreldre med plass på sykehjem. Mente de ikke ble 

aktivisert, maten var dårlig og mange av de ansatte var fremmedspråklige. Avtaler med 

pårørende at vi skulle ta dette opp på generelt grunnlag med sykehjemmet. 

 

5) Pårørende tok kontakt da en av deres nærmeste falt stygt og slo hofta. Smertene forverret 

seg og de oppsøkte legevakt. Legevaktslege konfererte vakthavende på sykehuset, men noe 

mer ble ikke gjort. Pasienten sendt hjem med smertestillende. Smertene ble stadig forverret 

og endte med at pasienten ble hentet hjemme med ambulanse. Det ble tatt røntgen og 

konstatert lårhalsbrudd. Pasienten ble operert, men pårørende ønsket i ettertid å klage på at 

et eldre menneske måtte gå med store smerter nesten en uke. Vi ga råd og veiledning for 

hvordan de skulle gå fram for å klage på dette. 
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5.0 Covid 19 

Ny kategori grunnet Covid 19 viruset som spredte seg i Norge fra mars 2020. Vi 

mottok totalt 34 Covid 19 relaterte hendelser fra spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. 

Klagegrunnene omfatter avvisning, behandling innen frist, behandlingstiltak, 

bortfall/reduksjon av tjenester, journalføring, kommunikasjon/språk, medisinering, 

oppfølging, rutiner, saksbehandling, tilgjengelighet, utskriving og ventetid. 

 
Eksempler henvendelser Covid 19: 

1)  Pårørende ringer på vegne av sin ektefelle som har fått plass ved behandlingssenter på 

Østlandet. Ble oppringt med beskjed at ingen nord for Trondheim fikk opphold grunnet covid 

19 situasjonen. Anbefalt å klage på dette da det ikke finnes denne type behandlingssenter i 

region Nord, og alle i Norge har lik rett til behandling. 

 

2) Pårørende tar kontakt grunnet endring av regler for besøk i ubemannet omsorgsbolig. 

Beboerne fikk kun lov å ha to personer på besøk, maksimalt i en time. Det var liste på vegg 

med innskriving og utskriving, samt navn og klokkeslett. Vi tok kontakt med ledelsen i 

kommunen, saken ble fulgt opp og reglene ble fjernet. 

 

3) Pasient tok kontakt grunnet avlysning av time for kreftundersøkelse, de kunne heller ikke si 

når denne kunne få ny time. Vi tok kontakt med avdelingen og de skulle ordne opp i dette 

slik at pasienten fikk time i nær fremtid. 

 

4) Henvendelse fra pårørende om at pasienter i terminalfase ikke fikk ha sine nærmeste tilstede 

deres siste tid. Opplyste at pasienter har dødd uten å ha pårørende tilstede grunnet Covid 19 

situasjonen. Pasient- og brukerombudet sjekket ut dette og fikk informasjon om at pasienter 

har rett til å ha pårørende tilstede, i alle fall en om gangen. 

 

6.0 Samiske pasienters rettigheter og utfordringer  

Pasient- og brukerombudet i Finnmark har fokus på samers utfordringer i møte 

med helsetjenesten. Fortsatt er det mangel på samisk språk og kulturkompetanse 

i helsetjenesten i Finnmark. Mye er gjort for å bedre dette tilbudet, men fortsatt er 

man ikke i mål.  

Ombudet har i samarbeid med helsedirektoratet startet opp en pilot med en  

arbeidsgruppe bestående av aktører fra samiske fagmiljøer og forskning for å 

bidra til en bedre ombudstjeneste for den samiske befolkningen. Vi hos pasient- 

og brukerombudets kontor i Hammerfest ønsker å få ansatt en samisk rådgiver 

som kunne bidra i dette arbeidet. Så langt har dette ikke lykkes. Stillingen som 

skulle være en pilot på 2 år har vært bredt utlyst 2 ganger uten at vi har lykkes 

med ansettelse. Vi håper derfor at dette kan bli en fast stilling i fremtiden, og at 

det blir bevilget midler til dette viktige arbeidet.  

 

Ombudet i Finnmark har i mange år arbeidet med samiske pasienters 

utfordringer. De  fleste ansatte i helsetjenesten snakker ikke samisk, og tolk må 

brukes enten digitalt, over telefon eller med fysisk oppmøte. Språkproblemene 

kan her være store, og sykdom påvirker selvsagt også situasjonen. Behovet er da 

stort for å kunne utrykke seg på eget morsmål. Bruk av tolk, og aller helst 
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helsepersonell som kan samisk er da viktig å ha. Ikke minst er dette vesentlig for 

helsepersonellet selv slik at de forstår den som er syk og kan gi riktig behandling.  

  

Det er gledelig er det at det har startet opp egen samisk sykepleierutdanning i 

Kautokeino fra januar 2021. Dette er et viktig bidrag i riktig retning for samiske 

pasienter. Utdanningen har fokus på samisk kultur og studentene er 

samisktalende. 12 studenter har startet opp. Ombudet håper at helsetjenesten og 

utdanningsinstitusjonene fortsetter med å utdanne både leger, sykepleiere og 

samiske helsearbeidere. 

 

Slik det er i dag har vi et lovverk som skal sikre at den samiske pasienten får 

bruke samisk tolk ved behov og har rett til å snakke eget språk, men er det slik? . 

Mange sier at dette ikke stemmer, tolkebruk og innsikt i samisk språk og kultur 

kan synes mangelfullt til tider blant helsepersonell. 

Det er vel heller slik at det er norsktalende personell som trenger tolk for å forstå 

den samiske pasienten. 

 

Kunnskap og bevissthet om kultur, språk og tolkebruk må løftes opp i hele 

helsetjenesten. Særlig ved akutte sykehusinnleggelser er behovet stort, da har 

man ikke hatt tid til planlegging. Det å snakke med en tolk en gang om dagen når 

behovet er der nærmest hele døgnet er vanskelig. Pårørende er fortvilet når de 

ikke kan bli innskrevet med pasient, mens norsktalende helsepersonell kan 

oppfatte at pasienten forstår godt nok norsk og mener behovet for hyppig tolke- 

bruk ikke er nødvendig. Pårørende kan fortelle at pasienten i virkeligheten har 

forstått svært lite. 

Det blir selvsagt også vanskelig å gi korrekt tilbakemelding om tilstand og 

symptomer uten felles språk, denne tilbakemeldingen er helsepersonell avhengig 

av å få hos pasienten. Pasientens rett til medvirkning i behandlingen  blir heller 

ikke ivaretatt når man ikke får anledning til å uttrykke seg.  

Vi hos ombudet jobber med disse problemstillingene og vil arbeide videre for et 

bedre tilbud til den samiske befolkningen. Vi oppfordrer de som trenger oss om å 

ta kontakt.   

 

7.0 Forespørsler og henvendelser utenfor mandat 

I 2020 mottok vi  82 forespørsler, samt 6 henvendelser utenfor mandat. Dette er 

henvendelser som ikke blir registrert som sak, men hvor pasienter/pårørende kun 

får råd/veiledning om det de etterspør. Noen forespørsler er utenfor vårt mandat 

som bl.a NAV og hjelpemidler gjennom Hjelpemiddelsentral. Noen eksempler på 

forespørsler kan være at de ber om telefonnummer til sykehus/pasientreiser etc., 

spørsmål om klageordninger som Norsk Pasientskadeerstatning, dekning av 

advokat, fri rettshjelp, dekning av reiseutgifter, fritt sykehusvalg, 

pasientrettigheter, bytte av fastlege og andre rettighetsspørsmål. De som ringer 

oss kan fritt velge å være anonyme i sine forespørsler til oss.  
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8.0 Pasientskade/komplikasjoner/Norsk 

pasientskadeerstatning/Fylkesmannen  

De fleste behandlinger og inngrep skjer uten de store komplikasjonene. Likevel 

går ikke alle inngrep som planlagt og noen pasienter opplever at de får skader og 

komplikasjoner. Dette fører igjen til et langt og krevende sykdomsforløp. Noen 

ganger mener pasientene at behandlingen ikke har vært god nok eller at den har 

vært direkte feil, samt at de ikke har vært godt nok informert på forhånd om 

komplikasjonsfarene. En del av disse pasientene kommer til oss, og vi bistår dem 

med klagesaker til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Å få sin sak behandlet 

hos NPE er gratis, og pasientene får en objektiv sakkyndig bedømming av 

behandlingen som er gitt. Mange er fornøyde med akkurat dette selv om de ikke 

alltid får utbetalt erstatning. 

Pasientene bestemmer selv om de vil sende sin sak til NPE.  Vi er behjelpelig 

ved utforming av skadebeskrivelser, innspill til sakkyndige erklæringer og til 

uttalelse fra behandlingssted. I noen tilfeller bistår vi også ved klage på avslag fra 

NPE. I 2020 bisto vi 21 pasienter i forhold til å sende sin sak inn til NPE. I tillegg 

anbefaler vi mange gjennom råd og veiledning å sende sin sak inn selv. Dette er 

relativt enkelt gjennom et elektronisk skjema som man finner på NPEs nettsider. 

Vi veileder alle de som ønsker hjelp til å fylle ut dette skjemaet. 

 

I de tilfeller hvor det har oppstått hendelser hvor alvorlighetsgraden tilsier at 

Statsforvalteren bør vurdere sakene, oversender vi disse videre til dem. Vi 

oversender i tillegg de saker hvor påklaget instans ikke svarer ombudet på brev vi 

har sendt. Ifølge lovverket er de pliktig å svare ombudet i klagesaker. 

I 2020 var vi i kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark vedrørende 16 

saker som omhandlet svikt i helsetjeneste og manglende svar fra påklagede 

instanser.  
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9.0 Pasient- og brukerombudets anbefalinger til helsetjenesten
  

1) Fortsatt jobbe for å gi pasientene et trygt helsetilbud under pandemien  
 

2)  Spesialisthelsetjenesten må jobbe videre med å ta igjen ventelister på en 
effektiv måte slik at pasienter får sin behandling  

 
3) Fortsette å arbeide med "gode pasientforløp" mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene 
 
4) Lytte til de tilbakemeldingene som kommer både direkte fra pasientene og 

fra pasient- og brukerombudet, og bruke de aktivt i kvalitetsarbeidet 
 

5) At spesialisthelsetjenesten tar godt grep for å avklare hva som feiler 
pasientene slik at de får en diagnose, og dertil korrekt behandling. De 
pasientene som forblir uavklart, må ha en plan for hva som skal skje 
videre ved utskrivelse 
 

6)  Fastlegen må ha tid til den enkelte pasient, slik at pasientens rett til å bli 
hørt og medvirke blir en realitet, og ikke minst at sykdom oppdages tidligst 
mulig 

 
7) At samiske pasienter får anledning til å bruke sitt eget språk ved at det 

aktivt brukes tolketjenester i helsetjenesten, og at det gis opplæring i 
samisk kulturforståelse og språk til ansatte 

 
8) Det kommunale psykiatri tilbudet må styrkes med flere omsorgsboliger 

som har heldøgns bemanning  
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Vedlegg 

Lov om Pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) 

Overskriften endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102). 

 

§ 8-1.Formål 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser 
og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i 
disse tjenestene. 
 

 

§ 8-2.Arbeidsområde og ansvar for ordningen 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og 
brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale 
tannhelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Ett av pasient- og brukerombudene skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Dette 
ombudet skal bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk, bistå de øvrige ombudene med 
systematisk kompetanseutvikling og veiledning, gi råd i enkeltsaker, bidra til felles løsning og 
forståelse av prinsipielle saker og følge med på hvordan ulike grupper av pasienter og brukere 
prioriteres ved tildeling av tjenester. 

Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig. 

§ 8-3.Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige 
spesialisthelsetjenesten, den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, opp til behandling enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse 
eller av eget tiltak. 

Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til 
behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym. 

§ 8-4.Behandling av henvendelser 

Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta en sak 
opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den 
som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette. 

 

§ 8-5.Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger 

Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi ombudet 
de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven kapittel 22 får 
tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger. 

 

 

  

 

§ 8-6.Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler 
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Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige 
spesialisthelsetjenester, fylkeskommunale tannhelsetjenester og kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

§ 8-7.Pasient- og brukerombudets oppgaver 

Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, råd og 
veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde. 

Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om 
resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. 

Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets 
arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet 
bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. 

Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er 
påkrevet at disse følger opp. 

Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent. 

§ 8-8.Forskrifter 

Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om pasient- og 
brukerombud. 
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Veršuvdna dárogillii ja sámegilli 

 

 

         Jahkedieđáhus 2020  

      Finnmárku 
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Ovdasátni: 2020 jahkedieđáhus 

Jahki 2020 lea leamaš “earálágan-jahki” maiddái pasieanta- ja 

geavaheaddjiáittardeddjiide. Koronapandemiija garra ráddjejumit sihke 

sosiálalaččat ja fysalaččat leat čuohcan midjiide buohkaide. Mii geat bargat 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjis Finnmárkkus leat leamaš ollu 

ruovttukantuvrras ja eanaš gulahallan pasieanttaiguin ja oapmahaččaiguin 

telefovnna bokte, ja mis leat leamaš elektronalaš čoahkkimat singuin geaiguin 

ovttasbargat.  

Doaimmaimet nu mo dábálaš gitta njukčamánu 12. b. 2020, ja min klieanttat 

sáhtte galledit min kantuvrras, ja mii sáhtiimet mannat galledit sin geat 

dárbbašedje ahte bođiimet sin geahčai. 

 

Pandemiija lea dagahan ahte hui ollu pasieanttat ain vurdet oažžut divššu 

spesialistadearvvašvuođabálvalusas, divššut leat maŋŋonan ja diimmut leat 

bissehuvvon. Dearvvašvuođabálvalus lea lasihan resurssaid vai gerget buot 

diimmuiguin mat leat maŋiduvvon, ja dát diehttelasat ádjána veahá. Áittardeaddji 

lea fuolastuvvan daid pasieanttaid ovddas geain leat duođalaš givssit ja 

buozalmasvuohta mii vearrána. Danne leat mii máŋgii leamaš medias ávžžuhan 

dihte pasieanttaid váldit oktavuođa dearvvašvuođabálvalusain dahje minguin jus 

sis lea nu. 

 

Golggotmánu 1. b. 2020 fárreheimmet iežamet kantuvrra lanjaide guovdu 

Hámmárfeastta gávpotguovddáža, namalassii Sjøgata 9:i Nissen 

gávpeguovddážii. Dalle sáhtiimet sávvat buresboahtima iežamet klieanttaide ja 

ovttasbargoguimmiide ođđa ja universálalaččat hábmejuvvon lanjaide. Dát lei 

juoga man sihke min klieanttat ja mii leimmet guhká vuordán. Min lanjat leat 4. 

gearddis ja álbmot sáhttá dál boahtit min lusa sihke gávpeguovddáža heaissaid 

ja olgouvssaid bokte sihke Sjøgatas ja Storgatas. 

Danin go dál ain leat ráddjejumit čoahkkimiid dáfus, fertejit min klieanttat dahkat 

šiehtadusaid minguin telefovnna dahje e-poastta bokte ovdal dat vejolaččat 

sáhttá čađahuvvot. Pandemiija lea dagahan ahte mii eanaš fertet veahkehit min 

klieanttaid telefovnna bokte, ja dat ii leat álo buoremus čoavddus. Olugat háliidit 

deaivvadit minguin ja mii sávvat ahte mii sáhttit dan fargga dahkat.  

Mii Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjis mátkkoštat dábálaččat oalle ollu 

čoahkkimiidda servviiguin, beroštusorganisašuvnnaiguin, klieanttaiguin ja 

oapmahaččaiguin ja dieđusge maid dearvvašvuođabálvalusaiguin miehtá 

Finnmárkku. Dalán go pandemiija lea min gieđas, de mii joatkit dainna.  

 

Jahkedieđáhussii leat čállán áittardeaddji doaimmaid ja statistihka mas leat sivat 

manne olbmot leat váldán minguin oktavuođa. Dát leat biddjon kategoriijaide 

fáddán ja sivvan, ja mii leat válljen ovdanbuktit muhttin ovdamearkkaid maid leat 

anonymiseren. Leat ain suorggit dearvvašvuođabálvalusas main ferte buoridit 

kvaliteahta. Áittardeaddji háliida áinnas veahkehit dan dahkat. 
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Návddaš lohkama. 

 

Dearvvuođat Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjis Romssas ja Finnmárkkus 

Hámmárfeastta kantuvra 
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1.0 Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji doaimmat   

 
Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji lea 01.02.21 rievdadan 

nama Romssa ja Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjin, kantuvra 

Hámmárfeasta. Lea boađus regiovdnareforpmas. Áittardeaddjis mas lea kantuvra 

Hámmárfeasttas galgá ain leat Finnmárkkubuohcciviessu, UNN, Finnmárkku 

gielddat ja almmolaš bátnedearvvašvuođabálvalus váldoovddasvástádussan. Min 

klieanttaide ii rievdda mihkkige duohtavuođas. Romssa ja Finnmárkku Pasieanta- 

ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá gokčat fylkka mii lea 48 637 km2 stuoru, ja 

gos olbmot orrut bieđgguid stuorát ja unnit báikkiin. Fylkkas leat 18 gieldda, 6 

dain gielddain leat gávpogat. Áittardeaddji Finnmárkkus galgá áimmahuššat dáru, 

sámi, kvena ja vierisgielat álbmoga. 

 
Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji doaibma lea 
vuoigatvuođavuođđuduvvon láhkii Pasieanta- ja geavaheddjiidvuoigatvuođaid 
birra, suoidnemánu 2. b. 1999 kapihtal 8 Pasieanta- ja 
geavaheddjiidáittardeaddji bargu lea áimmahuššat pasieantta ja 
geavaheaddji dárbbuid, beroštumiid ja riektesihkkarvuođa stáhtalaš 
spesialistadearvvašvuođabálvalusa, fylkkagielddalaš 
bátnedearvvašvuođabálvalusa ja gielddalaš dearvvašvuođa- ja 
fuolahusbálvalusa ektui, ja buoridan dihte dáid bálvalusaid kvaliteahta. 
 

 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji lea hálddahuslaččat čadnon 

Dearvvašvuođadirektoráhtii, mas lea áittardeaddjiortnega formála 

bargoaddiovddasvástádus. Áittardeaddji doaimmaha doaimmastis iešheanalaččat 

ja sorjjasmeahttumit. Fálaldat lea nuvttá ja klieanttain lea vejolašvuohta leat 

anonyma. Lea vuosttašceahkkefálaldat ja klieanttat sáhttet váldit oktavuođa 

telefovnna 78417240 dahje e-poastta bokte oažžut veahki. 

 

Dán jagi leat lassánan áššit maid áittardeaddji lea gieđahallan, 415 áššečuolmma 

leat loktejuvvon. Áššit leat jeavddálaččat lassánan 2018 rájes. Áittardeaddji lea 

2020:s bargan olles iežas mandáhtain. Dat mearkkaša sihke individuála 

áššemeannudeapmi mas ovttaskas pasieanta, geavaheaddji dahje oapmahaš 

oažžu veahki min kantuvrras. Dát dagaha ahte dearvvašvuođabálvalus oažžu 

ruovttoluottadieđuid áššiid birra bálvalusas mat eai doaimma doarvái bures. 

Juohke áidna ášši mii čalmmustahttojuvvo lea mielde čuvgehit 

dearvvašvuođaveahki mii ii leat doaibman doarvái bures, ja mii ferte buoriduvvot. 

Mihttu lea ahte kvaliteahtta galgá šaddat vel ain buoret. Pasieanta- ja 

geavaheaddjiáittardeaddjis leat leamaš unnán fysalaš čoahkkima 2020:s, muhto 

ollu digitála.  

Koronapandemiija lea dagahan ollu rievdamii álbmoga 

dearvvašvuođafálaldagaide eastadan dihte njoammuma, ja dárbbašlaš 

dearvvašvuođaveahkki lea dieđusge leamaš vuoruhuvvon. Dát lea dagahan ahte 
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leat olugat geat vurdet divššu man dárbbašit. Maiddái riikka pasieanta- ja 

geavaheaddjiáittardeddjiin leamaš beroštupmi dán áššečuolmmas, ja leat 

ovttasbargan riikaviidosaččat. Dákkár áššečuolmmat loktejuvvojit guovddášdásis 

jahkásaš oktasaš jahkedieđáhusas mii guoská buot áittardeaddjikantuvrraide 

miehtá riikka. Dás čilgejuvvojit iešguđetge áššečuolmmat mat gusket olles riikii. 

Dát almmuhuvvo bajit eiseválddiide oktanaga fylkkaid jahkedieđáhusain. 

 

Mii sávvat ahte jahkedieđáhus sáhttá leat dehálaš oassin dasa ahte sihke 

Finnmárkku gielddalaš ja spesialistadearvvašvuođabálvalusa kvaliteahta álelassii 

buoriduvvo. 

Jahkedieđáhus addo buot instánssaide dearvvašvuođabálvalusas, ja 

Dearvvašvuođadirektoráhtii mas lea áittardeaddjiortnega hálddahuslaš 

ovddasvástádus. 

 

Áittardeaddji váldá vuostá buot áššiid gieđahallamii mat leat siskkobealde min 

mandáhta. Ovttaskasáššit gieđahallojit individuálalaččat ja leat jávohisvuođa 

geatnegahtton. Mis lea áššemeannudanvuogádat masa registreret buot áššiid, 

skánnet buot dokumeanttaid ja dokumenteret iežamet barggu. Dán vuogádagas 

ráhkaduvvo statistihkka fylkkaid mielde ja našunalalaččat. 

Mii geahččalat leat nu unnán byrokráhtalaččat go vejolaš ja ahte mis lea jođánis 

áššemeannudeapmi. Muhttomin čoavdit ášši telefovdnaságastallama bokte. 

Áittardeaddjis fertejit formála áššit leat ortnegis dan bokte ahte pasieanta dahje 

oapmahaš addá midjiide válddi bargat áššiin. Dat lei vai bálvalusbáiki dahje -

doaimmaheaddji galgá sáhttit addit midjiide daid dieđuid maid dárbbašat 

čalmmustit ášši ja gieđahallat dan viidásat. 

 

Áššiide mat leat eanet duođalaččat bidjat eanet áiggi ja geavahat iešguđetge 

lahkonanvugiid. Dát dahkko álo ovttas pasieanttain dahje oapmahaččain. Jus lea 

jearaldat váilevašvuođas dahje juoga mii lea fuolakeahttái 

dearvvašvuođaveahkis, de sáddejuvvo váidda viidásat Romssa ja Finnmárkku 

Stáhtahálddašeaddjái, ovdalis Finnmárkku Fylkkamánnii, gieđahallot ja 

čielggaduvvot. Stáhtahálddašeaddjis lea bearráigeahččanváldi buot 

dearvvašvuođaveahki ektui Romssas ja Finnmárkkus, ja áittardeaddji lea 

geatnegahtton dieđihit oktavuođaváldimiid birra go jerrojuvvo lea go dikšu leamaš 

dohkálaš.  

 

Pasieantavahágiid oktavuođas sáddejuvvo ášši Norgga 

Pasieantavahátbuhtadussii-NPE:i árvvoštallojuvvot, mii sáhttit veahkehit ja 

vuostáiváldit dávjá kopiija buot duođaštusain. Nu sáhttit mii veahkehit pasieantta 

sihke čálalaččat ja njálmmálaččat gulahallat NPE:in.  

 

Go leat áššit main mii árvvoštallat ahte vuogádat ii doaimma nu mo galgá de mii 

sáhttit loktet daid áššiid alit dássái gos dat gieđahallojuvvojit prinsihpalaččat. Dát 
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leat áššečuolmmat mat dávjá gusket ollu pasieanttaide dahje oapmahaččaide, ja 

nu dain lea stuorra mearkkašupmi eambbosiidda.  

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá buori vuogi mielde geahččalit 

čoavdit riiddu gaskas klieantta ja dearvvašvuođabálvalusa, ja jus vejolaš de 

galget gávdnat buriid čovdosiid. Dehálaš mihttu lea ahte lea buorre luohttevaš 

gaskavuohta gaskal pasieantta ja dearvvašvuođabálvalusa. Deaivvadit 

pasieanttaiguin ja dearvvašvuođabálvalusain gudnevuollegašvuođain lea dehálaš 

oassi min barggus.  

 

1.2 Doaibmadilit 

 

Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji kantuvra lea Hámmárfeasta 

gávpotguovddážis. Mii leat fárren ođđa lanjaide 2020 čavčča ja leat dál 

Nissensenteris, Sjøgata 9:s, 4. gearddis. Kantuvrras leat golbma bargi 100 % 

virggis 01.01.20, ja bargit leat pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji Mette 

Elisabeth Eriksen, ráđđeaddi Irene Skjeldnes ja seniorráđđeaddi Odd Oskarsen. 

Kantuvrras lea gelbbolašvuohta sihke dearvvašvuođas ja juridihkas. Mii sávvat ja 

oaivvildat ahte dát fágagelbbolašvuohta galgá gokčat dan mandáhta mii lea 

addon Áittardeaddjái pasieanta- ja geavaheddjiidlága bokte.  

 

Kantuvrras leat čuovvovaš rahpanáiggit, dii. 08.00-15.45 dálvet, ja 08.00-15.00 

geasset. Klieanttat sáhttet riŋget midjiide árgabeivviid dii. 09.00-15.00 dálvet, ja 

09.00-14.30 geasset. Min sáhttá maid olahit e-poastta bokte.   

 
 

Oktavuođaváldimiid ja gažaldagaid lohku 2018:s 2020 lohppii 
 

Jahki 2020 lea leamaš erenoamáš jahki, maiddái mis Pasieanta- ja 

geavaheddjiidáittardeaddjis leat leamaš eanet áššit vaikke vel 

dearvvašvuođabálvalusas leat addojuvvon unnit divššut, ja ollu pasieanttat leat 

biddjon vuordinlistui. 

2018 rájes lea áittardeaddji jeavddálaččat ožžon eanet áššiid. Muhttin oassi 

oktavuođaváldimiin leat jearaldagat, leat olugat geat riŋgejit go dárbbašit 

rávvagiid ja bagadallama váttis dilálašvuođas. Koronajahki lea leamaš 

erenoamáš pasieanttaide ja oapmahaččaide, lea leamaš ollu vuordináigi, 

galledanráddjehusat oapmahaččaide, Oarje Finnmárkkus lea buohcciviessu 

leamaš gitta muhttin áigodaga ja lea leamaš ollu eahpesihkkarvuohta. Pasieanttat 

leat leamaš gierdevaččat ja sii leat čájehan áddejumi, ja muhttimat leat muitalan 

ahte leat ieža ballan njoammuduvvot jus galggašit čállojuvvot sisa dahje fitnat 

fástadoaktára luhtte.  

Ain leat ollu pasieanttat geat ovdanbuktet iežaset ášši váilevaš kvaliteahta dáfus 

divššus, go divššus ja čuovvuleamis leamaš váili, ja váilevaš dahje heajos 

gulahallama dáfus. Árvvusatnin, olmmošlašvuohta, áddejupmi pasieantta dillái ja 
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áigái lea čielgasit guovddážis álo go galgá dikšut pasieanttaid. Ollu 

dearvvašvuođabargit leat čeahpit dása, muhto áigi ja buorre bagadallan sáhttá 

leat váilevaš muhttin pasieantaoktavuođain. Dát dávjá dagaha ahte lea heajos ja 

váttis gulahallan, mii fas dagaha heajos ipmárdusa das maid pasieanttat 

dárbbašit. Leat ollu pasieanttat geat reagerejit dasa. 

 

Dás vuolábealde lea oppalašgeahčastat muhttin konkrehta ovdamearkkaiguin 

mas oainnát makkár sivat olbmuin leat leamaš váldit oktavuođa áittardeddjiin.   

 
 

2.0 Oktavuođaváldimiid ja gažaldagaid lohku 2018:s 2020 lohppii 
 
2018  358 
2019        385 
2020           429 

 

Vuođđobáiki oktavuođaváldimat 

64 % oktavuođaváldimiin leat spesialistadearvvašvuođabálvalusa birra  

36 % oktavuođaváldiimiin leat gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusa 

birra 

 

Sivat oktavuođaváldimiidda:  

69 % oktavuođaváldimiin leat bálvalusaddosiid birra  

21 % oktavuođaváldimiin leat vuogádat- ja áššemeannudeami birra  

10 % oktavuođaváldimiin leat vuoigatvuođaid birra 

 

2.1 Áššiid juohkkin, váldokategoriija 

Spesialistadearvvašvuođabálvalus 194 ášši 

Gielddalaš dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusat 153 ášši 

Gažaldagat  82 ášši 

 
 
 

2.2 Oktavuođaváldimat juhkkojuvvon iešguđetge 

buohcciviesuide maŋimuš golbma jagi (2018, 2019, 2020) 

 

 2018 2019 2020 

Finnmárkku Dearvvašvuohta, 

Klinihkka Hámmárfeasta 

75 79 84 

Finnmárkku Dearvvašvuohta, 

Klinihkka Girkonjárga 

27 24 27 

Davvi-Norgga 

Universitehtabuohcciviessu 

29 50 48 

Eará buohcciviesut 16   7   9 
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3.0 Váldoerenoamášsuorgi spesialistadearvvašvuođabálvalusa 

kategoriija (badjel 5) 

 

Kirurgiija         86 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen      29 

Sis-medisiidna        13 

Oppalaš bálvalusat        15 

Nevrologiija             5 

Riegádahttinveahkki/nissondávddat     10 

Beallje-/njunne-/čottadávddat                         5 

Čalbmedávddat          6 

Leasmedávddat          5 

Onkologiija            6 

 

3.1 Vuollekategoriijat dearvvašvuođabálvalusas (badjel 5): 

Ortopedalaš kirurgiija       33 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen rávisolbmot    27 

Buhcciidfievrrideapmi       11 

Oppalaš kirurgiija        20 

Gastroenterologalaš kirurgiija      10 

Nevrologiija            5 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen mánáide ja nuoraide (BUP)   6 

Beallje-njunne-čottadávddat        5 

Čalbmedávddat           6 

Urologiija           5 

Leasmedávddat          5 

Obstetrihkka            6 

Čižže- ja endokriidna kirurgiija        5 

 

Kategoriija kirurgiija: 

2020:s váldui oktavuohta 84 geardde kirurgiija hárrái. Kategoriijii gullet earret 

eará ortopedalaš kirurgiija, oppalaš kirurgiija, gastroenterologalaš kirurgiija, 

nevrokirurgiija, plastihkkakirurgiija, varrasuotnakirurgiija, thoraxkirurgiija, oalul- ja 

ámadadjokirurgiija ja mánáidkirurgiija. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: biehttaleapmi, dikšodoaibmabijut, go bálvalusa 

massá dahje dat geahpeduvvo, diagnosa bidjan, iežasmávssut, čujuheapmi, 

diehtojuohkin, journálačállin, dálkkodeapmi, fuolalaš veahkki, čuovvuleapmi, 

personsuodjalus, rutiinnat, olggosčáliheapmi ja vuordináigi. 
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Kategoriija psykalaš dearvvašvuođasuddjen:  

2020:s váldui oktavuohta 29 geardde psykalaš dearvvašvuođasuddjema hárrái. 

Kategoriijii gullá psykalaš dearvvašvuođasuddjen mánáide ja rávisolbmuide. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšodoaibmabijut, go bálvalusa massá dahje dat 

geahpeduvvo, dálkkodeapmi, diagnosa bidjan, čujuheapmi, journála, 

čuovvuleapmi ja láhtten. 
 

Kategoriija Sis-medisiidna:  

2020:s váldui oktavuohta 13 geardde sis-medisiinna hárrái. Kategoriijii gullet 

varradávddat, dialiisa, endrokrinologiija, suolbmudandávddat, geriatriija, 

váibmodávddat, infekšuvdnamedisiidna ja geahpesdávddat.  
Váidagat leat dáid áššiid birra: biehttaleapmi, dikšodoaibmabijut, diehtojuohkin, 

diagnosa bidjan, láhtten, rutiinnat ja siskkáldas ovttasbargu. 

 

Kategoriija Oppalaš bálvalusat/fievrrideapmi:  

2020:s váldui oktavuohta 15 geardde oppalaš bálvalusaid/fievrridemiid hárrái. 

Kategoriijii gullet buhcciidfievrrideapmi (Pasieantamátkkit), AMK/ambulánsa ja 

AMK-guovddáš. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: biehttaleami váidin, dikšodoaibmabijut, 

iežasmávssut/ruhtadanjearaldagat, dálkkodeapmi, fuolalaš veahkki, 

čuovvuleapmi, rutiinnat ja olggosčáliheapmi. 

 

Kategoriija Nevrologiija: 

2020:s váldui oktavuohta 5 geardde nevrologiija hárrái. Kategoriijii gullet 

nevrologalaš váttut/bákčasat ja kirurgalaš čuohpadeamit. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: diagnosa bidjan, bálvalusa hivvodat, 

dikšodoaibmabijut ja olggosčáliheapmi. 

 

Kategoriija Riegádahttinveahkki/nissondávddat 

2020 váldui oktavuohta 9 geardde riegádahttinveahki/nissondávddaid hárrái. 

Kategoriijii gullet goanstasahkkeheapmi, ohkemedisiidna, oppalaš gynekologiija, 

gynekologalaš onkologiija ja obstetrihkka.  

Váidagat leat dáid áššiid birra: go bálvalusa massá dahje dat geahpeduvvo, 

dikšodoaibmabijut, fuolahalaš veahkki ja iežasmávssut. 

 

Kategoriija Beallje-njunne-čottadávddat 

2020:s váldui oktavuohta 5 geardde beallje-njunne-čottadávddaid hárrái. 

Kategoriijii gullet dávddat/givssit beljiin/njunis dahje čoddagis. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšu áigemeari siste, dikšodoaibmabijut, 

diehtojuohkin ja čuovvuleapmi. 

Kategoriija Leasmedávddat 

2020:s váldui oktavuohta 5 geardde leasmedávddaid hárrái. Kategoriijii gullet 

leasmedávddat. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: dálkkodeapmi ja diagnosa bidjan. 
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Kategoriija Onkologiija 

2020:s váldui oktavuohta 6 geardde onkologiija hárrái. Kategoriijii gullet maid 

borasdávddat. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšunáigi, árvvolašvuohta bálvalusfálaldagain, 

siskkáldas ovttasbargu ja dálkkodeapmi. 

 
Ovdamearkkat spesialistadearvvašvuođa oktavuođaváldimiin: 

 

1) Klieanta hávváduvvui ja galggai rievtti mielde sáddejuvvot guovllubuohccivissui 

čuohpaduvvot, muhto Covid 19 geažil dikšojuvvui ja čuohpaduvvui klieanta báikkálaš 

buohcciviesus. Ráđđádallojuvvui spesialisttain guovllubuohcciviesus guhte čilgii mo 

galggai čađahit čuohpadeami. Dát ii čuovvulahttojuvvon ja pasientii geavai vahát. 

Čájehuvvui ahte lea bistevaš vahát ja klieanta lea sádden iežas ášši Norgga 

Pasieantavahátbuhtadussii árvvoštallot. 

 

2) Oapmahaš riŋge iežas beallalačča ovddas geasa šadde stuorra givssit maŋŋá čuohpadeami. 

Ášši sáddejuvvui Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii, doppe dahkkui mearrádus ahte 

divššus lei váili. Soai válddiiga oktavuođa go háliideigga dieđuid Norgga 

Pasieantavahátbuhtadusa birra. Mii rávviimet ja bagadalaimet, ja sáddiimet sudnuide 

vahátdieđihanskovi. 

 

3) Pasieanta váldá oktavuođa go ii leat ožžon ADHD-čielggadusa, dálkkodeami iige divššu. Mii 

rávvet ja bagadat maid pasieanta galgá dahkat vai oažžu dan veahki maid dárbbaša. 

 

4) Pasieanta váldá oktavuođa go leat váttisvuođat oažžut viidásat čuovvuleami ja diimmuid 

VPP:s. Pasieanta geahččalii máŋgii oažžut oktavuođa, muhto ii lihkostuvvan. Mii válddiimet 

oktavuođa VPP:in ja ášši ordnašuvai ja pasieanta oaččui diimmu. 

 

 

4.0 Váldoerenoamášsuorgi gielddalaš dearvvašvuođa- ja    

fuolahusbálvalus  (badjel 5) 

 

Čielggadeapmi, diagnosa bidjan ja dikšu          66 

Eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat          56  

Veahkki lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođaid oktavuođas 13 

 

4. 1 Vuollekategoriijat gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas 

(badjel 5) 

Fástadoavttir                 66 

Dearvvašvuođabálvalusat ruovttus             13 

Buhcciidruoktu                20 

Psykalaš dearvvašvuođasuddjen gielddas              7 

Doavttirfákta                 12 

Áigeráddjejuvvon orrun institušuvnnas                 9 
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Kategoriija Čielggadeapmi, diagnosa bidjan ja dikšu:  

2020:s váldui oktavuohta 66 geardde dán kategoriija hárrái (eanaš váidagat 

fástadoaktáriid ektui.) Kategoriijii gullet fástadoavttir, doavtterfákta, 

giddagasdearvvašvuođabálvalus ja buhcciidfievrrideapmi.  

Váidagat leat dáid áššiid birra: biehttaleapmi, dikšodoaibmabijut, go bálvalusa 

massá dahje dat geahpeduvvo, diagnosa bidjan, 

iežasmávssut/ruhtadanjearaldagat, čujuheapmi, journálačállin, dálkkodeapmi, 

čuovvuleapmi, personsuodjalus ja beasatlašvuohta. 

 

Kategoriija eará dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusat:  

2020:s váldui oktavuohta 56 geardde dán suorggi hárrái. Kategoriijii gullet 

dudden, mánáidruoktu, ruoktu sidjiide geat rahčet, iešstivrenveahkki, 

beaivefálaldat, birrajándor fuolahusásahus, gárrenmirkosorjavaš, 

dearvvašvuođabálvalusat ruovttus, fuolahusruoktu, fuolahusbálká, praktihkalaš 

veahkki ja oahpahallan ja rávven/bagadallan, doarjjaolmmoš, buhcciidruoktu, 

áiggi dáfus ráddjejuvvon orrun ásahusas.  

Váidagat leat dáid áššiid birra: ákkastalan, dikšodoaibmabijut, go bálvalusaid 

massá dahje dat geahpeduvvojit, bággonjuolggadusaid rihkkon, 

iežasmávssut/ruhtadanjearaldagat, diehtojuohkin, gulahallan/giella, váilevaš 

bálvalusjuohkin – biehttaleapmi, váilevaš mearrádusat, dálkkodeapmi, 

mielváikkuheapmi, bálvalusaid hivvodat, fuolalaš veahkki, láhtten, orrungielddaid 

ovddasvástádus, personsuodjalus ja rutiinnat. 

 

Kategoriija veahkki lihkohisvuođaid ja eará fáhkkatlaš dilálašvuođaid 

oktavuođas 

2020:s váldui oktavuohta 12 geardde dán suorggi hárrái. Kategoriijii gullá 

doavttirfákta ja fáhkkatlaš veahkki -jándororrun. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšodoaibmabijut, diagnosa bidjan, 

gulahallan/giella, dálkkodeapmi, fuolalaš veahkki, čuovvuleapmi ja rutiinnat. 

 

Kategoriija Psykalaš dearvvašvuođabargu gielddain 

2020:s váldui oktavuohta 7 geardde dán suorggi hárrái. Kategoriijii gullet 

psykalaš dearvvašvuođadoaimmat ja gárrendilledikšu. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: dikšodoaibmabijut, diagnosa bidjan, čujuheapmi, 

dálkkodeapmi, čujuheapmi, láhtten ja beasatlašvuohta. 

 
Ovdamearkkat oktavuođaváldimiin Gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaid hárrái: 

 

1) Pasieanta váldá oktavuođa go lea ožžon váilevaš veahki ja čuovvuleami fástadoaktáris. 

Háliida lonuhit fástadoaktára ja mii muitalat pasientii mo dan sáhttá dahkat. 

2) Pasieanttas lei diibmu fástadoaktára luhtte oažžun dihte čujuheami 

spesialistadearvvašvuođabálvalussii. Doavttir muitališgođii iežas váttisvuođaid ja eará 

áššiid birra mat eai gullan pasientii, muhto doaktárii. Pasieantta mielas ii lean doavttir 

profeššunealla ja háliidii moaitit dán dáhpáhusa. Mii rávviimet ja bagadalaimet pasieantta mo 

galgá sáddet moaitaga. 
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3) Geavaheaddji válddii oktavuođa go háliidii alcces eanet assisteantadiimmuid go son orru 

okto ja čohkká juvlastuolus. Geavaheaddji lei ožžon dušše moadde diimmu vahkkui, ja 

oaivvildii dat lei menddo unnán su veahkkedárbbuid ektui. Gielddas galggai leat čoahkkin 

ášši birra ja mii rávviimet ja bagadalaimet geavaheaddji.  

 

4) Oapmahaš válddii oktavuođa iežas váhnemiid ovddas geat orruba buhcciidruovttus. 

Oaivvildii ahte soai eaba beassan leat aktiiva, lei heajos borramuš ja ollu bargit ledje 

vierisgielagat. Šiehtaimet oapmahaččain ahte mii galggaimet dán ášši loktet oppalaš dásis 

buhcciidruovttuin. 

 

5) Oapmahaš válddii oktavuođa go okta su lagamusain gahčai ja sakka bávččagahtii spirraliid. 

Bákčásat vearránedje ja sii manne doavttirfáktii. Doavttirfávtta doavttir gulahalai doaktáriin 

mas lei fákta buohcciviesus, muhto ii dahkkon mihkkige eará. Pasieanta sáddejuvvui ruoktut 

bávččasváidudahtti dálkasiiguin. Bákčasat vearránedje ahte vearránedje ja loahpas 

vižžojuvvui pasieanta buohccibiillain ruovttus. Váldojuvvui røntgen ja čájehuvvui ahte 

čoarbbealdákti lei doddjon. Pasieanta čuohpaduvvui, muhto oapmahaš háliidii maŋit áiggis 

moaitit go vuorrasat olmmoš fertii garra bákčasiiguin birget measta vahkku. Mii rávviimet ja 

bagadalaimet mo sii galge dán ášši moaitit. 

 
 

5.0 Covid 19 

Ođđa kategoriija Covid 19-virusa, mii leavvagođii Norggas 2020 njukčamánu, 

geažil. Oaččuimet oktiibuot 34 ášši mat gulle Covid 19:i spesialista- ja 

gielddalašdearvvašvuođabálvalusas. 

Váidagat leat dáid áššiid birra: biehttaleapmi, dikšu áigemeari siste, 

dikšodoaibmabijut, go bálvalusaid massá dahje dat geahpeduvvot, journálačállin, 

gulahallan/giella, dálkkodeapmi, čuovvuleapmi, rutiinnat, áššemeannudeapmi, 

beasatlašvuohta, olggosčáliheapmi ja vuordináigi. 

 
Ovdamearkkat Covid 19 oktavuođaváldimiin: 

1)  Oapmahaš riŋge iežas beallalačča ovddas geasa lea addon sadji dikšobáikái Østlandetis. 

Ledje riŋgen ja addán dieđu ahte ii oktage davábealde Troandima sáhttán boahtit orrut 

doppe covid 19-dilálašvuođa geažil. Ávžžuhuvvui moaitit dán, go dákkár dikšobáiki ii gávdno 

Davvi-regiovnnas, ja buohkain Norggas lea seamma vuoigatvuohta oažžut divššu. 

 

2) Oapmahaš váldá oktavuođa go leat rievdadan galledannjuolggadusaid fuolahusvisttiin gos 

eai leat bargit. Ássiin lei dušše lohpi oažžut guokte guossi, ja ii guhkit go ovtta diimmu. 

Seainnis lei listu masa galggai čállit goas boahtá ja goas manná, ja nama ja diibmomeari. Mii 

válddiimet oktavuođa gieldda jođihemiin, ášši čuovvulahttui ja njuolggadusat 

váldojuvvojedje eret. 

 

3) Pasieanta válddii oktavuođa go su diibmu guorahallat borasdávdda lei heaittihuvvon, eaige 

sii sáhttán muitalit goas son sáhtii oažžut ođđa diimmu. Mii válddiimet oktavuođa 

ossodagain ja sii galge ordnet ášši nu ahte pasieanta ii dárbbašan vuordit guhká oažžut 

diimmu. 

 

4) Oapmahaš válddii oktavuođa go gildojuvvui ahte lagamusat ledje pasieanttaid luhtte 

terminálamuttus, sin maŋimuš áiggis. Muitaluvvui ahte pasieanttat ledje jápmán 

oapmahaččaid haga Covid 19-dilálašvuođa geažil. Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji 

iskkai dán, ja muitaluvvui ahte lea pasieanttaid vuoigatvuohta ahte oapmahaččat lean sin 

luhtte, juoba okta ain hávális. 
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6.0 Sámi pasieanttaid vuoigatvuođat ja hástalusat  

Finnmárkku Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjis leat sápmelaččaid 

hástalusat go deaivvadit dearvvašvuođabálvalusain guovddážis. Ain váilo sámi 

giella ja kulturgelbbolašvuođa Finnmárkku dearvvašvuođabálvalusas. Lea 

dahkkon ollu buoridan dihte dán fálaldaga, muhto eat leat vel joksan mihttu.  

Áittardeaddji lea ovttas dearvvašvuođadirektoráhtain vuolggahan 

álggahanprošeavtta bargojoavkkuin mas leat oassálastit sámi fága- ja 

dutkanbirrasiin dagahit buoret áittardeaddjibálvalusa sámi álbmogii. Mii 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjis Hámmárfeastta kantuvrras háliidat 

virgádit sámi ráđđeaddi gii sáhtášii veahkehit dáinna bargguin. Dássážii ii leat dát 

vel lihkostuvvan. Virgi mii galggai leat pilohta 2 jagi lea viidát almmuhuvvon guktii, 

eatge leat lihkostuvvan virgádit geange. Danne mii sávvat ahte dát sáhttá šaddan 

bistevaš virgin boahtteáiggis, ja ahte dán dehálaš doibmii juolluduvvo ruhta.  

 

Finnmárkku Áittardeaddji lea máŋga jagi bargan sámi pasieanttaid 

hástalusaiguin. Eanaš bargit dearvvašvuođabálvalusas eai hála sámegiela, ja 

ferte geavahuvvot dulka juogo digitálalaččat, telefovnna bokte ahte dulka lea 

sajis. Dáppe sáhttet leat stuorra giellaváttisvuođat, ja buozalmasvuohta dieđusge 

váikkuha dilálašvuhtii. Dalle lea stuorra dárbu beassat gulahallat iežas eatnigillii. 

Dalle lea dehálaš ahte geavaha dulkka dahje vel buoret ahte leat 

dearvvašvuođabargit geat máhttet sámegiela. Erenoamážit lea dát mearkkašahtti 

dearvvašvuođabargiide, nu ahte sii áddejit su gii lea buozas ja sáhttet addit rivttes 

divššu.  

  

Illuda ahte ođđajagimánu 2021 álggahuvvui sierra sámi buohccidivššároahppu 

Guovdageidnui. Buohccidivššároahpu lea dehálaš lávki sámi pasieanttaid ovdii. 

Oahpus lea sámi kultuvra guovddážis ja leat sámegielat studeanttat. Leat álgán 

12 studeantta. Áittardeaddji sávvá ahte dearvvašvuođabálvalus ja 

oahpahusásahusat jotket oahpahit sihke doaktáriid, buohccidivššáriid ja sámi 

dearvvašvuođabargiid. 

 

Nu mo dál lea, de leat mis lágat mat galget sihkkarastit ahte sámi pasieanta 

sáhttá geavahit sámegiel dulkka go lea dárbu ja sus lea riekti hállat iežas giela, 

muhto lea go nu? . Leat olugat geat dadjet ahte dát ii doala deaivása, 

dulkageavaheapmi ja áddejupmi sámi gielas ja kultuvrras orru leamen váilevaš 

dearvvašvuođabargiid gaskkas. 

Dáidá leat baicce nu ahte leat dárogielat bargit geat dárbbašit dulkka áddet dan 

sámi pasieantta. 

 

Máhttu ja dihtomielalašvuohta kultuvrra, giela ja dulkageavaheami birra ferte 

čalmmustahttot olles dearvvašvuođabálvalusas. Erenoamážit fáhkkatlaš 

buohcciviessosisačálihemiid oktavuođas lea stuorra dárbu, dalle ii leat leamaš 

áigi plánet. Hállat dulkkain oktii beaivái go lea dárbu dadjat jo birra jándora, lea 

váttis. Oapmahaččat leat heađástuvvan go eai sáhte sisačálihuvvot ovttas 
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pasieanttain, ja dárogielat dearvvašvuođabargiin sáhttá leat dakkár ipmárdus 

ahte pasieanta ádde dárogiela doarvái bures ja oaivvildit ahte ii leat dárbu ahte 

dulka geavahuvvo dávjá. Oapmahaččat ges muitalit ahte pasieanta 

duohtavuođas lea ádden hui unnán. 

Diehttelasat šaddá maid váttis addit rivttes máhcaheami dili ja symptomaid birra 

go ii leat oktasaš giella, lea vealtameahttun dehálaš ahte dearvvašvuođabargit 

ožžot dán máhcaheami pasieanttain. Pasieantta vuoigatvuohta váikkuhit dikšui 

iige vuhtiiváldo go sus ii leat vejolašvuohta gaskkustit iežas oaiviliid.  

Mii áittardeaddjis bargat dáid áššečuolmmaiguin ja áigut joatkit bargguin buoridit 

fálaldaga sámi álbmogii. Mii ávžžuhat sin geat dárbbašit dan váldit oktavuođa.   

 

7.0 Gažaldagat ja oktavuođaváldimat mat eai gula mandáhtii 

2020 oaččuimet 82 gažaldaga, ja 6 oktavuođaváldima mat eai gula min 

mandáhtii. Dát oktavuođaváldimat eai registrerejuvvo áššin, muhto 

pasieanttat/oapmahaččat ožžot rávvagiid/bagadallama dan birra man jerret. 

Muhttin gažaldagat eai gula min mandáhtii, nu mo omd. NAV-áššit ja 

Veahkkeávnnasguovddáža veahkkeávdnasiid birra. Muhttin ovdamearkkat 

oktavuođaváldimiin sáhttá leat ahte sii jerret telefovdnanummara 

buohccivissui/pasientamátkkiide jna, jearaldagat váiddaortnegiid birra nu mo 

Norgga Pasieantavahátbuhtadus birra, oažžut advokáhta gokčojuvvot, friddja 

riekteveahkki, mátkegoluid gokčan, friddja buohcciviessoválljen, 

pasieantavuoigatvuođat, lonuhit fástadoaktára ja eará jearaldagat mat gusket 

vuoigatvuođaide. Sii geat riŋgejit midjiide sáhttet friddja válljet leat anonyma go 

váldet minguin oktavuođa.  

 

8.0 Pasieantavahát/váttisvuođat/Norgga 

Pasieantavahátbuhtadus/Fylkkamánni  

Eanaš divššut ja čuohpadeamit dáhpáhuvvet stuorra váttisvuođaid haga. Goitge 

eai mana buot čuohpadeamit nu mo ledje plánejuvvon ja muhttin pasieanttat 

vásihit vahágiid ja váttisvuođaid. Dát fas dagahit guhkit ja gáibideaddji 

buozalmasvuođa. Muhttomin oaivvildit pasieanttat ahte dikšu ii leat leamaš 

doarvái buorre dahje ahte leamaš njulgestaga boastut, ja ahte eai leat ožžon 

doarvái diehtojuohkima váttisvuođa váraid birra ovddal gihtii. Oassi dáin 

pasieanttain bohtet min lusa, ja mii veahkehat sin váiddaáššiiguin Norgga 

Vahátbuhtadussii (NPE). Oažžut iežas ášši gieđahallot NPE:s lea nuvttá, ja 

pasieanttat ožžot áššálaš objektiiva árvvoštallama divššus mii lea addon. Olusat 

leat duđavaččat justa dáinna vaikke vel eai álo oačču ge ruđalaš buhtadusa. 

Pasieanttat mearridit ieža háliidit go sáddet iežaset ášši NPE:i.  Mii veahkehat 

hábmet vahátčilgehusaid, oaiviladdimiid áššečehpiid cealkámušaide ja 

cealkámušaid dikšunbáikkis. Muhttomin veahkehat mii maiddá váidit go leat 

ožžon biehttaleami NPE:s. 2020:s veahkeheimmet mii 21 pasieantta sáddet 

iežaset ášši NPE:i. Dasa lassin ávžžuhat mii máŋgasa rávvagiid ja bagadallama 

bokte ieža sáddet ášši. Lea oalle álki sáddet elektrovnnalaš skovi bokte man 
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gávdná NPE neahttasiidduin. Mii bagadallat buohkaid geat bivdet veahki dán 

skovi deavdit. 

 

Daid oktavuođain gos leamaš dáhpáhusat mat ledje nu duođalaččat ahte 

Stáhtahálddaheaddji berre árvvoštallat áššiid, sáddet mii daid viidásat sidjiide. Go 

váidojuvvon instánsa ii vástit reive man áittardeaddji lea sádden de sáddet mii 

dasa lassin ášši viidásat. Lága bokte leat sii geatnegahtton vástidit áittardeaddjái 

váiddaáššiid oktavuođas. 

2020:s lei mis oktavuohta Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeddjiin 16 áššis 

mas lei sáhka ahte dearvvašvuođabálvalus ii lean doaibman ja masa váidojuvvon 

instánsa ii lean vástidan.  

 
9.0 Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji ávžžuhusat 

dearvvašvuođabálvalussii  
1) Ain joatkit barggu addit pasieanttaide oadjebas dearvvašvuođafálaldaga 

pandemiija áiggi  
 

2)  Spesialistadearvvašvuohta ferte beaktilit bargat viidásat vai pasieanttat 
geat leat vuordinlisttuin ožžot divššu  

 
3) Joatkit barggu “buriid pasieantamannolagaiguin” gaskal 

spesialistadearvvašvuođa ja gielddaid 
 
4) Váldit vuhtii daid máhcahemiid mat bohtet sihke njuolga pasieanttain ja 

pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddjis, ja geavahit daid aktiivvalaččat 
kvaliteahttabarggus 

 
5) Ahte spesialistadearvvašvuođabálvalus lea doaimmalaš ja čielggada 

mainna pasieanta giksašuvvá nu ahte sii ožžot diagnosa ja nu maiddá 
rivttes divššu. Daid pasieanttain geaidda ii čielggaduvvo mii lea boastut, 
ferte leat plána mas čuožžu mii galgá dáhpáhuvvat viidásat go leat 
čálihuvvon olggos 
 

6)  Fástadoaktáris ferte leat áigi juohke pasientii, nu ahte pasieantta 
vuoigatvuohta gullot ja mielváikkuhit duohtan dahkko, ja vai sáhttá 
fuomášit dávdda nu jođánit go vejolaš 

 
7) Ahte sámi pasieanttain lea vejolašvuohta geavahit iežaset giela dan bokte 

ahte dulkonbálvalusat geavahuvvojit aktiivvalaččat 
dearvvašvuođabálvalusas, ja ahte bargit ožžot oahpahusa sámi 
kulturáddejumis ja gielas 

 
8) Gielddalaš psykiatriijafálaldat ferte nannejuvvot eanet 

fuolahusásodagaiguin gos leat bargit birrajándora  
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Mildosat 

Láhka Pasieanta- ja geavaheddjiidvuoigatvuođaid birra (Pasieanta- ja geavaheddjiidláhka) 

Bajilčála lea rievdan lágas 22. borg. 2008 nr. 74 (ikr. čakč. 1. b. 2009. res. mielde borg. 21. b. 
2009 nr. 1102). 

 

§ 8-1.Ulbmil 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji bargu lea áimmahuššat pasieantta ja geavaheaddji 
dárbbuid, beroštumiid ja riektesihkkarvuođa stáhtalaš spesialistadearvvašvuođabálvalusa, 
fylkkalaš bátnedearvvašvuođabálvalusa ja gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusa ektui, 
ja buoridan dihte dáid bálvalusaid kvaliteahta. 
 

 

§ 8-2.Bargoviidodat ja ortnega ovddasvástádus 

Stáhta galgá fuolahit ahte juohke fylkkas lea pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji. Pasieanta- 
ja geavaheaddjiáittardeaddji bargoviidodahkii gullet stáhta spesialistadearvvasvuođabálvalusat, 
fylkkagielddalaš bátnedearvvašvuođabálvalusat ja gielddalaš dearvvasvuođa- ja 
sosiálabálvalusat. 

Ovtta dáin pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeddjiin galgá leat koordinerejeaddji rolla buot 
áittardeddjiid várás. Dát áittardeaddji galgá leat veahkkin ovdánahttit oktasaš bargovuogi, 
veahkehit daid eará áittardeddjiid systemáhtalaš gealboovdánahttimiin ja bagadallamiin, rávvet 
ovttaskasáššiid oktavuođas, leat veahkkin oktasaš čovdosiidda ja áddejupmái prinsihpalaš áššiide 
ja čuovvut mielde daid iešguđetge pasieantajoavkkuid ja geavaheddjiid go bálvalusat 
juhkkojuvvojit. 

Áittardeaddji galgá čađahit doaimmas iešheanalaččat ja sorjjasmeahttumit. 

§ 8-3.Riekti váldit oktavuođa pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeddjiin 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji sáhttá váldit áššiid mat gusket diliide stáhtalaš 
spesialistadearvvasvuođabálvalusas, fylkkagielddalaš bátnedearvvašvuođabálvalusas ja 
gielddalaš dearvvasvuođa- ja sosiálabálvalusas, juogo go soames lea njálmmálaččat dahje 
čálalaččat váldán oktavuođa áittardeddjiin, dahje go áittardeaddji ieš dan vállje dahkat. 

Juohkehaš sáhttá váldit oktavuođa pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeddjiin ja bivdit ášši 
meannuduvvot. Guhte váldá oktavuođa pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeddjiin, sus lea 
vuoigatvuohta leat anonyma. 

§ 8-4.Oktavuođaváldimiid meannudeapmi 

Lea Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji mii mearrida lea go áššis doarvái buorre ágga 
meannuduvvot. Jus pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji ii meannut ášši, de galgá sutnje 
guhte lea váldán oktavuođa addot diehtu ja oanehaččat čilget manne. 

 

§ 8-5. Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji vuoigatvuohta oažžut dieđuid 

Almmolaš eiseválddit ja eará orgánat mat addet bálvalusaid hálddahussii, galget áittardeaddjái 
addit daid dieđuid mat dárbbašuvvojit čađahit áittardeaddji doaimmaid. Riidolága 22 kapihttala 
njuolggadusat geavahuvvojit vástideaddji áittardeaddji vuoigatvuođa ektui gáibidit dieđuid. 
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§ 8-6. Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji beassan dearvvasvuođabálvalusa lanjaide 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá friddja beassat geavahit lanjaid mat gullet stáhtalaš 
spesialistadearvvasvuođabálvalusaide, fylkkagielddalaš bátnedearvvašvuođabálvalusaide ja 
gielddalaš dearvvasvuođa- ja sosiálabálvalusaide. 

§ 8-7.Pasieanta- ja geavaheddjiidáittardeaddji doaimmat 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá nu guhkás go govttolaččat vejolaš sutnje guhte dan 
bivdá addit dieđuid, rávvagiid ja bagadallama dakkár diliid birra mat gullet áittardeaddji 
bargoviidodahkii. 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá sutnje guhte lea áittardeddjiin váldán oktavuođa, 
muitalit makkár boađus lea su meannudeamis muhtin áššis ja oanehaččat čilget dán bohtosa. 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddjis lea vuoigatvuohta cealkit oaivilis dakkár diliid birra mat 
gullet áittardeaddji bargoviidodahkii, ja evttohit konkrehta doaimmaid buorideapmái. Pasieanta- ja 
geavaheaddjiáittardeaddji mearrida ieš geasa cealkámušat galget leat. Cealkámušat eai leat 
čadni. 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá dieđihit bearráigeahččoeiseválddiide dakkár diliid 
birra mat gáibidit ahte sii daid čuovvolit. 

Pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji galgá fuolahit ahte olbmot dihtet ortnega birra. 

§ 8-8.Láhkaásahusat 

Departemeanta sáhttá addit láhkaásahusaid mat galget čađahuvvot ja deavdit mearrádusaid 
pasieanta- ja geavaheaddjiáittardeaddji hárrái. 
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Pasient- og brukerombudsordningen 

Pasient- og brukerombudets mandat følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet 

overfor statlige spesialisthelsetjenester, kommunale helse- og omsorgstjenester og offentlig 

tannhelsetjeneste. Ombudet skal arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene. 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene 

er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Pasient- og brukerombudet i Hordaland har funksjon 

som nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud. Ombudene utøver sin faglige virksomhet 

selvstendig og uavhengig.  

 

Pasient- og brukerombudet i Troms 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i Tromsø.  
Kontoret hadde 5 ansatte per 31.12.2020: 
 
Kristin Jenssen, seniorrådgiver 
Hege Pedersen, seniorrådgiver 
Malene Richardsen, rådgiver 
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud 
Eli Åsgård, seniorrådgiver 
 
Fra 1.2.2021 heter kontoret Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø. 
 

Troms  

Fylkene Troms og Finnmark ble fra 1.1.2020 slått sammen og fikk navnet Troms og Finnmark fylke. 

Det er to ombudskontor i det nye fylket, lokalisert i henholdsvis Tromsø og Hammerfest. 

Tromsøkontoret skal ha hovedansvar for kommunene i det tidligere Troms fylke og for 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF). Det er et samarbeid under utvikling mellom 

ombudskontorene i Troms og Finnmark, men ingen planer om sammenslåing.  

I vårt nedslagfelt, tidligere Troms fylke, dekkes spesialisthelsetjenestene i fylket fortrinnsvis av UNN 

HF. UNN HF  har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt Longyearbyen. Helseforetaket har fire 

distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus og har i tillegg funksjon som lokalsykehus. 

Det er etablert distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Senja, med både kommunale helsetjenester 

og spesialisthelsetjenester.   

Kommunene består av tre bykommuner, Tromsø, Harstad og Senja. Kommunene for øvrig har et 

innbyggertall på mellom 1000-6000. Flere kommuner har en stadig økende andel eldre innbyggere.   
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FORORD 

Årsmeldingen formidler brukererfaringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og 

omsorgstjenesten som vi har merket oss i året som har gått. Den omhandler svakheter og 

forbedringspotensial i tjenestene, men kan ikke leses som en generell tilstandsrapport. Vi håper 

meldingen kan være et bidrag i arbeidet med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene og 

sikre at pasient- og brukerrettighetene blir ivaretatt. 

2020 var naturlig nok preget av den pågående pandemien. Vårt fokus mot helse- og 

omsorgstjenesten ble endret som følge av at tjenestene måtte iverksette kriseberedskap og 

smitteverntiltak. I første fase fant vi det riktig å avvente og observere utviklingen. Vi bidro også med 

personalressurs på Covid-mottaket på UNN HF. 

Vår kontakt med pasienter og brukere ble betydelig redusert i denne fasen, men fra mai og ut året lå 

antall henvendelser på normalnivå. Bruk av hjemmekontor og digitale møteløsninger førte til færre 

klientmøter og mindre utadrettet aktivitet. Vi måtte dessverre avlyse vår årlige kommuneturné. 

"Covid-19" ble inntatt som stikkord i vårt kodeverk fra 12.3.2020, og henvendelser med tilknytning til 

Covid-19 er etter dette registrert under den kategorien. De som tok kontakt i saker knyttet til Covid-

19 var opptatt av tilgjengelighet og besøksrestriksjoner ved sykehjem og sykehus, i tillegg til tilgang 

på tjenester. Mange erfarte at tjenestetilbud falt bort over natten. 

Vi befant oss i en helt spesiell situasjon 12.3.2020 og de etterfølgende ukene. Ingen hadde full 

oversikt over faremomenter og konsekvenser av pandemien. Vi er derfor varsomme med kritikk i 

ettertid med hensyn til denne første fasen. Ansatte og ledere fortjener anerkjennelse for innsatsen 

som ble lagt ned. Samtidig har vi registrert noen vesentlige læringspunkter, som for eksempel 

pasienters, brukeres og pårørendes behov for god kommunikasjon og tydelig informasjon. Det 

gjelder helse- og omsorgstjenesten på både nasjonalt, regionalt og lokalt plan.  

Denne årsmeldingen innledes med et sammendrag og anbefalinger til forbedringstiltak. Vi 

presenterer utviklingstrekk i tjenestene med nærmere omtale av utvalgte problemstillinger og 

utfordringer. Meldingen inneholder i tillegg nøkkeltall med kommentarer. Avslutningsvis følger en 

oversikt over vår eksterne virksomhet i 2020. 

Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Felles 
årsmelding for 2020 og årsmeldinger fra de fylkesvise kontorene finner du på www.pobo.no. 
 
 

Tromsø, 8.3.2021 

 
Odd Arvid Ryan 

pasient- og brukerombud i Troms og Finnmark, kontor Tromsø 
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1. SAMMENDRAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANBEFALINGER 
 

Kommunale helse- og omsorgstjenester: 

➢ Kommunene må utarbeide praktiske rutiner for å ivareta sitt informasjonsansvar overfor 

pasienter, brukere og pårørende ved alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. 

➢ Kommunene må sørge for at de som ønsker å klage får nødvendig hjelp og informasjon. 

Dette gjelder også informasjon om deres rett til å kontakte pasient- og brukerombudet. 

Kommunene må herunder sikre at klager blir behandlet innen rimelig tid. 

Spesialisthelsetjenesten/UNN HF: 

➢ UNN HF må sikre at kontaktlege- og koordinatorfunksjon er ivaretatt ved helseforetaket. 

➢ UNN HF må etablere effektive og formelt korrekte systemer for klagebehandling. 

Erfaringer fra pandemien (lokal, regional og nasjonal anbefaling): 

➢ Det må utvikles klare og entydige retningslinjer og praktiske tiltak som bidrar til rimelig 

balanse mellom helsetjenestens behov for smittevern og de sterke menneskelige hensyn 

som taler for at pasienter, brukere og pårørende kan opprettholde nærkontakt med 

hverandre. Dette bør skje allerede under pågående pandemi. 

 

 

Vi har de siste fem årene hatt en jevn økning i antall henvendelser. I 2020 var det en mindre 

tilbakegang. Vi mottok 466 henvendelser, mot 507 i 2019. Dette skyldes en nedgang på 23% i 

henvendelser rettet mot spesialisthelsetjenesten. Nedgangen gjenspeiler den reduserte 

aktiviteten i disse tjenestene på grunn av koronatiltak. Det er samtidig verdt å merke seg 

økningen i antall henvendelser rettet mot Tromsø kommune. Her var det en økning på 25%, fra  

77 til 97 henvendelser.  

Samlet sett ble 2020 et normalår når det gjelder antall henvendelser og innholdet i disse. Det 

som opptok folk flest var ulike sider ved fastlegeordningen, kvalitet i den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten, spørsmål om egenandeler, samt ventetid, utsettelser og mangel på samarbeid 

og koordinering i spesialisthelsetjenesten.  

Covid-19, smitteverntiltak og kriseberedskap preget naturligvis vår virksomhet i 2020. Våre 

inntrykk og erfaringer i den forbindelse er gjengitt i punkt 3 i årsmeldingen. Vi er tilbakeholdne 

med konklusjoner basert på etterpåklokskap. Vi ønsker også å gi vår anerkjennelse til den 

betydelige innsatsen som personell og ledere i helse- og omsorgstjenesten la ned. 
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3. COVID-19 
 

Covid-19 og de omfattende smitteverntiltakene som ble iverksatt 12. mars 2020 danner et naturlig 

utgangspunkt for denne årsmeldingen. Smitteverntiltak og kriseberedskap førte i perioder til 

vesentlige begrensninger i tilgangen til helse- og omsorgstjenester, med nedjustert drift, bortfall av 

tjenester og suspenderte pasientrettigheter. Det ble iverksatt strenge adgangsregulerende tiltak for 

pårørende i sykehjem, sykehus og omsorgsboliger. Folk møtte ikke opp til avtalte timer hos lege eller 

på sykehus av frykt for smitte, mens andre var tilbakeholdne av frykt for å være til bry.  

Antall henvendelser til vårt kontor sank betraktelig i mars, noe som gjenspeilet den spesielle 

samfunnssituasjonen. Fra mai og videre ut året var sakstilfanget normalt. Det var imidlertid en 

nedgang i antall henvendelser om spesialisthelsetjenester. Slik vi ser det, hadde dette direkte 

sammenheng med den reduserte aktiviteten i spesialisthelsetjenesten. I mars/april var reduksjonen i 

henvendelser på dette området hele 40%, og i den etterfølgende perioden har det tatt tid for 

helseforetakene å opprette rimelig balanse mellom vanlig drift og kriseberedskap.  

Vi hadde en økning på 13% i henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester. Forklaringen 

på dette er nok sammensatt. Kommunene dekker innbyggernes grunnleggende behov for helse- og 

omsorgstjenester. De kan derfor i mindre grad redusere eller midlertidig stanse tjenester uten at 

pasienter, brukere og pårørende reagerer på endringene. På kommuneområdet har vi de siste årene 

sett en jevn stigning i henvendelser. 2020 bekreftet trenden. Det er imidlertid verdt å merke seg at 

økningen i realiteten skyldes en klar oppgang i saker rettet mot Tromsø kommune, fra 77 saker i 

2019 til 97 saker i 2020. 

Landets pasient- og brukerombud har fra 12.3.2020 ført egen statistikk over saker med tilknytning til 

Covid-19. Det er vanskelig å konkret identifisere Covid-19 relaterte spørsmål i de øvrige 

henvendelsene som vi mottok, men forhold knyttet til koronasituasjonen inngår mer eller mindre 

som del av problemstillingene i flere av sakene. Lokalt registrerte vi 37 henvendelser om Covid-19 i 

2020. Dette var mindre enn forventet, men samtidig må det nevnes at vi ikke har noe reelt 

sammenligningsgrunnlag. Vi merket oss at kommunikasjonen fra helsemyndighetene var entydig og 

unyansert: Sykehusene var i kriseberedskap. En årsak til det relativt lave antallet saker kan derfor 

være at befolkningen ikke ønsket å belaste sykehusene unødvendig, verken med oppmøte, annen 

kontakt eller klage. I tillegg var helse- og omsorgstjenestenes overgang fra kriseberedskap til normal 

drift relativt lang, og både fastleger og helseforetak måtte med tiden etterlyse pasientene. For øvrig 

har denne effekten, sammenholdt med et betydelig antall utsatte behandlingstiltak, ført til et 

etterslep i helsetjenesten som gir grunn til bekymring. 

Pasienter og brukere tok kontakt med oss om utsatte undersøkelser og behandlingstiltak i 

spesialisthelsetjenesten, om adgangsbegrensninger overfor pårørende på sykehjem og sykehus, samt 

pasienter som var avvist ved legevakt eller hos fastlege på grunn av smitteverntiltak. Vi mottok også 

henvendelser fra pasienter og brukere som var redde for å bli smittet av ansatte i hjemmetjenesten. 

De var bekymret for at det var mange tjenesteytere i turnus, samtidig som de hadde lite informasjon 

om hvordan kommunene ivaretok smittevern ved utførelsen av disse tjenestene. Slike spørsmål var 

særlig fremtredende i pandemiens første fase. Oppsummert var folk opptatt av 

adgangsbegrensninger og tilgang på tjenester, samt informasjon i den forbindelse. 

Når det gjelder spesialisthelsetjenesten merket vi oss blant annet: 

• I psykisk helsevern og rusbehandling ble pasienter skrevet ut, med lovnad om oppfølging på 

telefon. Enkelte pasienter erfarte at dette løftet ikke ble holdt. Når de i tillegg ikke hadde et 
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tilbud i kommunen, ble situasjonen spesielt krevende for enkelte i pasientgruppa. Noen 

fortalte i ettertid om den store ensomheten og betydelig selvmedisinering.  

• Pasienter med krav på rehabiliteringstiltak fikk tilbud om digitale behandlingstiltak. Tanken 

er god, men dette er ikke en behandlingsform som passer for alle. I noen tilfeller ble 

pasientene samlet i digitale "grupper". Dette er i seg selv en krevende kommunikasjonsform. 

Enkelte pasienter har gitt tilbakemelding om at selve behandlingen hadde klart preg av å 

være en reserveløsning og at den ga lite utbytte. 

• Videre ble vi kontaktet av pasienter med behov for ortopedisk kirurgi og som hadde fått 

utsatt planlagt undersøkelse eller behandling. I noen tilfeller fremsto dette som forsvarlig. En 

del pasienter var imidlertid sterkt smerteplaget på grunn av sin ubehandlede tilstand. I 

enkelte tilfeller kan det nok reises tvil omkring forsvarlighetsvurderingen som ble foretatt. 

Smerteplager hos pasienten er ett av vurderingskriteriene når man skal ta stilling til om 

helsehjelpen er forsvarlig. 

• Pasientrettighetene ble suspendert for en periode og vi var spesielt oppmerksom på 

eventuell effekt. Vi mottok få henvendelser om dette, men registrerte at det i noen saker 

ikke var mulig for pasienten å få en fornyet vurdering. Retten til fritt behandlingsvalg var 

naturlig nok uaktuell i store deler av 2020.  

• Når det gjelder fristbrudd så vi - etter at pasientrettighetene igjen var virksomme - en 

tendens til at UNN ikke meldte fra om fristbrudd til Helfo. Denne meldeplikten er lovregulert. 

Vi stiller spørsmål ved om UNN i tilstrekkelig grad sikret at intern praksis ble endret i tråd 

med gjeninnføringen av pasientrettighetene. 

Smitteverntiltakene ved UNN omfattet blant annet adgangsbegrensninger for besøkende. Høsten 
2020 ble det innført inngripende tiltak ved Føde- og barselavdelingen. Vi har mottatt flere 
henvendelser fra både gravide og deres partnere som har reagert sterkt på disse restriksjonene. 
Derfor velger vi å omtale denne avdelingen spesielt. Våre vurderinger og synspunkter er i store trekk 
aktuelle for adgangsbegrensninger uavhengig av klinikk og avdeling ved UNN.  
 
Tiltakene ved Føde- og barselavdelingen, samt barselhotellet, medførte begrensninger i partners 
adgang til å delta før, under og etter fødsel, samt regulering av partners adgang til å besøke mor og 
barn på sykehuset etter fødsel. Vi fikk tilbakemeldinger fra gravide som følte seg utrygge og usikre. 
Videre fortalte gravide med behov for individuell veiledning og oppfølging at det var vanskelig å få 
kontakt med personell på avdelingen. Reaksjonene hadde også sammenheng med at partnere regnes 
som en "kohort", samt den aktuelle smittesituasjonen i Nord-Norge. 
 
Et par som ikke bodde i Tromsø fikk beskjed om at partner ikke kunne overnatte på barselhotellet. 
Med en times besøkstid til disposisjon måtte partner i mellomtiden oppholde seg 23 timer hos 
venner og på hotell før nytt besøk på barselhotellet. Partner var med andre ord utsatt for potensiell 
smitte i dette tidsrommet. Gravide som ble vurdert som risikofødende fikk ikke den tryggheten det 
kan være å ha med partner under kontroller sent i svangerskapet. Dette er noen eksempler på 
effekten av den restriktive adgangsreguleringen. 
 
Vi har anbefalt UNN om å fokusere på tiltak som kan ivareta både smittevernhensyn og behovet som 
gravide og deres partnere har for kontakt og samkvem før, under og etter fødsel. Konkret ba vi om at 
UNN prioriterte kommunikasjons- og informasjonstiltak. Avdelingen må være tilstrekkelig tilgjengelig 
for henvendelser. Videre må man sikre at det blir gjort individuelle tilpasninger for dem som har 
behov for det, noe som også forutsetter god kommunikasjon og informasjon. 
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Smitteverntiltak skal vurderes i lys av at all helsehjelp skal være forsvarlig og ytes på en omsorgsfull 
måte. Herunder skal det gjøres individuelle vurderinger og tilpasninger av helsehjelpen. Etter  
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 skal helsetilbudet utformes i samarbeid med pasienten.  
 
Vi har hatt god dialog med UNN i denne forbindelse, men vi mener at helseforetaket skulle lagt 
større vekt på informasjon på et tidligere tidspunkt, pluss at man nok hadde profitert på å være mer 
tilgjengelige og utvist mer smidighet ved gjennomføringen av smitteverntiltakene.   
 
Som nevnt mottok vi samme type henvendelser fra pårørende som ble utestengt fra kommunale 
sykehjem, og som dermed ble fratatt muligheten til å besøke sine nærmeste. Pårørende hadde 
forståelse for tiltakene, men med tiden lå det til rette for å lempe på disse. Det kom nasjonale 
retningslinjer, og etter hvert ble reaksjonene fra pårørende sterkere. Også på dette området er det 
mye å tjene på god kommunikasjon, informasjon og ikke minst at kommune/sykehjem er 
tilgjengelige for dem som har spørsmål eller er utrygge på grunn av smitteverntiltakene. På generelt 
grunnlag ser det ut til at kommunene i tidligere Troms håndterte situasjonen på en tilfredsstillende 
måte. 
 
Læringspunktet er at smitteverntiltak kan isolere partnere, foreldre og barn og andre som har nære 

relasjoner fra hverandre i lang tid. Dette er særlig inngripende og belastende ved helsehjelp som gis 

ved livets begynnelse og slutt. Men det finnes også andre pasienter og brukere som har særlig behov 

for kontakt med familie og venner, for eksempel mennesker med utviklingshemming. Helse- og 

omsorgstjenestene må derfor vise smidighet og legge vekt på menneskelige hensyn. 

Vi mener at det må utvikles klare og entydige retningslinjer og praktiske tiltak som bidrar til rimelig 

balanse mellom helsetjenestens behov for smittevern og de sterke menneskelige hensyn som taler 

for at pasienter, brukere og pårørende kan opprettholde nærkontakt med hverandre. Dette bør 

skje allerede under pågående pandemi. 

 

4. KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov 

for tjenester. Kommunene får stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse 

behov for helsehjelp. Dette ansvaret spenner vidt og omfatter pasienter med psykiske helseplager, 

somatisk sykdom, kognitiv svikt og fysiske funksjonsnedsettelser. Mange pasienter og brukere har 

behov for tjenester som krever høy kompetanse, i tillegg til at de trenger stabililtet og forutsigbarhet. 

 

Fastlegeordningen 

I 2020 fikk pasient- og brukerombudet i Troms 75 henvendelser knyttet til fastlege. Det er en liten 

økning sammenlignet med siste år. 15 henvendelser var spørsmål om rettigheter eller egenandeler, 

mens i 56 saker var problemstillingen knyttet til kvaliteten på helsehjelpen. Særlig var manglende 

medvirkning og forsinket diagnostikk tema. Noen pasienter fortalte at de over tid hadde rapportert 

til fastlege om betydelige symptomer eller sykdomstegn uten at det ble iverksatt adekvat utredning. 

Andre rapporterte å ikke bli tatt på alvor ved beskrivelse av sine symptomer. Resultatet har for 
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mange av disse vært forsinket diagnostikk. Noen er påført varig skade eller mén, mens andre har 

opplevd at sykdom utviklet seg til å bli livstruende. I et tilfelle var palliativ behandling eneste 

tilgjengelige behandlingsalternativ.  

Andre kvalitetsklager har vært forårsaket av organisatoriske forhold. Enten det har vært fragmentert 

oppfølging ved at man møter flere ulike vikarleger eller mange ukers forsinkelse i henvisning til 

spesialisthelsetjenesten grunnet ferieavvikling. Pasienter har også opplevd avlysninger og utsettelse 

av time grunnet fastleges fravær. Fastlegetjenesten har et ansvar for å sikre kontinuitet i behandling 

og oppfølging av pasientene uavhengig av slike forhold. 

Tallene vi her refererer til representerer en liten del av alle konsultasjoner som finner sted på 

fastlegekontorene i Troms i løpet av et år. Fastlegene har også vært satt under press i 

pandemisituasjonen. Likevel er det grunn til å rette oppmerksomhet mot en høy andel som påpeker 

kvalitetsbrist i relasjonen mellom pasient og behandler. Helsehjelpen skal både være forsvarlig og 

omsorgsfull. Det er viktig å anerkjenne pasientens kjennskap til egen kropp og må tas på alvor når 

han eller hun rapporterer om sykdomstegn. Pasienten har etter pasient- og brukerrettighetslovens § 

3-1 rett til å medvirke til helsehjelpen. Dette forutsetter et samspill mellom pasient og helsepersonell 

basert på gjensidig tillit. For at medvirkningsretten skal være reell er det legens ansvar å tilrettelegge 

for dette. 

Egenandeler har også vært tema for en del henvendelser utover året. Det har oppstått en del 

endringer som følge av pandemisituasjonen, og det er ikke alltid lett for pasientene å orientere seg 

om gjeldende betalingsplikter til enhver tid. Vi har erfart legekontorene organiserer seg forskjellig i 

håndtering av henvendelser, timebestilling og fakturering. Pasient- og brukerombudet vil følge med 

på denne problemstillingen. 

 

Tromsø kommune 

Vi mottok 97 henvendelser rettet mot Tromsø kommune i 2020. Dette utgjør i overkant av 50% av 

totalt 187 kommunesaker. Dette er representativt tatt, i betraktning at halvparten av befolkningen i 

tidligere Troms bor i Tromsø kommune. 

38 saker omhandlet fastlegeordningen. Som nevnt over var manglende medvirkning og forsinket 

diagnostikk tema når det gjaldt fastleger. I saker fra Tromsø kommune var også spørsmål om 

henvisning og oppfølging fremtredende. Vi noterer som positivt at det var få saker om journal og 

egenandeler. Både journalspørsmål og bruk av egenandeler og gebyrer hos fastleger i Tromsø har 

vært bekymringspunkter i våre årsmeldinger de siste årene. 

17 saker gjaldt langtidsopphold i sykehjem. Her var det noe variasjon i årsakene til at vi ble 

kontaktet, men mange av henvendelsene dreide seg om kvaliteten på helsetjenestene, som 

medisinering, infeksjonsbehandling og rehabilitering. Videre hadde vi en del henvendelser om 

besøksrestriksjoner, særlig i den første fasen av pandemien. Videre var det 7 saker som gjaldt 

korttidsopphold ved sykehjem, men ingen problemstillinger peker seg spesielt ut på det området.  

Den tredje største kategorien for Tromsø kommune var helsetjenester i hjemmet. Her mottok vi 15 

henvendelser. Et gjennomgangstema i flere av henvendelsene knyttet seg til antall tjenesteytere i 

turnus og usikkerhet om hvorvidt disse fikk tilstrekkelig og samordnet opplæring. For brukere og 

pasienter som har et stort hjelpebehov og som er helt avhengige av helse- og omsorgstjenester, kan 

det være avgjørende med gode rutiner for at tjenesten skal være forsvarlig. Slik rutiner må være 

kjent og bli fulgt av alle tjenesteytere i en turnus. Det er ikke alltid tilfellet og rutinesvikt kan på noen 
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områder få alvorlige følger. Tjenesteytere skal for eksempel kunne håndtere tekniske hjelpemidler, 

medisinsk utstyr og i noen tilfeller legemidler. 

Helsehuset, Tromsø kommune 

Vi har de siste tre årene mottatt en rekke henvendelser fra pårørende vedrørende Helsehuset. Dette 

har omfattet mangler ved helsehjelpen, dårlig dialog og informasjon samt sviktende kommunkasjon 

mellom Helsehuset og samarbeidende instanser. Dette har omfattet ulike avdelinger ved Helsehuset. 

Noen av sakene har resultert i tilynssaker hos Statsforvalteren. Tilsynsmyndigheten har funnet klare 

brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp, ulike former for rutinesvikt, brudd på journalføringsplikten 

og på informasjonsplikten. I enkelte av sakene har pasienter blitt utsatt for skade og betydelig 

forverring av sykdommen.  

De kritikkverdige forholdene ved Helsehuset ble viet mye oppmerksomhet høsten 2020, blant annet i 

nyhetsmediene. I den forbindelse merket vi oss at Tromsø kommune tok kritikken til etterretning. Vi 

har forstått kommunen dit hen at det er iverksatt tiltak for å sikre forsvarlig drift ved institusjonen. Vi 

vil imidlertid følge utviklingen fremover. 

 

Vedtak om vederlag og egenandeler for helse- og omsorgstjenester må ha 

lovhjemmel 

Spørsmål om egenandeler og takstbruk i helse- og omsorgstjenesten er en årlig gjenganger. I 2020 

mottok vi 22 henvendelser om dette. 11 av disse gjaldt kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Et utviklingstrekk i 2020 var at enkelte kommuner tok betalt for tjenester som brukeren ikke skal 

betale vederlag for. 

Kommunen kan kreve betaling for praktisk bistand som ikke er personlig stell og egenomsorg. Dette 

kan være rengjøring av hus, skift av sengetøy, klesvask, matinnkjøp, gå ut med søppel, henting av 

post og enkel snømåking. For enkelte tjenester er det lovfestet at de skal være unntatt fra 

betalingsplikt, som blant annet helsetjenester i hjemmet og støttekontakt. Helsehjelp fra kommunen 

skal være gratis, bortsett fra egenandeler hos fastlege og legevakt og vederlag for sykehjemsplass. 

I en sak vi mottok hadde kommunen etablert en praksis hvor det ble krevd vederlag ved tildeling av 

støttekontakt. Kommunens ansvar for å tildele støttekontakt til dem som trenger det følger av lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd bokstav b. Det foreligger ikke hjemmel 

for å kreve vederlag for denne tjenesten, noe som er bestemt i  § 8-2 nr. 4 i forskrift av 4.12.1992 nr. 

915, gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Gjennom dialog med kommunen fikk vi bekreftet at praksis ble endret i samsvar med lovverket, samt 
at brukere som hadde betalt for mye fikk dette tilbakebetalt. 
 
Et annet eksempel er krav fra en kommune om betaling av vederlag for ergoterapi. Ergoterapi regnes 
som helsetjeneste og faller utenfor betalingsplikten. Her fikk vi opplyst at kommunen innrømmet 
feilen og korrigerte sin praksis etter at klienten hadde tatt direkte kontakt med kommunen. 
 
For pasienter og brukere kan det være vanskelig å holde oversikt over hvilke tjenester som er 
vederlagsfrie og hva det skal betales egenandel for. Det er derfor viktig at kommunene sørger for 
tilgjengelig og oppdatert informasjon til pasienter og brukere og at kommunene har rutiner som 
sikrer at alle vedtak om betaling av vederlag er lovlige. 
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Retten til informasjon ved alvorlige hendelser  

I etterkant av alvorlige hendelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten tar mange pasienter, 
brukere og pårørende kontakt med oss for å få avklart sine rettigheter. Sakene kan omhandle 
alvorlige forhold som feilmedisinering, forsinkelse i behandling, fallulykker og selvmord. Deres 
utgangspunkt er gjerne et ønske om å klage på hendelsen. Men det er like viktig for dem å få 
informasjon om hva som skjedde og hva tjenesten gjør for å hindre at andre blir utsatt for det 
samme. 
 
Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde ledd skal sikre at pasienter, brukere og pårørende kan 
ivareta sine interesser etter alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Personer som utsettes 
for skade eller komplikasjon har et særlig behov for informasjon og hjelp. Kommunen skal sørge for 
at denne rettigheten blir oppfylt, og i særlig alvorlige saker skal kommunen tilby et møte innen ti 
dager for informasjon og dialog om hendelsen. Videre skal pasienten, brukeren eller pårørende 
informeres om Norsk pasientskadeerstatning (NPE), adgangen til å anmode Statsforvalteren om å 
opprette tilsynssak samt om adgangen til å kontakte Pasient- og brukerombudet for råd og bistand.  
 
I 2018 gjennomføre vi en undersøkelse av informasjonspraksis i kommunene i tidligere Troms fylke. 
23 av 24 kommuner besvarte vår henvendelse. Den generelle konklusjonen var at kommunene ikke 
ivaretok dette informasjonansvaret på en god måte. I løpet av 2019/2020 har vi fulgt denne 
problemstillingen, og konklusjonen er at situasjonen ikke er synlig bedret.  
 
Dette er viktig for den pasienten som opplevde at rutinesvikt hos helsepersonell førte til at alvorlig 
sykdom ikke ble oppdaget i tide og for pårørende med et familiemedlem som tok sitt eget liv.  
 
Vi opplever en raushet hos dem som kontakter oss. De vil først og fremst bidra til at andre ikke skal 
oppleve det samme. Og det er nettopp kjernen i informasjonsrutinen: Pasient, bruker og pårørende 
skal ha nødvendig informasjon og dialog, og kommunen skal lære av hendelsen. Et annet viktig 
formål er å bidra til at den enkelte skal kunne ivareta sine interesser, blant annet gjennom å kjenne 
til erstatningsordningen i NPE, Statsforvalterens klage- og tilsynsordning og Pasient- og 
brukerombudets råd- og veiledningstjenester.  
 
Dette ble godt illustrert i forbindelse med pandemien. I desember 2020 gikk NPE ut i mediene for å 
informere om muligheten til å søke erstatning i forbindelse med koronasmitte. Beboere og etterlatte 
ved dødsfall har ifølge pasientskadeloven krav på erstatning dersom det er sannsynlig at smitten 
oppsto på kommunal institusjon, som blant annet sykehjem. NPE mente at kunnskapen om denne 
muligheten var varierende. De fant det nødvendig å minne kommunene om deres plikt til å 
informere pårørende og etterlatte om muligheten til å søke erstatning fra NPE. 
 
Denne informasjonsplikten er et grunnleggende systemansvar. Kommunene er ansvarlig for at helse- 

og omsorgstjenesten er kjent med regelverk og rutiner på området. Kommunenes oppfølging av 

dette ansvaret varierer i stor grad og det glipper for ofte. 

Vi vil på denne bakgrunn følge opp kommuneundersøkelsen fra 2018.  

Vi anbefaler at kommunene utarbeider praktiske rutiner for å ivareta sitt informasjonsansvar 

overfor pasienter, brukere og pårørende ved alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. 
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Kommunens ansvar for å yte tjenester til pasienter som ønsker å bo hjemme 

Vi mottar årlig henvendelser fra pasienter som erfarer at kommunene ikke vil påta seg ansvar for å gi 

helsetjenester i pasientens hjem. Kommunens begrunnelse er ofte at de ikke har tjenesten eller at 

det av ulike grunner er vanskelig for kommunen å gi tjenesten i pasientens hjem. Det dreier seg her 

om tjenester som kommunen er pålagt å kunne gi, og gjelder ofte helsetjenester i hjemmet. 

I noen tilfeller fremholder kommunen at det ikke er forsvarlig å gi tjenesten i hjemmet. Dette 

argumentet kan unntaksvis ha relevans. Men det som er særlig problematisk er at kommunene ofte 

ikke gir en holdbar og troverdig begrunnelse for påstanden. I noen saker har ikke kommunen engang 

prøvd å legge til rette for å gi tjenesten i hjemmet. Begrunnelsene er lite konkrete, noe vi også har 

fått bekreftet gjennom klagesaker til Statsforvalteren.  

En sak fra 2020 som ble brakt inn som klagesak til Statsforvalteren kan tjene som eksempelsak. En 

eldre pasient søkte om helsetjenester i eget hjem på natten. Denne ble avslått av kommunen under 

henvisning til at man ikke hadde tjenesten. Kommunen fremholdt videre at det ville være så 

utfordrende for kommunen å yte tjenesten at denne ville bli uforsvarlig. Pasienten ble tilbudt 

sykehjemsplass, noe pasienten trakket nei til. 

Stasforvalteren omgjorde kommunens vedtak og slo fast at pasienten hadde rett til kommunale 

helse- og omsorgstjenester i hjemmet på natt. Statsforvalteren fremholdt at kommunen ikke hadde 

oppgitt konkrete forhold om pasientens helsetilstand og behov som kunne underbygge påstanden  

om uforsvarlighet. Kommunen ble heller ikke hørt med at de praktiske forholdene rundt 

tjenesteytelsen var utfordrende. Etter Statsforvalterens oppfatning var det åpenbart gjennomførbart 

å gi hjemmebaserte tjenester på natt, og la til at kommunens vedtak ikke var i tråd med pasientens 

rett til å medvirke ved utformingen og gjennomføringen av tjenesten.   

Vi tok opp samme problemstilling i forrige årsmelding. Innfallsvinkelen var kommuner som avslår 

søknad om helsehjelp i hjemmet når pasienten takker nei til sykehjemsplass. I slike saker må 

kommunen likevel yte de tjenestene som pasienten har behov for. Kommunen kan ikke kreve at 

pasienten flytter på sykehjem for å få nødvendig helsehjelp. En samtykkekompetent person kan ikke 

tvinges til å ta imot sykehjemsplass. 

I en tid der kommunenes budsjetter stadig settes under press, er det fare for at kommunene ikke 

legger tilstrekkelig vekt på individuelle vurderinger av hjelpebehovet, retten til medvirkning og 

grunnleggende saksbehandlingsregler. 

Det er særlig grunn til bekymring for pasienter som ikke selv, eller gjennom pårørende, har ressurser 

til å imøtegå kommunale vedtak. Mange som kontakter oss i slike saker forteller at det blir konflikt og 

kamp med kommunen for å få bli hørt. Har man ikke krefter til å gå i en slik kamp, er det fare for at 

den enkeltes ønsker og behov bli tilsidesatt på en urimelig og ulovlig måte 

Vi oppfordrer kommunene til følgende: 

- Ta pasienters og brukeres rett til medvirkning på alvor. 

- Ved kommunale beslutninger med svært inngripende virkning for enkeltmennesker har 

kommunen et særlig ansvar for å sikre at saksbehandlingen er grundig og korrekt før vedtak 

treffes. 

- Kommunene må sørge for at de som ønsker å klage får nødvendig hjelp og informasjon. 

Dette gjelder også informasjon om deres rett til å kontakte pasient- og brukerombudet.  
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Tjeldsund kommune – en sammenslått og "ny" kommune 

I løpet året har det kommet 12 henvendelser fra Tjeldsund kommune. Fra 1.1.2020 ble tidligere 

Skånland og Tjeldsund kommune sammenslått til Tjeldsund kommune. Det er et åpent spørsmål om 

antall henvendelser representerer en overgangsfase og harmonisering av rutiner og prosedyrer i de 

to tidligere nabokommunene. Vi har imidlertid registrert at halvparten av sakene gjaldt klage på 

kvalitet på helsehjelpen som gis ved korttids- eller langtids opphold ved sykehjemmet. Dette blir en 

følge med-sak i 2021. 

 

5. SPESIALISTHELSETJENESTEN – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
Saker knyttet til spesialisthelsetjenesten gjelder i all hovedsak UNN HF, seksjonene Tromsø, Harstad 

og Narvik. Det er de samme utfordringene og problemstillingene som går igjen på vesentlige 

områder: Informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og pårørende, oppfølging av 

pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene. 

 

Styrk pasientsikkerheten – Sørg for gode pasientopplevelser: Bruk 

kontaktlege- og koordinatorfunksjonen 

Innledningsvis under dette punktet vil vi bemerke at det klare flertallet av pasienter har gode 

pasientopplevelser ved UNN. Men noen erfarer at helsehjelpen svikter, med de alvorlige utslag dette 

kan få. Det nedenstående bygger blant annet på deres erfaringer. 

"Avviksmeldinger og pasientklager viser at ikke alle pasientforløp fungerer godt nok. Sviktende 

informasjonsflyt og manglende kontinuitet er ofte medvirkende årsaker. Det er derfor et behov for å 

sikre bedre tilrettelagte og forutsigbare pasientforløp til beste for både pasienten, pårørende og 

legen." Dette er et utdrag fra Helsedirektoratets veileder om kontaktlege (IS-2466).  

Situasjonsbeskrivelsen har klare likhetstrekk med våre tilbakemeldinger til UNN HF de siste ti årene. I 

et brev fra UNN HF i 2012 fikk vi opplyst følgende: «Problemer med informasjon til pasient og 

pårørende når mange avdelinger er involvert i behandlingen er et problemfylt område, og det er bare 

å beklage….». 

Koordinering mellom avdelinger og internt samarbeid er fortsatt en utfording for UNN. Kvaliteten på 

informasjonsflyt mellom avdelinger og fra avdelinger til pasienter og pårørende er varierende. 

Journaler blir ikke lest. Interne henvisninger i UNN-systemet kan stå ubehandlet i lengre tid. 

Utnyttelse av sengeposter på avdelinger med ledig kapasitet, kan være fornuftig ressursbruk. Men 

når avdelingene er usikre seg imellom om ansvarsforholdene, kan dette få konsekvenser for 

pasienten, både i praktisk forstand og i forhold til den medisinske oppfølgingen. Skott og gråsoner 

mellom avdelinger kan true pasientsikkerheten. Dette er heller ikke god sykehusøkonomi. 

Utfordringene kan inndeles og systematiseres slik: 

✓ Oppfølging og koordinering av pasientforløp, herunder forsinkelser og forglemmelser 

✓ Internt samarbeid, intern kommunikasjon 

✓ Informasjon til pasienter og pårørende 

✓ Variasjoner mellom avdelinger med hensyn til praksis og rutiner 
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UNN HF benytter ikke lovfestede virkemidler som kontaktlege og koordinator for å styrke og sikre 

samhandlingen internt og kommunikasjonen med pasienter og pårørende. Vi hevder ikke at disse 

funksjonene kan løse alle problemer. Men ordningene er etablert av en god grunn, og riktig brukt kan 

de bidra til å bedre koordinering, informasjonsflyt og redusere risiko for svikt. 

Kontaktlege og koordinator dekker en vesentlig, men likevel avgrenset del av problemstillingen. 

Kontaktlege er rettet mot pasienter som har alvorlig sykdom, skade eller lidelse. Koordinator i 

spesialisthelsetjenesten skal tilbys pasienter med behov for komplekse eller langvarige og 

koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven. I pakkeforløpene dekker forløpskoordinator 

en del av informasjons- og oppfølgingsansvaret. Også nyere tiltak, som Stormottakersatsingen, blir 

ett av flere fragmenter som skal bidra til koordinering, samarbeid, informasjon i pasientrettet arbeid. 

Hver for seg skal disse viktige ordningene ivareta behov innenfor avgrensede områder. 

Det grunnleggende er imidlertid at et helseforetak er en ensartet virksomhet når det gjelder 

koordinering, samarbeid, informasjon i alt pasientrettet arbeid.  

Det er mange pasienter med mindre alvorlig sykdom eller med mindre komplekse og langvarige 

forløp som også trenger koordinerte tjenester med kontinuitet og god informasjonsflyt. Det kan dreie 

seg om alt fra pasienter med kroniske plager til pasienter som er under utredning, og hvor svikt i 

denne fasen kan føre til alvorlig sykdom. I den siste kategorien har vi pasienter som for eksempel 

opplever forsinkelser i diagnostiseringen eller uteglemte innkallinger.  

UNN må etter vår oppfatning fokusere på funksjonene som ordningene skal ivareta. De inngår som 

ledd i kravet om at helsehjelpen skal være forsvarlig og omsorgsfull, og det må være fundamentet. 

Det er behovene for kontinuitet og informasjonsflyt i behandlingen som skal dekkes, både med tanke 

pasienten og den faglige kvaliteten. Dette må gjelde alle pasienter. Det må derfor etableres en 

grunnleggende, allmenn rutine eller plattform som skal sikre koordinerte tjenester med kontinuitet 

og god informasjonsflyt. Lovpålagte ordninger og andre tiltak må inngå som del av en slik plattform, 

og de må ses i sammenheng. Målet må være, som nevnt over, at helseforetaket blir en virksomhet 

som er ensartet når det gjelder koordinering, samarbeid og informasjon i alt pasientrettet arbeid. 

Vi er kjent med at UNN har utarbeidet rutiner for disse formålene, men vår erfaring er at disse ikke 

alltid blir fulgt og at det er variasjon mellom avdelingene. Videre får vi ulike tilbakemeldinger om 

hindringer og hvor det svikter: Det er vist til at systemene (DIPS) ikke er hensiktsmessige. Mange 

mener at kontaktlegeoppgaven er for tidkrevende. Andre viser til at man får ansvar, men ikke 

myndighet. Atter andre mener at rutinene er for kompliserte. Når det gjelder koordinatorfunksjonen 

ser et av problemene ut til å være at det ikke er avsatt ressurser til å ivareta denne.  

Vi er kommet til et punkt der vi vil utfordre UNN med tanke på både konkrete problembeskrivelser 

og -løsninger. Hva mener UNN må til for å ivareta disse helt avgjørende oppgavene på en bedre 

måte enn i dag? 

Vi vil tilføye at disse utfordringene gjelder alle helseforetak og er kjent både på departements- og 

direktoratsnivå. En vesentlig del av ansvaret for å følge opp disse utfordringene ligger der. Vi viser for 

øvrig til Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding for 2020, hvor kontaktlegeordningen er 

omtalt (se lenke i forordet). 

 

Klagebehandling 

Pasient- og brukerombudet har i de tre siste årsmeldinger rapportert om klagesaksbehandling ved 

UNN som ikke er i tråd med gjeldende lovverk. Pasienter har vanskelig for å finne hvor de skal 

henvende seg for å fremme en klage. Vi kjenner til at det er stor ulikhet i hvordan klager besvares og 
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at saksbehandlingstiden kan bli lang. I mange tilfeller ivaretas ikke pasienters rettssikkerhet som 

følge av at klagen ikke blir videresendt klageinstansen (Statsforvalteren). 

Vår erfaring er at en stor del av pasienters og pårørendes motivasjon for klage eller tilbakemelding er 

at "andre ikke skal oppleve det som skjedde meg". Her er det verdifull informasjon UNN ikke må gå 

glipp av i sitt kvalitetsarbeid. Vi anerkjenner UNNs arbeidsmetodikk med kontinuerlig forbedring, og 

utfordrer helseforetaket til å forbedre og forenkle sin klagesaksbehandling. Et eksempel kan være å 

opprette et digitalt og/eller nedlastbart skjema til utfylling hvor adekvat kontaktinformasjon allerede 

er ferdig utfylt. 

Vi er videre kjent med at behandlere anbefaler at pasientene sender inn klage på e-post og at deler 

av klagesaksbehandlingen foregår gjennom e-postutveksling. Vi vil advare mot en slik praksis, som 

kan være strid med personvernforordningen (GDPR). En slik praksis øker også faren for at klagen ikke 

blir behandlet i samsvar med pasient-  og brukerrettighetsloven. 

UNN HF må etablere effektive og formelt korrekte systemer for klagebehandling. 

 

Kommunikasjon og informasjon til pasienter er viktig! 

Informerte pasienter gir effektive helsetjenester. Dette er et mantra hos oss. 

Vi har flere steder i årsmeldingen satt et kritisk søkelys på UNNs kommunikasjon med og informasjon 

til pasienter og pårørende. I løpet av de siste årene har vi samtidig sett positive tiltak som er iverksatt 

av UNN, som Tilbakemeldingstelefonen/PING og fokus på samvalg. 

Tilbakemeldingstelefonen/PING er en tjeneste ved UNN som er operativ hver dag til faste 

tidspunkter. Her kan pasienter og pårørende henvende seg med tilbakemeldinger eller spørsmål de 

ikke har fått svar på vedrørende behandling. Vi henviser en del klienter til 
Tilbakemeldingstelefonen/PING, da dette har vist seg å være raskeste veien til målet i de tilfellene 

der pasienten ikke har et kontaktpunkt i den aktuelle avdelingen. Vi har i den forbidnelse informert 

klientene om at de kan ta ny kontakt med oss dersom saken likevel ikke blir løst. Det er svært sjelden 

klientene tar ny kontakt med oss. Vi velger å tro at dette skyldes at Tilbakemeldingstelefonen/PING 

fungerer etter hensikten.  

"Samvalg" er en satsing ved UNN. Samvalg har sitt utspring i pasientens rett til medvirkning. 

Pasienten skal delta ved utformingen og gjennomføringen av helsehjelpen der dette er mulig. Dette 

gjelder blant annet valg av behandlingsmetoder. For å kunne ta de rette valgene trenger pasienten 

informasjon. "Samvalg" er medvirkning i systematisert form og er en verktøykasse med informasjon 

som pasienten kan bruke for å tilpasse behandlingen i forhold til egne behov og situasjon, i 

samarbeid med behandler. 

Begge ordninger er gode eksempler på hvordan informasjons- og medvirkningsretten kan ivaretas 

på pasientens premisser. Vi mener at UNN må prioritere og videreutvikle denne type tilak. 

 

Psykisk helsevern: Pasienter som vil bytte behandler og pasienter som må 

bytte behandler  

Pasienter som vil bytte behandler  

Vi mottar med jevne mellomrom henvendelser fra pasienter som mottar samtaleterapi med 

psykolog. Dette er et vanlig behandlingstiltak i psykisk helsevern. For at denne type behandlingstiltak 

skal være forsvarlig og hensiktsmessig må det foreligge et tillitsforhold mellom behandler og pasient. 
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Noen pasienter erfarer at relasjonen til behandler ikke er god og enkelte mister den tilliten som er 

nødvendig for behandlingen. De kan derfor ha et ønske om å bytte behandler. 

Det er ikke en lett beslutning for en pasient å ta opp motsetningsforhold med behandler. Et slikt 

tiltak kan sitte langt inne, da det er knapphet på psykologer i psykisk helsevern. Pasienten vet at 

behandleren ikke alltid kan erstattes med det første. (Se også neste punkt). Det kan i seg selv være 

utfordrende å klage på sin behandler, og når pasienten i tillegg ikke kjenner til hvordan man går frem 

for å klage og hvordan klagen blir behandlet, kan dette bli utenkelig for mange.  

Pasienter forteller om klager som ikke blir formelt behandlet eller oversendt til klageinstansen 

(Statsforvalteren). De blir ofte henvist til å løse dette i dialog med behandler og blir dermed prisgitt 

behandler, det vil si den klagen gjelder. Dette er problematisk da klager skal løses med en viss 

objektivitet, de må behandles korrekt og de må også vurderes av andre enn den som er påklaget.  

Vi stiller spørsmål ved om UNN har gode prosedyrer og klagerutiner for behandling av slike klager, 

eventuelt om rutinene ikke er kjent og brukt i virksomheten. 

Pasienter som må bytte behandler (psykisk helsevern unge voksne) 

I løpet av 2019 og 2020 har flere unge voksne kontaktet oss og klaget over at behandlingsforløpet 

avbrytes i urimelig lang tid dersom behandleren må avslutte sitt oppdrag. Dette kan for eksempel 

skyldes at vedkommende går over i ny stilling eller ut i permisjon. Enkelte pasienter må noen ganger 

vente flere måneder på å få ny behandler. I mellomtiden går mye av det arbeidet som tidligere er 

nedlagt mellom pasient og behandler tapt, samtidig som pasienten står uten et tilbud om helsehjelp. 

Dette kan nok ikke alltid unngås, men vårt inntrykk fra enkeltsaker er at planleggingen ved slike 

overganger kan bli betydelig bedre. Dette dreier seg ikke om spontane avgjørelser, men er som regel 

overveide og varslede beslutninger. Det må derfor være rom for å planlegge med tanke på 

pasientens behov for kontinuitet i behandlingen, og dermed unngå at behandlingen blir satt på vent i 

flere måneder med de skadevirkninger det kan ha. 

 

Oppfølging av fristbrudd 

Korona-pandemien har ført til et etterslep på behandling ved sykehusene i Nord-Norge. Dette har 

ført til flere fristbrudd og lengre ventetider for pasienter. 

Den som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett 

til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd skal sykehus eller behandlingsinstitusjon 

umiddelbart kontakte Helfo pasientformidling,. Helfo skal uten opphold  finne et tilbud hos annen 

behandler dersom pasienten ønsker det. 

Vi har mottatt henvendelser som kan tyde på at UNN ikke alltid kontakter Helfo umiddelbart ved 

fristbrudd, og at pasienter må etterlyse slik kontakt. Pasienten kan dermed både oppleve fristbrudd 

og deretter forsinkelse i sykehusets oppfølging av fristbruddet. Det er en unødvendig 

tilleggsbelastning. Dette er en "følge med-sak" ved vårt kontor. 
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Bekymringsmelding – Nyfødt intensiv, UNN Tromsø 

Høsten 2020 fikk vi en bekymringsmelding om de fysiske forholdene ved Nyfødt intensiv på UNN 

Tromsø. Etter kontakt med UNN fikk vi en omvisning 16.10.20. 

På bakgrunn av omvisningen kunne vi konstatere følgende: 

- Avdelingen lider under plassmangel og uhensiktsmessige lokaler. Korridorer må brukes som 

lagringsplass til utstyr og undersøkelsesrom er svært trange. 

- Det er nødvendig for premature med tett foreldredeltakelse/-nærhet. I akuttrommet er 8 

sengeplasser adskilt kun med forheng. Taushetsplikten er dermed et problem. Foreldre og 

søsken må bruke øreklokker, noe som fremstår som lite verdig.  

- I et behandlingsperspektiv er det uheldig at foreldre og barn indirekte kan bli deltaker i 

dramatiske situasjoner rett ved siden av. Det er belastende for pårørende, og premature kan 

lett reagere med økt puls og ustabil hjerterytme på høye lyder og uro. Det kan være skadelig. 

- Ved langtidsopphold på avdelingen, som kan vare i flere måneder, må foreldre og barn 

oppholde seg i et lokale uten vinduer. 

- De fysiske forholdene gjør det vanskelig å overholde smittevernkrav. 

Personalet fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør under disse forholdene, noe også 

foreldrene vi snakket med ønsket å understreke. 

Ledelsen i Helse Nord og ved UNN er kjent med problemene og utfordringene, og slik vi oppfatter 

det, er behovet for tiltak anerkjent hos ledelsen. Etter vår oppfatning må Helse Nord sikre prioritet 

og fremdrift i arbeidet med å bedre de fysiske forholdene ved Nyfødt intensiv på UNN. 

 

6. OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE 
 
Pasient- og brukerombudenes mandat ble 1.1.2020 utvidet til å omfatte offentlige 

tannhelsetjenester. Vi mottok 4 henvendelser på dette området i 2020. En mulig årsak til at vi fikk få 

henvendelser om offentlige tannhelsetjenester kan være at våre planlagte informasjonstiltak for 

pasienter og tannhelsetjenesten ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. 

Fra ulike kilder, blant annet helseforetak og brukerorganisasjoner, er vi blitt kjent med at noen 

pasientgrupper ikke får de tannhelsetjenestene som de har krav på. Pasienter i helseinstitusjoner 

eller pasienter som tar imot helsetjenester i hjemmet kan ha rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester. 

Disse får ikke gjort nytte av tilbudet fordi det mangler informasjon og oppfølging fra kommunenes 

side. Det skal ikke være opp til den enkelte å kjenne til og etterspørre dette. 
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7. NØKKELTALL 

7.1 Nøkkeltall totalt 
 
 
 
 
 
Pasient- og brukerombudet i Troms mottok til sammen 466 henvendelser i 2020, mot 507 i 2019. 

Nedgangen på 41 henvendelser skyldes at vi mottok færre saker rettet mot spesialisthelsetjenesten. 

Denne nedgangen hadde etter alt å dømme sammenheng med at UNN HF i perioder reduserte 

driften som ledd i smittevern- og beredskapstiltak. 

Henvendelsene omfattet 458 saker*. Disse ble behandlet gjennom råd og veiledning, møter, skriftlig 
dialog med tjenestestedene og bistand til klage. 76 henvendelser inneholdt ikke elementer av klage, 
men ble behandlet med informasjon, råd og veiledning. 35 henvendelser falt utenfor vårt 
saksområde. 
 

 

Totalt antall henvendelser per år 2015 – 2020. Pasient- og brukerombudet i Troms. 
 

*En henvendelse kan omhandle flere problemstllinger. Disse blir registrert som saker i vårt system. Eksempel: Dersom en henvendelse 

gjelder klage på både fastlege og sykehus kan det bli nødvendig å behandle disse som to separate saker. Denne fremgangsmåten bidrar 

også til at vi kan gi mer presis tilbakemelding til tjenestestedene. I årsmeldingen viser vi i som regel til saker og innholdet i disse. 

 

- Sakene fordelte seg slik på tjenesteområder og – nivå: 

 

Fordeling mellom primærsted (tjenesteområder og -nivå) 2020. 
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7.2 Nøkkeltall - kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

187 saker omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i tidligere Troms fylke, mot 169 i 2019. 

De fleste sakene var rettet mot Tromsø kommune. Her mottok vi 97 saker, mot 77 i 2019. Fra 

Harstad kommune mottok vi 18 saker, mot 35 i 2019. Nedgangen i Harstad omfattet 

tjenesteområdene fastlege, sykehjem og helsetjenester i hjemmet. Fra de nye kommunene Senja og 

Tjeldsund mottok vi henholdsvis 20 og 14 henvendelser. Fra øvrige kommuner i tidligere Troms fylke 

mottok vi til sammen 38 saker, med 6 saker eller mindre per kommune. Vi mottok til sammen 15 

saker fra tidligere Finnmark fylke og fylker utenfor Troms og Finnmark. 

 

 

Saker fordelt på kommuner i tidligere Troms fylke for 2020. 

 

- Tjenesteområdene 

Det fleste henvendelsene gjelder allmennlegetjeneste (fastlegeordningen), sykehjem og helsehjelp i 

hjemmet.  

75 saker var rettet mot fastleger, 36 saker gjaldt sykehjem og 31 saker omfattet helsetjenester i 

hjemmet. Det var en liten økning i saker om fastlege og sykehjem, og en mindre nedgang i saker om 

helsetjenester i hjemmet. På andre tjenesteområder mottok vi 13 saker om legevakttjeneste, 11 

saker om korttidsopphold på institusjon og 10 saker om brukerstyrt personlig assistanse.  

 

0 20 40 60 80 100 120

Storfjord

Lavangen

Balsfjord

Målselv

Kåfjord

Ibestad

Gratangen

Kvænangen

Bardu

Lyngen

Skjervøy

Sørreisa

Nordreisa

Tjeldsund

Harstad

Senja

Tromsø

Saker fordelt på kommuner i tidligere Troms fylke - 2020

Saker 2020

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 79 av 332



20 
 

 

Tabell: Utvikling 2018-2020. Kommunale tjenester. 

 

- Bakgrunn for henvendelsene 

Henvendelsene om fastlegeordningen omfattet i hovedsak spørsmål om behandlingstiltak og 

diagnostisering. På områdene sykehjem og helsetjenester i hjemmet var forhold som kvalitet, 

forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i tjenestene fremtredende.   

Spørsmål knyttet til egenandeler, vederlag og gebyr for helse- og omsorgstjenester opptar mange. De 

som kontakter oss om dette har gjerne behov for å få klarhet i grunnlaget for egenbetalingskravet 

eller fakturaen som de mottar. Praksis hos fastleger har tidligere vært særlig aktuelt, men var mindre 

fremtredende i 2020. Enkelte fastleger benyttet feil takst ved e-konsultasjoner. For øvrig så vi en 

tendens til at kommunene tar betalt for tjenester som er vederlagsfrie, som helsetjenester i hjemmet 

og støttekontakt (se egen omtale over). 

Vi mottok også en del henvendelser om avslag på tjenester. Disse var jevnt fordelt på både 

kommuner og tjenesteområder, som blant annet sykehjem, omsorgsbolig og brukerstyrt personlig 

assistanse. Klager over avslag på søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester skal behandles 

av kommunen i førsteinstans og eventuelt hos Statsforvalteren, som er klageinstans. Vi gir veiledning 

og bistand til pasient, bruker og pårørende.  

Koronasituasjonen medførte at kommunene iverksatte adgangsbegrensninger for pårørende ved 

sykehjem. Dette opptok naturlig nok pårørende og vi mottok henvendelser om dette i to omganger, 

først under nedstengningen mars/april og deretter på høsten når koronasmitten steg på nytt.  

 

53 %

25 %

22 %

Fagområder - Kommunale tjenester 2020

Fastlege

Sykehjem

Helsetjenester i hjemmet
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Årsaker til henvendelser i saker om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2020. 

 

7.3 Nøkkeltall – spesialisthelsetjenesten 
 

247 saker omhandlet spesialisthelsetjenesten. 212 av disse var rettet mot UNN HF, mot 276 i 2019. 

Antall saker om helsetjenester på UNN HF har hatt en jevn økning de siste årene. I 2020 var det en 

tilbakegang på 23%. Som også nevnt over, gjenspeiler dette med stor sannsynlighet redusert aktivitet 

på grunn av koronasituasjonen. 
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- Fagområdene 

Vi har tradisjonelt mottatt flest saker på fagområdene ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi og psykisk 

helsevern. Det var også tilfellet i 2020. I tillegg var områdene nevrologi og obstetrikk fremtredende.  

 

 

- Bakgrunn for henvendelsene 

I spesialisthelsetjenesten var de hyppigste grunnene til at vi ble kontaktet behandlingsforløp som 

ikke fulgte planen, ventetid på behandlingstiltak eller prøvesvar, informasjonssvikt og problemer ved 

tverrfaglig samarbeid. Pasienter og pårørende tok også opp spørsmål om besøksbegrensning på 

føde-/barselavdelingen, om retting og sletting av journalopplysninger og om journalsnoking. Vi ga 

veildening om Norsk pasientskadeerstatning i 28 saker. 

 

39 %

23 %

17 %

11 %

10 %

Fagområder - Spesialisthelsetjenesten - 2020
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7.4 Nøkkeltall – offentlig tannhelsetjeneste 
 
Vi mottok 4 henvendelser om offentlige tannhelsetjenester i 2020. Tallmaterialet er for lite med 

tanke på nærmere kommentarer og presentasjon i tabellform.   

8. NØKKELTALL – NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 
 
Norsk pasientsskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått 

en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Pasient- og brukerombudet gir bistand i 

pasientskadesaker. Vår hovedoppgave er å informere om ordningen. Vi kan etter behov hjelpe 

pasienter i søknadsprosessen og kan gi råd og veiledning i forbindelse med saksbehandlingen i NPE.  

De fleste søknadene gjelder behandling i spesialisthelsetjenesten og på områdene ortopedisk kirurgi 

og kreftbehandling. 

NPE-tall fra 2020 for helse- og omsorgstjenesten i Troms og Finnmark er presentert nedenfor. Det var 

ingen erstatningssaker fra Troms og Finnmark knyttet til Covid-19. Vi har for øvrig ikke spesielle 

merknader. Tallene for Troms og Finnmark fylke har vært relativt stabile de siste årene. 

Merk at nye saker, vedtak og utbetalinger innenfor ett og samme år ikke har sammenheng med 

hverandre. Eksempelvis kan en sak få vedtak året etter at den kom inn. På samme måte kan det bli 

gjort utbetalinger i saken året etter at vedtaket om medhold ble fattet. I noen saker kan 

utbetalingene fordele seg over mer en ett år. 

Nøkkeltall NPE 

Nye saker 2020     

Skadevolder Antall    

Universitetssykehuset Nord-Norge 197    

Finnmarkssykehuset 47    

Primærhelsetjenesten  73    

Privat helsetjeneste 18    

Offentlig tannhelsetjeneste 5    

Annet* 4    

Totalsum 344    

*Annet: Offentlig kjøp av private helsetjenester     

     

Medhold og avslag 2020     

Skadevolder Medhold Avslag Totalt  

Universitetssykehuset Nord-Norge 60 124 184  

Finnmarkssykehuset  22 33 55  

Primærhelsetjenesten 17 37 54  

Privat helsetjeneste 11 5 16  

Offentlig tannhelsetjeneste 5 2 7  

Annet* 2 1 3  

Totalsum 117 202 319  

*Annet: Offentlig kjøp av private helsetjenester     
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Erstatningsutbetalinger 2020     

Skadevolder Utbetalt    

Universitetssykehuset Nord-Norge                    46 969 653     

Finnmarkssykehuset                     22 982 602     

Primærhelsetjenesten                    21 416 875     

Privat helsetjeneste                          555 600     

Offentlig tannhelsetjeneste                      1 216 500     

Annet*                            15 000     

Totalsum                    93 156 230     

*Annet: Offentlig kjøp av private helsetjenester     

 

9. UTADRETTET VIRKSOMHET 
 
Pasient- og brukerombudet skal gjennom sitt arbeid bidra til å bedre kvaliteten i helse- og 
omsorgstjenesten. I den forbindelse er det viktig å nå ut med informasjon om våre erfaringer, 
rettigheter og ombudsordningen til pasienter, brukere, pårørende og tjenesteytere. 
 
I 2020 måtte mange tiltak måtte avlyses på grunn av koronasituasjonen, blant annet våre årlige 
kommunemøter og møter med brukeroganisasjoner. Kontakten med ledelsen på UNN HF og Helse 
Nord RHF, samt Fylkesmannen (nå Statsforvalteren), ble opprettholdt. 
 
 

Oversikt over utadrettet virksomhet 2020 
 

Møter o.l. med UNN HF Dato 

Presentasjon av årsmelding 2019 og møte med Brukerutvalget 29 januar 

Møte med Ungdomsrådet UNN 31 januar 

Møte med Rus- og psykiatritjenesten 2 juni 

Møte med UNN/direktør 28 september 

Kreativt verksted, planlegging av nytt Åsgård sykehus 2 oktober 

Omvisning, Nyfødt intensiv UNN 16 oktober 

Møte om Samvalg 10 november 

Kreativt verksted, strategi for UNN 27 novembert 

 
Møter o.l. med samarbeidsparter/Andre Dato 

Innlegg på Regional pasientsikkerhets-konferanse, Helse Nord 11 februar 

Møte med Regional vurderingsenhet, Helse Nord 14 mai 

Møte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark 16 september 

Møte med Regionalt brukerutvalg, Helse Nord 17 september 

Møte med Helse Nord-ledelsen  

Foredrag for inspektører i Arbeidstilsynet 1 desember 

 
Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato 

Forelesning for radiografistudenter, UiT 17 februar 

Forelesning for sykepleiere (bachelor), UiT 25 februar, 13 august 
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Pasient- og brukerombudet i Troms og Finnmark, kontor Tromsø 
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Møtedato: 15. april 2021    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999-23   Nilsfors, Nilsen, Bless (HR)  Bodø 29. mars 2021 

 

Sak 33-2021 FRESK – Bruk av nytteeffekter i implementering som 

et ledd i gevinstrealisering 

 
Formål 
Innføringsløpene for DIPS Arena og Elektronisk medikasjon og kurve vil pågå i 2021 og 
2022.  
 
Saken legges frem for å informere Regionalt Brukerutvalg om arbeidet som er gjort i 
FRESK-programmet for å legge til rette for at helseforetakene kan arbeide systematisk 
med nytteeffekter og gevinstrealisering. 
 
Bakgrunn 
FRESK er Helse Nord RHFs regionale program for innføring av nye kliniske IKT-
systemer; Fremtidens Systemer i Klinikkene.  
 
Dette saksfremlegget omhandler metodikk for innføring og realisering av nytteverdi av 
investeringene.  
 
I konstituerende møte 8. mai 2018 (Sak 1-18) i programstyret fikk programleder for 
FRESK i oppdrag å utarbeide et formelt styringssystem for FRESK i parallell med 
planleggingen av innføringsløpene for DIPS Arena og Elektronisk medikasjons- og 
kurveløsning, som er store og viktige utviklingsprosjekt som handler om ny 
funksjonalitet i elektronisk pasientjournal. 
 
Innføringsprosjektene er kommet så langt at deres respektive innføringsstrategier i 
stort er laget, og implementeringsløpene er i startgropen. Samtidig har programmet 
utviklet sentrale metodikker og strategier for realisering av nytteverdi, som det er 
behov for å formalisere og sette inn i et større system.  
 
Status 
Metodikk for innføring av systemene og realisering av nytteverdi fikk bred oppslutting i 
programstyret i FRESK 16.2.2021 og i utvidet ledermøte i Helse Nord RHF 23.2.2021.  
 
De styrende dokumentene har utgangspunkt i prosjektrammeverket som er vedtatt i 
Helse Nord. Programstyret i FRESK mener at flere av dokumentene har 
overføringsverdi til andre prosjekt.  
 
Det foreslås en gjennomgang med Regionalt Brukerutvalg slik: 

 

• Rammeverk og styringssystem (15. min) – ref. vedl. 1 

• Metodikk for bruk av nytteeffekter (20 min) – ref. vedl 2 og 3 
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• Diskusjon (10 min) 

 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Informasjonen om styringssystem for FRESK, innføringsløp og implementerings-

strategi tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bodø, 29. mars 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksfremlegg til programstyremøte FRESK – sak 4 – Styringssystem for FRESK 

2. Saksfremlegg til programstyremøte FRESK – sak 3 – Bruk av nytteeffekter i 

innføring 

3. Vedlegg til sak 3: Metodikk for bruk av nytteeffekter i FRESK 

 
 
 
 
Utrykte vedlegg – oversendes på forespørsel 
1. Programdefinisjon 
2. Informasjonsstrategi 
3. Risiko- og avviksstrategi 
4. Kvalitetsstrategi 
5. Gevinststrategi 
6. Interessentstrategi 
7. Kommunikasjonsstrategi 
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Helse Nord FRESK Besøksadresse: Kontonr: Org.nr: Web: helse-nord.no/FRESK 

Postboks 6426 Sykehusveien 23 4750.18.54693 883 658 752   E-post: post@fresk.helsenord.no 

9294 TROMSØ 9019 TROMSØ     

  

 
Sak 4-21 til programstyret FRESK 

 
 
Dato: 5. februar 2021      Saksbehandler: Terje Bless 
 

Styringssystem for FRESK 
 

Innledning 
I konstituerende møte 8. mai 2018 (Sak 1-18) i Programstyret fikk Programleder i oppdrag å 
utarbeide et formelt styringssystem for FRESK i parallell med planleggingen av 
innføringsløpene for DIPS Arene og Elektronisk medikasjons- og kurveløsning. 
 

4) Programstyret tar informasjon om arbeidet med styrende dokumenter og fremtidig 
behov for justeringer i prosjektinndelingen til orientering. 

 
Programleder har fulgt opp oppdraget gjennom fortløpende utvikling av 
styringsmekanismer, etablering av styrende organer for prosjektene, og programmets 
strategier på sentrale områder. I påvente av mer ferdige leveranser fra de sentrale 
systemleverandørene og andre grunnforutsetninger har fokus for dette arbeidet vært på 
styringssystemet for prosjektene. Disse prosjektene er nå kommet til oppstart på sine 
respektive innføringsløp og det er derfor behov for å formalisere også programmets 
styringssystem som en enhetlig helhet. 
 

Bakgrunn 
I Sak 151-2016 (møte 14. desember 2016) besluttet styret i Helse Nord RHF å etablere 
programmet Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) basert på anbefalingene i 
konseptutredningen vedlagt saken. Konseptutredningen beskrev en overordnet 
styringsmodell for FRESK i tråd med Fig. 1. 
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Figur 1 - Overordnet styringsmodell 

 
De regionale prosjektene støttes av lokale mottaksprosjekter etter modellen i Fig. 2. 
 

 

Figur 2 - Lokale mottaksprosjekter 
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I Sak 1-18 (behandlet i møte 8. mai 2018) konstituerte Programstyret seg selv i tråd med 
denne modellen og vedtok omfang og avgrensninger for programmet, kort oppsummert 
som: 
 

«endringsinitiativer som retter seg mot realisering av Én innbygger - én journal, som 
fundamenteres på IKT-baserte kliniske støttesystemer, og som i noen nevneverdig 
grad vil kunne påvirke kliniske arbeidsprosesser eller bærer preg av 
virksomhetsutvikling. … endringsinitiativer med betydelig overlapp med, avhengighet 
til eller for, eller samme leverandør som systemer i programmets omfang.» 

 
Programstyret ba også programmet om å utarbeide et sett styrende dokumenter i parallell 
med planlegging av innføring av DIPS Arena og Elektronisk kurve- og medikasjonsløsning, 
innenfor rammene av foregående vedtak og tilpasset behovene for innføringsløpene. 
 
I Sak 16-18 (4. desember 2018) besluttet Programstyret å opprette et felles prosjektstyre for 
implementeringsprosjektene og oppnevnte medlemmer til denne. I Sak 11-19 (20. 
september 2019) vedtok Programstyret et mandat for Felles prosjektstyre. Mandatet 
beskriver Felles programstyres rolle i den overordnede styringsmodellen slik illustrert i Fig. 3. 
 

 

Figur 3 - Felles prosjektstyre i overordnet styringsmodell 
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Mandatet for Felles prosjektstyre stadfester også Helse Nord RHFs prosjektmetodikk 
(prosjektveiviseren.no, PRINCE2), slik illustrert i Fig. 4, som styringsmetodikk for prosjektene. 
 

 

Figur 4 - Prosjektrammeverk 

 
Programmet har styrt prosjektene i sin portefølje innenfor disse rammene, med fokus på 
planlegging og forberedelse av de store innføringsløpene. Hvert av prosjektene har etablert 
egne styrende dokumenter i tråd med modellen og forankrer planer og beslutninger i Felles 
prosjektsyre. 
 
De store innføringsprosjektene er nå kommet så langt at deres respektive 
innføringsstrategier i stort er lagt, og implementeringsløpene er i startgropen. Samtidig har 
programmet nå utviklet sentrale metodikker og strategier som det er behov for å 
formalisere og sette inn i et større system. FRESK har derfor nå etablert et mer formalisert 
sett med styrende dokumenter med utgangspunkt i den etablerte styringsmodellen og 
eksisterende styringssystem. Dokumentstrukturen er bygget på MSP-rammeverkets 
dokumentstruktur, slik tilpasset FRESKs behov, og satt sammen i et hierarki slik illustrert i 
Fig. 5. 
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Figur 5 - Dokumenthierarki 

 
Styringssystemet er bygget opp rundt et sentralt styringsdokument, Programdefinisjonen, 
som tar opp i seg bakgrunnen fra konseptutredningen, den etablerte organiseringen av 
programmet. Dette danner forankringen for underliggende dokumenter (røde og lilla bokser 
i illustrasjonen). Programdefinisjonen har en funksjon sammenlignbar med mandatet for et 
prosjekt, og er det primære formelle verktøyet for Programeier. 
 
Underlagt Programdefinisjonen er også et sett dokumenter, «strategier», som definerer 
programmets tilnærming til forskjellige aspekter av programstyring på et overordnet nivå 
(grønne bokser i illustrasjonen). Strategiene suppleres av mer konkrete støttende 
dokumenter i form av underliggende strategier for delområder (f.eks. 
kommunikasjonsstrategi som en delmengde av interessentstrategi), metodikker (f.eks. 
metodikk for bruk av nytteeffekter i implementering), profiler og registre (f.eks. saks- eller 
risikoregister), og plandokumenter. 
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Programdefinisjonen er i stort et statisk dokument gjennom programmets levetid, og alle 
endringer skal godkjennes i Programstyret. De underliggende strategiene er i større grad 
dynamiske dokumenter som reflekterer programmets tilnærming på et gitt område i lys av 
de rådende omstendighetene (f.eks. større eller mindre risikoappetitt). Endringer i 
strategiene som medfører større veivalg legges normalt frem til beslutning i Programstyret, 
mens mindre justeringer håndteres i Programledelsen. Planer, metodikker, register, osv. 
endres fortløpende innenfor styringssystemets rammer. 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1 Programdefinisjon 

Vedlegg 2 Informasjonsstyringsstrategi 

Vedlegg 3 Risiko- og avviksstrategi 

Vedlegg 4 Kvalitetsstrategi 

Vedlegg 5 Gevinststrategi 

Vedlegg 5-1 Metodikk for bruk av nytteeffekter i implementering 

Vedlegg 6 Interessentstrategi 

Vedlegg 6-1 Kommunikasjonsstrategi 

 
 

Forslag til vedtak 
1) Programstyret for FRESK godkjenner Programdefinisjonen for FRESK slik fremlagt. 
2) Programstyret tar styringssystemet for FRESK til orientering. 
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Helse Nord FRESK Besøksadresse: Kontonr: Org.nr: Web: helse-nord.no/FRESK 
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Sak 3-21 til programstyret FRESK 

 
 
Dato: 05.02.2021    Saksbehandler: Ann-Britt Nilssen/BFN 
 

 
Bruk av nytteeffekter i implementering av kliniske IKT-systemer 

som et ledd i gevinstrealisering 
 
I tråd med etablert prosjektrammeverk i Helse Nord og styringssystem for FRESK, har 
programmet ansvar for å tilrettelegge for arbeid med nytteeffekter/gevinster i prosjekttiden. 
Det er imidlertid den enkelte virksomhetseier som har ansvar for realisering av 
nytte/gevinster. Hovedhensikten med tilretteleggelsen fra FRESK sin side er å få til en god 
implementering, da dette er forutsetningen for å kunne ta ut gevinster av systemene på sikt. 
Den metodikken som FRESK anbefaler for arbeidet, kan fungere som et underlag for 
helseforetakenes fremtidige arbeid med gevinstrealisering dersom den benyttes. 
 
Metodikk og verktøy for bruk av nytteeffekter i implementering (utarbeidet i perioden 
januar 2019 til desember 2020), ble forelagt programstyret for godkjenning i møte 15. 
oktober 2020 (Sak 16-20 Gevinstrealisering – ansvar og oppgaver til ulike aktører). På 
bakgrunn av viktige innspill og ønske om justeringer fra styret, ble det besluttet at saken 
måtte tas til ny behandling. De viktigste innspill var som følger: 
 

- Bruk av gevinstbegrepet må nedtones ytterligere 
- Gevinstavtaler bør benevnes som innføringsavtaler, da disse primært har som mål å sikre 

innføringen av systemene 
- Det må fremkomme av dokumentene hva som er kritiske suksessfaktorer for at innføringen 

skal gå bra 
- Arbeidet med importering av data fra elektronisk kurve til HN-LIS må omtales. 

 
Alle innspill er forsøkt ivaretatt i versjon 0.9 av dokumentet «Metodikk for bruk av 
nytteeffekter i implementering». Denne versjonen samt matriser med nytteeffekter for alle 
prosjekter i FRESK, ble som avtalt i nevnte møte sendt til helseforetakene via tjenestevei 16. 
og 21. desember 2020. Hensikten med forsendelsen var å gi mulighet for innspill før saken 
legges frem for programstyret 16. februar 2021. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger innen 
frist og det er derfor ikke gjort nye endringer i dokumentene. 
 
Dersom FRESK i nært forestående implementering skal kunne støtte opp om arbeidet med 
realisering av nytte, er det nødvendig at lederne av virksomhetene for det første gir 
klarsignal om hvorvidt FRESK skal bidra i dette arbeidet og for det andre om hvilken 
metodikk som skal benyttes. Dernest må beslutning forankres på alle ledernivå i 
virksomhetene. 
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Oppsummering/konklusjon 

FRESK har fra januar 2019, i tråd med Helse Nords prosjektrammeverk og styringssystem 
FRESK, utarbeidet forslag til metodikk for realisering av nytteeffekter av kliniske IKT-
systemer. Med tanke på nært forestående implementering, er det nødvendig at lederne av 
virksomhetene for det første gir klarsignal om hvorvidt FRESK skal bidra i dette arbeidet og 
for det andre om hvilken metodikk som skal benyttes. Dernest må beslutning forankres i 
virksomhetene. 
 
 
Forslag til vedtak 

Programstyret godkjenner den foreslåtte plan for arbeid med nytteeffekter som er beskrevet 
i dokumentet «Metodikk for bruk av nytteeffekter i implementering». Metodikken forankres 
i virksomhetene. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Metodikk for bruk av nytteeffekter i implementering 
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1. Om dette dokumentet 

Dette dokumentet beskriver hvordan FRESK vil legge til rette for at potensielle nytteeffekter 
av systeminnføringer kan bli realisert. Hensikten med dokumentet er at de viktigste 
interessentene (ledere i regionalt og lokale helseforetak i Helse Nord, regionale og lokale 
prosjektledere knyttet til FRESK) har en felles forståelse for hva som ligger til grunn for 
metoden som benyttes. 
 
Dokumentet tar primært for seg den tilretteleggingen som FRESK gjør innenfor programmets 
og prosjektenes levetid. I tillegg legger dokumentet til rette for en systematikk som kan 
benyttes og videreutvikles i linjeorganisasjonenes kontinuerlige forbedringsarbeid etter 
innføring. 
 
De øverste lederne i alle HF (adm. direktører, medisinske direktører og fagsjefer) har vært 
involvert i utarbeidelse av metodikken som FRESK presenterer. I rammeverket for prosjekt- 
og porteføljestyring for Helse Nord, sorterer arbeidet med nytteeffekter under området 
gevinstrealisering. Arbeid med gevinstrealisering skal etter rammeverket foregå fra og med 
prosjektets konseptfase og videre inn i linjeorganisasjonen etter at systemene er innført. Bruk 
av gevinstbegrepet i relasjon til tilrettelegging for gode implementeringsprosesser, er 
problematisert av både programmet og av ledergruppen i Helse Nord. Begrepet blir bl.a. 
vurdert til å ha for sterk tilknytning til økonomisk inntjening, og i kommunikasjon med ansatte 
i sykehusene har begrepet vist seg å tjene mot sin hensikt. Derfor er det et uttalt ønske at man 
i metodebeskrivelsene og malene som skal understøtte en god implementering, erstatter 
gevinstbegrepet med «nytte» eller «nytteeffekt».  
 
I noen sammenhenger ser imidlertid FRESK at det kan bli vanskelig å helt gå bort fra den 
etablerte terminologien knyttet til gevinstrealisering.  
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2. Ordliste, begrep, og forkortelser 

Begrep Beskrivelse 

Nytteeffekter små og store forbedringer som de kliniske ikt-
systemene isolert sett har å tilby (pasientsikkerhet, 
tidsbruk, riktige registreringer, arbeidsflytflyt) 

Gevinst en effekt der virksomheten ser positive forbedringer 
med utgangspunkt i en tidligere utfordring/mangel 
(kan involvere flere isolerte nytteeffekter av 
systemene) 

Gevinstrealisering arbeid som handler om å sørge for at de gevinstene 
som er forventet av et prosjekt, faktisk blir realisert 
(nært knyttet til effektmål) 
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4. Innledning 

Helse Nord har vedtatt at Difis Prosjektveiviser skal være regionens prosjektrammeverk 
(Docmap PR49560) https://www.prosjektveiviseren.no, der gevinstrealisering inngår som en 
sentral del i alle faser av prosjektene. Arbeid med gevinstrealisering beskrives av Direktoratet 
for økonomistyring (DFØ) som et relativt nytt fagområde1. Selv om Difi og DFØ gir veiledende 
retningslinjer, er det nødvendig at disse tilpasses programmet og prosjektene slik at arbeidet 
med nytteeffekter og gevinster gir mening i det konkrete. Metode for hvordan 
gevinstrealisering skal gjennomføres i Helse Nord, er nybrottsarbeid og FRESK-programmet 
har så langt ingen praktiske erfaringer å støtte seg på i arbeidet.  
 

 
Figur 1: Faser i endringsarbeid gjennom prosjekt. Hentet fra Prosjektveiviseren (Digitaliseringsdirektoratet) 

 
God endringsledelse er nødvendig for at for at virksomheter skal kunne lykkes med sine 
endringer. Endringsledelse kan forstås som det «å lede ansatte og organisasjonen gjennom en 
endringsprosess slik at virksomheten oppnår forventede resultater.» 
 
Det er linjeledelsen/prosjekteier i de ulike helseforetak som har det overordnede ansvaret for 
alle aktivitetene i gevinstrealiseringsprosessen. De fleste gevinster av et prosjekt vil først 
kunne realiseres etter at prosjektet er avsluttet, men i mange tilfeller vil også realiseringen 
kunne komme i gang etter hvert som leveransene gjøres.  
 
FRESK har ansvar for å tilrettelegge for gevinstrealiseringsprosessen i prosjektperioden. 
Tilretteleggingen vil først og fremst handle om å gi ledere kunnskap om små og store 
nytteeffekter som systemene isolert sett byr på ved implementering. Hensikten med dette er 
primært å bidra til at ledere får en mestringsopplvelse som gjør dem selvsikre og utholdende 
gjennom krevende faser i implementeringen2. Systematikken i de verktøyene som tilbys kan i 
tillegg være et grunnlag for forbedringsarbeid og for dokumentasjon av gevinster etter 
prosjektenes slutt, noe som inngår i virksomhetsstyringen (realiseringsfasen). Dersom 
systematikken benyttes som anbefalt vil det på sikt, både på lokalt og regionalt 
helseforetaksnivå, være mulig å få en oversikt over hvorvidt tiltakene har ført til forbedringer 
(gevinster) eller ikke. 

                                                      
1 Direktoratet for økonomistyring: Veileder Gevinstrealisering 

 
2 Ingebrigtsen et al: The impact of clinical leadership on health information technology adoption: systematic 

review 
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5. Begrunnelse og mål 

Programmet «Fremtidens systemer i klinikken» (FRESK) ble formelt etablert våren 2018 og 
skal realisere Helse Nords visjon: «Én journal i Nord». Programmet består nå av prosjektene 
Elektronisk rekvirering til sykehuslaboratorier (ERL), Digitalt mediearkiv, Kurveprosjektet og 
DIPS Arena i nord. 
 
Det er store forventninger til at programmet skal gi nytteeffekter for regionen og samfunnet 
for øvrig. Arbeidet med å synliggjøre og å ta ut disse effektene må derfor ligge langt fremme i 
programmets tenkning og prioritering. 
 

5.1. Hensikt med å fokusere på nytteeffekter i kliniske IKT-prosjekter 

Hensikten med å fokusere på nytteeffekter i kliniske IKT-prosjekter, er for det første å holde 
fokus på de områdene som man tenker skal bli bedre med systemendringen. Med et slikt fokus 
vil kommunikasjons- og motiveringsarbeid mot de som skal ta i bruk systemene på en riktig 
måte, forenkles. Dernest skal arbeidet synliggjøre hvilke endringer som må gjennomføres i 
virksomheten for at de forespeilede nytteeffektene skal kunne tas ut. 
 
En eventuell systematisert måling av kvalitet og aktivitet før og etter et prosjekt/program, vil 
kunne si noe om hvorvidt tiltaket i smått og stort faktisk har ført til forbedring/gevinster. De 
strategiske føringene i Helse Nord (se pkt 7.1) omtaler først og fremst kvalitetsforbedring på 
flere områder. Prosjekter som er igangsatt for å oppnå denne typen forbedringer (eks FRESK) 
har derfor ikke økonomiske innsparinger som et primært mål. Sett i lys av den demografiske 
utviklingen med økt mengde pasienter og mangel på helsepersonell, er det imidlertid 
forventet at investering i kliniske ikt-systemer i fremtiden skal forhindre en vesentlig økning i 
personellforbruket.  
 
Fokus på nytteeffekter har altså til hensikt å legge til rette for: 

1. En formålstjenlig implementering av systemene (systembrukere) 
a. Motivasjon 
b. Opplæring 
c. Kommunikasjon 

 
2. Langsiktig oppfølging av implementeringen for å realisere gevinster (ledere) 

a. Tilrettelegge for endring av arbeidsformer (bedre flyt, bedre utnyttelse av 
personell etc.) 

b. Fokus på kvalitet og pasientsikkerhet 
c. Forhindre vesentlig økning i personellforbruk 

 
3. Dokumentasjon- og oppfølging av effekt av systeminnføring (overordnet ledelse) 
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5.2. Utfordringer i skjæringspunktet mellom hensikt og nytteverdi 

Prosjekter der et kliniske ikt-system skal innføres, initieres ofte som et samfunnsoppdrag for 
å få digitalisert arbeidsprosesser i helsevesenet i takt med samfunnsutviklingen og den 
teknologiske utviklingen. I tillegg benytter myndighetene systemene til å lukke sikkerhetshull 
som bl.a. avdekkes i revisjoner, samt til innføring av nye, faglige føringer (myndighetspålagte 
krav). Digitaliseringen antas å gi effekter som økt kvalitet, mer hensiktsmessig bruk av 
personellressurser, bedre og raskere kommunikasjon mellom helseaktører og med pasienter, 
økt sikkerhet, personvern mv.  
 
Det at innføringsprosjektene i noen sammenhenger igangsettes ovenfra og ikke alltid springer 
ut fra en konkret beskrevet mangel på helseforetaksnivå, kan skape en utfordring når det 
faktisk er på helseforetaksnivået at kravet om realisering av potensiell nytte ligger. Kanskje er 
det ikke alltid slik at de mest påkrevde endringsbehovene i et helseforetak bare er i tråd med 
føringer fra nasjonale myndigheter eller fra regionalt helseforetak.  
 
Tidshorisonten for planlegging og gjennomføring av kliniske IKT-prosjekter er ofte lang. I 
tillegg skjer det en rivende, men også uforutsigbar utvikling innenfor teknologien. Dette kan 
medføre at de ønsker om forbedringer som virksomheten (her Helse Nord RHF) hadde ved 
oppstart av prosjektene, har endret seg fra et rent organisasjonsperspektiv fordi utfordringer 
i virksomheten har endret seg. Den pågående teknologiske utviklingen kan i tillegg ha gitt nye 
muligheter som virksomheten ønsker å benytte seg av på områder der man tidligere ikke har 
sett et forbedringspotensial. Ved å ta i bruk det nye, skjer det igjen endringer i virksomheten. 
Dette føyer seg inn i en sosioteknisk tenkning rundt innføring av ikt-systemer, der relasjonen 
mellom teknologi og samfunn kan beskrives som følger: «Teknologien er både et virkemiddel 
og en effekt, den er både årsak og virkning, den er både formet av oss, og den former oss og 
våre aktiviteter» (Aanestad og Olaussen 2010: Tverrfaglig teknologiforskning. IKT og 
samhandling i helsesektoren - Digitale lappetepper eller sømløs integrasjon?)  En slik tenkning 
vil utfordre idealet om at forventede gevinster ved oppstart av et prosjekt skal være 
fullstendig styrende for gevinstrealiseringen i etterkant (se mer om dette i kap 9).  
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6. Om å jobbe med nyttebeskrivelser 

I metodikken for bruk av nytteeffekter i implementering er det viktig å være bevisst 
terminologi og språkbruk. Både internt i kliniske ikt-prosjekter og mellom prosjekt og 
interessenter, kan «stammespråk» (prosjekt- og ikt-terminologi) være et hinder for forståelse. 
Prosjektveiviseren anbefaler at prosjektene beveger seg fra kun å beskrive hva som leveres, 
til også å si noe om hva som er nytten av det som leveres. Dette er et krevende arbeid, da 
nytte må vurderes i relasjon til noe man ikke har fra før og som man faktisk trenger. For å få 
formidlet dette i et språk som er forståelig for interessentene, kreves et samarbeid mellom 
flere aktører. 
 

6.1. Aktører som involveres i arbeidet 

Helse Nord RHF - programeier 
FRESK-programmet – overordnet tilrettelegger 
Regionalt prosjekt – tilrettelegger for uttak av overordnede nytteeffekter 
Lokalt prosjekt – tilrettelegger for uttak av lokale nytteeffekter 
Direktør HF – lokal prosjekteier og ansvarlig for realisering av nytte i HF 
Klinikk-/avdelingsledelse og ledere i alle enheter – ansvarlig for realisering av nytte i egen 
enhet 
Rolle i HF som koordinerer arbeid med nytteeffekter i eget HF  
 
For konkret ansvar og oppgaver for de ulike aktørene: Se kap 7 
 

6.2. Språk i beskrivelse av nytteeffekter 

En illustrasjon på språkbruk ved beskrivelse av nytteeffekter på laveste nivå, er erfaringer fra 
HOS-prosjektet. I dette prosjektet ble det ikke gjennomført et systematisk arbeid med fokus 
på nytte av systemene. 
 
Det ble flere ganger påpekt fra helseforetakene at HOS-prosjektet brukte et for teknisk språk 
og at begrunnelsene for hvorfor endringer måtte gjøres kom for dårlig frem. Dette var fra 
prosjektets side vanskelig å forstå. Kanskje ligger svaret i at et prosjektspråk om leveranser og 
mål, ikke var tilstrekkelig opplysende for deltagerne på virksomhetssiden. Den praktiske 
nytteverdien ble med andre ord ikke synliggjort slik som den kunne blitt ved å kommunisere i 
et språk som vist i tabellen nedenfor.  
 
Effektmålene som virksomheten fikk forelagt i HOS-prosjektet var eksempelvis: 
1. Kortere epikrisetid 
2. Reduksjon i tid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 
3. Reduksjon i antall åpne (ikke godkjente) dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 
4. Reduksjon i antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 
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De konkrete endringer som skulle til for å nå målene og hvilke forutsetninger som måtte 
oppfylles for at endringene skulle bli en realitet, var mangelfullt beskrevet fra prosjektets side. 
Dersom man ser på målet 1. Kortere epikrisetid, vil dette med et endringsfokus kunne vært 
beskrevet som følgende: 
 
 

Utfordring Nyttebeskrivelse Forutsetninger Hvem opplever nytte/ 
unytte av endringen 

Opplysninger om 
pasienten kommer 
primærhelsetjenesten 
for sent i hende ved 
utskriving fra sykehus, 
og kan medføre 
utilstrekkelig 
oppfølging av 
pasienten. 

Ved at dokumentet Epikrise ved 
utskrivning (EVU) tas i bruk og 
godkjennes idet pasienten 
forlater sykehuset, vil 
omsorgstjenesten og fastlege 
motta viktige opplysninger 
(elektronisk) som de trenger for 
å møte pasienten på 
hjemmebane. 

Legene tar i bruk EVU. 
Dette betyr at legene må 
delta på opplæring 
samtidig som ledelsen i 
avdelingen fremmer 
viktigheta av tiltaket 
(pasientsikkerhet og 
sammenhengende 
pasientforløp) 

Nytte: 
Pasienter 
Omsorgstjenesten 
Fastleger 
 
Unytte: 
Legene som må skrive 
to dokumenter  
 

Sykehuset oppfyller 
ikke kravet om 
epikrisetid på 7 dager. 
 

Ved at EVU aksepteres som 
fullverdig epikrise, vil 
epikrisetiden «stoppes» når 
pasienten forlater sykehuset. 
Dette vil gi positivt utslag på 
kvalitetsindikatoren 
«Epikrisetid» 
 

Legene tar i bruk EVU, 
men de må samtidig ha 
forståelse for at endelig 
epikrise må skrives når 
for eksempel alle 
prøvesvar er klare. Dette 
betyr at legene må delta 
på opplæring og de må 
lage seg system for 
skriving av endelig 
epikrise (gul lapp til seg 
selv eller opprette 
endelig epikrise som 
ligger i arbeidsflyt, se 
prosedyre). 

Nytte: 
Virksomhetsledelsen 
 
Unytte: 
Legene som må skrive 
to dokumenter 

Figur 2: Eksempel på språk i nyttebeskrivelser på laveste nivå 

 
 
Innholdet i tabellen viser følgende viktige momenter som bør være med i beskrivelsen: 

- Aktuell tilstand som ikke er god nok – etablere forståelse for en mangel/utfordring  
- Hva systemet legger til rette for slik at tilstanden skal bli bedre 
- Hva brukere/virksomheten må endre på for at systemstøtten skal få effekt 
- Tips til innførings- og virksomhetsledelse vedrørende motivasjonsarbeid 
- Hvem som opplever direkte nytte 
- Hvem som får ekstra «plunder og heft» 

 

6.3. Ulike interessenters nytte av arbeidet med nyttebeskrivelser 

Prosjektene /programmet 
Initialt: gjennom arbeide med nyttebeskrivelser vil prosjektdeltakere og programledelse få 
større forståelse for hva innføringen av systemene gir av positive og negative effekter. Dette 
sikrer styring mot formålet ved at det blir enklere å formidle hvorfor det er viktig å 
gjennomføre prosjektet. Dette kan lette kommunikasjonen internt i prosjektet, ut til brukere 
og til andre interessenter.  
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Underveis: med fokus på nytte kan mulighetsrommet for nytteeffekter utvides i prosjekttiden. 
Det er ofte slik at man både under konfigurering, testing, opplæring og konkret 
implementering oppdager nye veier som bør utnyttes. Da vil det haste og sette fokus på 
forutsetningene for å kunne ta i bruk de nye veiene. Negative effekter vil også komme til syne, 
der arbeid med forutsetninger vil kunne være løsningen for å håndtere situasjonen. 
Eksempelvis vil en uheldig funksjonalitet måtte benyttes inntil leverandøren foretar en 
endring, og mottaksorganisasjonen må for eksempel tilrettelegge for «work-arounds» for å 
håndtere den oppgaven som ikke godt nok kan ivaretas i systemet. 
 
Etterkant: Prosjektet og programmet kan til en viss grad oppsummere om mål og mandat fra 
eier er understøttet. 
 
Program- og prosjekteier (Helse Nord RHF) 
Helse Nord RHF har ansvar for kvalitetsstrategien i helseregionen. Med oversikt over konkrete 
områder der systemene kan bidra til kvalitetsendringer, gis Helse Nord RHF mulighet til å være 
pådriver for at helseforetakene utøver endringsledelse som understøtter områder der 
regionen har potensial for forbedring.  
 
Prosjekteier og linjeledere HF 
Ledere får oversikt over hvilke muligheter som ligger i systemene og kan innenfor rammen av 
det som er programmets formål, gjøre valg med hensyn til hvilke nytteeffekter de primært 
anser som viktige å følge opp og realisere.  Spørsmålet ved utvelgelse bør være: Hvilke av 
nyttebeskrivelsene peker på en viktig mangel i vår virksomhet? Det er dermed ikke sagt at 
andre nyttebeskrivelser er irrelevante å ha med i motivasjonsarbeidet, men de beskrivelsene 
som best treffer den aktuelle virksomheten bør prioriteres. 
 
Nyttebeskrivelsene kan lette ledernes kommunikasjon med de ansatte (motivasjon i 
endringsledelse). Ved å delta i arbeidet med forutsetninger for realisering, vil de kunne sette 
virksomheten i stand til å ta i bruk systemet. Dette handler både om hvordan lederrollen kan 
utøves i forbindelse med implementering og hvordan for eksempel arbeidsoppgaver må 
endres/flyttes på. 
 
Ved å inngå avtaler (se pkt 9.4.2) om oppfølging av særskilte nytteeffekter, vil ledere få hjelp 
til å holde kontinuitet i oppfølging av implementering. 
 
Sluttbrukere av systemet 
Sluttbrukere vil kunne få en bedre forståelse for endring i bruk av systemene, både det som 
er direkte nyttig for dem selv og det som kan oppleves som «plunder og heft», men som kan 
komme til nytte i en større sammenheng. Opplyste sluttbrukere vil sannsynligvis også være 
mer mottakelige for nødvendig omfordeling av arbeidsoppgaver dersom det blir nødvendig. 
 
Kommunikasjonsrådgivere og media 
Får tilgang til formuleringer omkring nytte og «unytte» som treffer ulike interessenter 
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7. Målhierarkiet 

«Start with the end in mind» (Steve Jenner (2014), Managing benefits) 
 
Hensikten med følgende fremstilling av målhierarkiet, fra Helse Nords styringsmål via FRESKs 
strategiske mål til prosjektenes effektmål, er å synliggjøre en gjennomgående rød tråd. Den 
røde tråden viser sammenhenger som skal bidra til at man på sikt kan gis mulighet for 
sammenstilling av en total gevinstoversikt for programmet. En slik oversikt forutsetter at 
helseforetakene er systematiske, konkrete og transparente i sitt arbeid med nytteeffekter.  
 

 
Fig 3 Illustrasjon av sammenheng mellom nytteeffekter og strategiske mål, der prosjektmål, leveranser, kapabiliteter og nytteeffekter 
inngår som delelementer i en iterativ prosess under prosjektering, planlegging og gjennomføring. 

 

7.1. Helse Nords styringsmål 

Styringsmål (oppdrag fra HOD) 
1. Prioritere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Hvert styringsmål har sine hovedmål (måleindikatorer): 
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Helse Nord RHF har satt følgende mål som kan påvirke helseforetakenes evne til å nå 
styringsmålene: 
 

1. Nok helsepersonell med riktig kompetanse 
2. Forbedre systemer, strukturer og arbeidsprosesser som understøtter mål om bedre 

kvalitet  
3. Forbedre samhandling 
4. Styrke pasient, pårørende og brukere 
5. Styrke og utvikle ledelseskultur som lykkes med åpenhet og forbedring 
6. Mer tjenesteutviklende forskning og innovasjon av høy kvalitet og nytte 

 

7.2. Strategiske mål for FRESK 

FRESK-programmets formål eller gevinstområder underbygger Helse Nords strategiske 
styringsmål: 

1. Realisere «Én journal i nord» i tråd med myndighetenes visjon om «Én innbygger, én 
journal» (Meld. St. 9 (2012-2013) der målene er at: 
- Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 
- Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 
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- Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og 
forskning 

 
Dette området må sees på som bygging av en grunnmur for å realisere infrastruktur for 
fremtidig samhandling og for bruk av «lett» teknologi. For å understøtte visjonen «Én 
innbygger, én journal» må det legges til rette for: 

- Oppdatert kunnskaps-, prosess og beslutningsstøtte 
- Automatisk innrapportering av strukturerte data til registre, integrert i 

arbeidsprosesser 
- Sammenstilling av innrapporterte data for å kunne: 

o Følge utviklingen av helsetilstanden i befolkningen 
o Vurdere helsetilbudet systematisk 
o Få grunnlag for styring og kvalitetsforbedring 

- At opplysninger i fagsystemer blir del av pasientens totale journal 
- Økt bruk av strukturerte data for gjenbruk 

 
2. Bidra til å redusere uønsket variasjon i pasientbehandling 
3. Muliggjøre bedre arbeidsprosesser i klinisk praksis 
4. Legge til rette for bedre og mer helhetlige pasientforløp og pasientens helsetjeneste 
5. Større sikkerhet og kvalitet i pasientbehandling 

 

7.2.1. Mål for prosjekter 
Hvert prosjekt i programmet har sine resultatmål/gevinstområder som understøtter FRESKs 
strategiske mål: 
 
Kurveprosjektet 
1. Bedre og sikrere legemiddelhåndtering 
2. Bedre prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet 
3. Bedre støtte for forskning, ledelse og utvikling av virksomheten 
4. Mer effektiv ressursbruk og pasientbehandling 
 
Prosjekt Dips Arena i nord 
1. Bedre kvalitet i pasientbehandlingen 
2. Bedre støtte for forskning, ledelse og utvikling av virksomheten 
3. Bedre og riktigere ressursbruk 
4. Økt pasientmedvirkning i behandlingen  
 
 
Prosjekt Elektronisk rekvirering til sykehuslaboratorier (ERL) 
1. Bedre samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste 
2. Bedre kvalitet på bestillinger av pasienttjenester 
3. Mer effektiv ressursbruk og pasientbehandling 
 
Prosjekt Digitalt mediearkiv  
1. Sikker og integrert lagring av digitale medier 
2. Bedre kvalitet og presisjon i planlegging og behandling 
3. Mer effektiv ressursbruk og pasientbehandling 
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Fig 4. Målhierarkiet skjematisk fremstilt. De oransje og grønne tallene viser referanse til overordnet målnivå. 
 

7.3. Vurdering av målhierarkiet med hensyn til oppfølging av 
nytteeffekter 

Helse Nord vil i relasjon til styringsmålene, tydeliggjøre hvilke konkrete utfordringer regionen 
har og der det forventes at systeminnføringen kan være understøttende på en positiv måte. 
Disse utfordringene kan for eksempel utledes fra allerede benyttede kvalitetsindikatorer.  
 
Følgende antatte problemområder kan tjene som eksempel: 

1. Høy forekomst av legemiddelfeil 
2. Høy forekomst av klager på manglende samhandling med pasient og 

primærhelsetjeneste 
Mål: 
Reduksjon av legemiddelfeil – 60% i perioden 2020-2025  
Reduksjon av klager vedr manglende samhandling – 40 % i perioden 2020-2023 
 
Dersom denne type metode benyttes, må man være oppmerksom på at en eventuell 
reduksjon (eller økning) i forekomst av for eksempel legemiddelfeil, ikke utelukkende kan 
settes i sammenheng med kurveinnføring. Digital kurve kan bare sees på som én aktør for å 
oppnå det strategiske målet, fordi det overordnede styringsmålet om pasientsikkerhet 
sannsynligvis utløser flere tiltak i helseforetakene som peker i samme retning. Her snakker vi 
om forventede effekter av en portefølje av prosjekter og tiltak i regionen. Altså kan man ikke 
si at reduksjon av legemiddelfeil i angitt tidsperiode er en gevinst av digital kurve. Man kan 
imidlertid anta at kurveinnføringen har vært en viktig aktør for eksempel på grunn av 
risikoanalyser knyttet til bruk av papirkurve. 
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8. Aktører - ansvar og oppgaver 

For å sikre at arbeid med gevinstrealisering kan utøves og følges opp på alle nivå, er det 
nødvendig at de ansvarlige parter ivaretar følgende ansvar og oppgaver: 
 
Helse Nord RHF 

- Synliggjør reelle utfordringer i Helse Nord der det forventes forbedringer som følge av 
innføring av kliniske ikt-systemer 

- Finner metode for å følge med endringer på kort og lang sikt (trender) 
- Mottar samlematrise fra FRESK på inngåtte innføringsavtaler i HFene, alle prosjekter, 

etter avsluttede prosjekter/program 
- Følger opp og synliggjør arbeid med nytteeffekter i HFene  

 
FRESK 

- Leverer metodikk inklusiv maler som er felles for alle prosjekter 
- Veileder prosjekter i metode 
- Introduserer HF-ledere for metodikk og ansvarsområder 
- Rapporterer til eierdirektør og programstyret på utvikling av metode 
- Overleverer samlematriser for lokale innføringsavtaler (initiale), alle prosjekter, til RHF 

 
 
Regionalt prosjekt (inkl lokale prosjektledere) 

- Identifiserer potensielle nytteeffekter av leveransen  
- Benytter identifiserte nytteeffekter i prosjektarbeid generelt og i formidling og 

opplæring spesielt 
- Veileder lokale prosjekter i 

o metodikk for arbeid med nytteeffekter 
o hvordan involvere/ansvarliggjøre lokal prosjekteier og kliniske ledere 
o hvordan knytte potensielle nytteeffekter av systemet mot reelle utfordringer i 

virksomheten  
o etterspørre samlematriser for innføringsavtaler fra lokal prosjektleder 
o overlevere samlematriser for lokale innføringsavtaler (initiale), alle 

helseforetak, til FRESK 
 
Lokalt prosjekt 

- Benytter identifiserte nytteeffekter i prosjektarbeid generelt og i formidling og 
opplæring spesielt 

- Analyserer potensielle nytteeffekter av systemet og lager eksempel på knytting av 
disse mot reelle utfordringer i lokal virksomhet (på bakgrunn av lokalkjennskap). 
Eksempel benyttes i veiledning av ledere. 

- Veileder HF-ledelse: 
o Gjennomgår potensielle nytteeffekter med ledere (HF-, sykehus- og/eller 

avdelingsnivå) og identifiserer eventuelle nye effekter basert på kjennskap til 
organisasjon og system 

o Bistår ledere i å beskrive hvordan noen potensielle nytteeffekter av systemet 
kan knyttes mot 2-3 reelle utfordringer i virksomheten (helseforetak, sykehus 
og/eller avdelingsnivå)?  
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o Bistår ledere for å finne metode for synliggjøring av effekt (fremstillinger som 
viser før og etter); situasjonsbeskrivelser, målinger, grafiske illustrasjoner på 
endringer for synliggjøring blant ansatte etc. 

o Gjennomgår bruk av innføringsavtale og oppføring i lokal matrise  
o Etterspør inngåelse av innføringsavtaler før oppstart 
o Overleverer samlematrise for lokale innføringsavtaler (initiale) i eget HF til 

regional prosjektleder 
o Holde oversikt over inngåtte avtaler 

 
 
Direktør HF 

- Ansvarlig for arbeid med nytteeffekter i egen virksomhet 
- Utfører aktivt arbeid for å 

o motivere ansatte til riktig bruk av system med utgangspunkt i nytteeffekter 
o eventuelt knytte noen potensielle nytteeffekter til reelle utfordringer i 

helseforetaket og formidle hvordan disse skal følges opp 
o eventuelt se etter mulighet for endring av arbeidsformer, omfordeling av 

arbeidsoppgaver etc i egen organisasjon 
o inngå innføringsavtaler med klinikk-/avdelingsledelse og følge opp disse 
o om ønskelig, benytte indikatorer for monitorering av effekt 

- Definerer ansvar for koordinering av arbeid med nytteeffekter, under og etter 
innføring (HF og/eller avdelingsnivå) 

 
Klinikk-, avdelingsledelse og enhetsledere  

- Følger opp virksomhetens ansvar for realisering av nytteeffekter 
- Utfører aktivt arbeid for å 

o motivere ansatte til riktig bruk av system med utgangspunkt i nytteeffekter 
o inngå og følge opp innføringsavtaler (med direktør HF) og rapportere  
o være pådriver for endring av arbeidsformer, omfordeling av arbeidsoppgaver 

etc der det er nødvendig 
 
Rolle for koordinering av arbeid med nytteeffekter HF 

- Deltar i arbeid med utarbeidelse av innføringsavtaler og ajourfører samlematrise for 
eget HF etter avtalt metode 

- Holder oversikt over helseforetakets samlematrise for innføringsavtaler, etterspør og 
nedtegner effekter 

- Deltar i møter mellom HF-direktør og klinikk-/avdelingsledelse på saker vedr arbeid 
med nytteeffekter 

- Rapporterer til RHF i tråd med bestilling i oppdragsdokument 
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9. Praktisk tilnærming – samarbeid regionalt prosjekt 
og helseforetak 

9.1. Idealet – en tilnærming utfra eieres forventninger 

Den ideelle fremgangsmåten for utarbeidelse av gevinstbeskrivelser slik Prosjektveiviseren 
fremstiller det, er at man ved initiering av et prosjekt tydeliggjør roller på eiersiden og inviterer 
disse til work-shops. Her skal man ta tak i gevinsthypotesene i prosjektbegrunnelsen, 
effektmål fra prosjektplan og gap-analyser fra «as-is/to-be» analyser, og utfra dette idémyldre 
rundt hva man ønsker av gevinstskapende endring. Dette er ikke gjort systematisk for 
prosjektene i FRESK-programmet. Under utvikling, konfigurering og testing av systemene, har 
imidlertid kliniske brukere bidratt med sine forventninger. 
 
Fremgangsmåten som er skissert ovenfor kunne sikkert vært nyttig med tanke på å få vite om 
interessentenes forventninger. Men med de usikkerhetene som prosjektene har levd under 
med hensyn til hvilke leveranser som kunne forventes fra systemleverandører, ville man 
sannsynligvis med en slik metode måttet bruke mye energi på å styre forventninger i ettertid. 
Prosjektene har brukt lang tid på å bli kjent med systemer som er i stadig endring. Derfor har 
FRESK valgt en annen tilnærmingsmåte der interessentene får jobbe med nytteeffekter utfra 
et reelt mulighetsrom. Det initiale mulighetsrommet ligger i det som systemene faktisk tilbyr 
ved implementeringstidspunktet. En kritikk mot denne tilnærmingsmåten kan være at det 
fører til en for sterk styring av forventninger. Prosjektenes innvirkning på 
systemleverandørenes faktiske leveranser er imidlertid langt fra ubegrenset. Når det gjelder 
lokal konfigurering av systemene, kan det noen ganger være vanskelig å se hvordan 
utfordringer kan løses før systemene er i bruk i klinikken. 
 

9.2. Tilnærming der prosjektene beskriver mulighetsrommet 

Det er de som kjenner funksjonaliteten i de systemene som skal innføres, som først og fremst 
er i stand til å beskrive hvilken nytteeffekt systemene kan gi. Her snakker vi om sentrale 
deltakere i det regionale prosjektet som har sitt arbeidssted i FRESK henholdsvis i 
helseforetakene. Deres perspektiv vil imidlertid ikke alltid romme de erfaringer eller 
betenkeligheter som helsepersonell, mellomledere i sykehusene og virksomhetsledere på 
ulike nivå kan ha med hensyn til endringspotensialet i virksomheten.  
 
Hva betyr for eksempel effektmålet «Hensiktsmessig bruk av personell»? Er det best for 
pasienten at legen utfører registreringer i systemet som annet personell kan gjøre, selv om 
legens registreringer fører til at ulike administrative prosesser får bedre flyt og data blir mer 
valid? For å kunne svare på dette er det mange behov som må settes opp mot hverandre.  
Dette gjelder for eksempel ivaretakelse av pasient, tilgang på personell, virksomhetens 
økonomi, behovet for kvalitetssikring av pasientbehandling, hvem som kan ansvarliggjøres for 
en registrering m.m. Det er med andre ord ulike behov og krav som skal tilfredsstilles.  
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Prosjektmedarbeidere har ikke den hele og fulle oversikt over utfordringer i helseforetakene 
der kliniske ikt-systemer kan være en aktør for forbedring.  FRESK har imidlertid vurdert det 
som formålstjenlig at de regionale prosjektene bidrar med initiale beskrivelser av 
nytteeffekter. En slik fremgangsmåte fordrer at helseforetakene videreutvikler og eventuelt 
supplerer beskrivelser når disse overleveres fra prosjektene. 
 

9.3. Arbeidet starter i prosjektene 

Dette arbeidet handler om å beskrive funksjonalitet i systemet som prosjektene mener kan 
understøtte forbedringsarbeid i virksomhetene (mangel og nytteeffekt). I relasjon til 
nyttebeskrivelsene må et eventuelt behov for endring av arbeidsprosesser beskrives 
(forutsetninger). Dersom virksomheten under implementering ser andre, mulige 
nytteeffekter, bør disse kommuniseres og tilføyes. 
 

Effektmål 
FRESK 

Prosjekt 
Effektmål 
prosjekt 

Utfordring/mangel 
Beskrivelse av 

nytteeffekt 

Forutsetninger 
for å realisere 

nytte 

Større 
sikkerhet og 
kvalitet i 
pasientbehand
ling 

Elektronisk 
kurve og 
legemiddelhå
ndtering 

Bedre og 
sikrere 
legemiddelh
åndtering 

Kurve skal signeres daglig 
av lege samt  ved 
forordning og 
administrasjon av 
legemidler (lege/spl)  
(PR31557). Det foreligger 
en nulltelling på antall 
daglig signerte kurver på 
sengeposter ved UNN 
Tromsø 2015.  Denne 
beskriver _________   

Enkelt å utføre daglig 
signering av kurven. Særlig 
nytte for 
intensivavdelinger der ny 
kurve opprettes daglig. 
Enklere å ettergå 
signeringspraksis i 
enheter. 

Legene følger 
gjeldende rutiner 
(nedfelt i 
DocMap 
PR31557, UNN).  

Større 
sikkerhet og 
kvalitet i 
pasientbehand
ling 

Elektronisk 
kurve og 
legemiddelhå
ndtering 

Bedre og 
sikrere 
legemiddelh
åndtering 

Dagens papirkurve gir 
rom for feiltolkning pga 
dårlig lesbarhet og 
mangelfulle 
ordinasjoner.  
Telling av ordineringer 
som mangler styrke, 
dose, legemiddelform. 
Det foreligger en 
nulltelling på mangelfulle 
ordinasjoner på 
sengeposter ved UNN 
Tromsø 2015.  
NPE 2014: avvik ved 
ordinasjon/forskrivning 
utgjør 20%, anslagsvis 1,4 
mill (ikke spesifisert pr 
HR) 

EK sikrer entydige, lesbare 
og fullstendige (generisk 
navn, styrke, dosering, 
legemiddelform, 
administrasjonsmåte) 
forordninger jmf 
retningslinjer; 
Mindre feilmedisinering 
som følge av utydelig og 
mangelfull kurve.  

Gode maler som 
støtter 
behandlingspraks
is og at disse 
benyttes ved 
ordinering. 
Velfungerende 
regionale fagråd. 

Fig 5: Eksempel - Utklipp fra matrise over nytteeffekter (2 av 68)- Kurveprosjektet  

 
Det arbeidet som gjøres initialt for det enkelte prosjekt, lagres som et regionalt utkast (excel-
matrise) hos FRESK.  
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Fig 6: Excel-matrisen 

 
 
Den regionale matrisen, inklusive eventuelle modifikasjoner basert på erfaringer, må være 
utgangspunktet ved start i nytt foretak, eventuelt i ny enhet innenfor det samme foretaket. 
 

9.4. Involvering av helseforetakene (prosjekteiere) 

9.4.1. Bearbeiding av beskrivelser 
Nå starter en gradvis overlevering av arbeidet fra regionalt prosjekt til helseforetaket. 
Helseforetaket som skal starte implementering, involveres minimum to måneder før 
implementeringsstart («go-live» med system).  
 
Helseforetaket får en kopi av den regionale excel-matrisen med en egen arkfane for 
registrering av de nytteeffekter som faktisk skal følges opp i ulike enheter i helseforetaket. 
Utvalgte nytteeffekter kan av helseforetaket konkretiseres, eventuelt omformuleres for å 
sikre at formuleringene «treffer» de det gjelder. Dette må imidlertid ikke utføres på en slik 
måte at bruken av systemene faller utenfor en omforent, regional bruksmåte. Dette er noe 
som det lokale prosjektet må ha kontroll på.  
 
Det er viktig at man i den lokale arkfanen legger inn data i kolonne A-C for sikring av en 
fremtidig sortering.  
 

 
Fig 7: Fane for HF og kolonner for informasjon mht fremtidig sortering. 
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9.4.2. Utvalg av nyttebeskrivelser for oppfølging og inngåelse av innføringsavtaler 
Ledere (HF-, avdelings- eller seksjonsnivå) foretar et utvalg av nyttebeskrivelser. Dette 
utvalget bør si noe om reelle mangler i den konkrete virksomheten og være ansett som mulig 
å følge opp og realisere. Utvalget bør ikke overstige tre beskrivelser. Det inngås 
innføringsavtaler for den enkelte nyttebeskrivelse mellom prosjekteier (foretaksdirektør) og 
den aktuelle klinikk eller avdeling (se illustrasjon nedenfor). Hovedintensjonen med 
innføringsavtalen er å sikre en god implementering, først og fremst på de områder der det er 
aller viktigst for enheten å få til forbedringer. Det bør imidlertid forventes at fokuset på riktig 
systembruk på ett område, vil skape holdninger for generell bruk av systemet med utnyttelse 
av ulike nytteeffekter. En sekundær intensjon med avtalene er at de som skal observere 
endringer og forbedringer på et overordnet nivå, får informasjon om på hvilke områder det er 
inngått avtaler om spesiell oppfølging. 
 
Tidshorisont for oppfølging av en innføringsavtale bør minimum strekke seg frem til at leder 
mener at den nye arbeidsformen er innarbeidet som standard i avdelingen. Nytteeffekten bør 
kunne sees på som gjeldende i systemets levetid. 
 

INNFØRINGSAVTALE 
(Innføringsavtalen baserer seg på den medvirkningen medarbeidere i virksomheten har hatt i innføringsprosjektet. Avtalen inneholder 
nøkkelinformasjon om hva innføringsprosjektet og mottaker har kommet til enighet om den nytteeffekten som skal realiseres, 
forutsetninger for realisering, tiltak som kan settes inn, avhengigheter til andre nytteeffekter, eventuelle negative effekter og hvordan 
man håndterer disse. 

Eier av nytteeffekten er en linjeleder på nivå tre eller høyere, en interessent med relasjon til innføringsprosjektet, eksempelvis 
seniorbruker eller prosjekteier. Ansvarlig for realisering av nytteeffekten er en linjeleder på laveste ledelsesnivå i virksomheten hvor 
effekten skal tas ut. Gjennom utøvelse av endringsledelse forbereder linjeleder medarbeiderne på endringene som kommer, sørger for 
at de får informasjon og opplæring, følger opp og setter inn tiltak ved behov. Er det flere lokalisasjoner som skal bidra til å realisere 
effekter fra leveransene, skal linjeleder på disse lokalisasjonene ha hver sin avtale. 

Navn på nytteeffekt [sett inn kortnavn på endringstiltaket]  
 

Numerisk navngiving av 
nytteeffekt 

[Sett inn nummer] Eier av nytteeffekten 
(prosjekteier) 

[Navn på eier] 

Dato for avtale [Sett inn dato] Siste gjennomgang [Sett inn dato] 

Helse Nord RHF [Strategiske mål] 
 

Program FRESK [Effektmål] 
 

Kurveprosjektet [Effektmål] 
 

Hva er utfordringen i dag?  
 

Beskrivelse av nytteeffekt  
 

Forutsetninger  [Beskriv forutsetninger som må til for å realisere nytten.] 
 
 

Endringens innvirkning på 
dagens arbeidsprosesser  

[Beskriv arbeidsprosessene før endring innføres og arbeidsprosesser etter endring.] 

 

Hvem har nytte av 
endringen 

 
 

Effektens levetid [Beskriv forventet levetid til nytteeffekten og eventuell reduserende effekt.] 

 

Navngiving nytteeffekt:  

HF-kortnavn, lokalisering i DIPS (sengepost 

eller poliklinikk), system (MV, DA, DMA, 

ERL), nr 

 

Eks: UNN-INTR-MV-1 
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KPI (kvalitetsindikator) [Beskriv eventuelt indikatoren i SAS virksomhetsportal hvor nytteeffekten har sin innvirkning. 
Kan også være knyttet til en av virksomhetens strategiske måleindikator alene eller som en del 
av flere effekter.] 

 

Antall målinger [Antall målinger eller kontroller som gjennomføres lokalt.] 

 

Evt. annen kilde til måling 
av effekt 

 
 

Endringsledelse  [Beskriv leders ansvar i forbindelse med endringen.] 
 

Risiko/hindringer for at 
nytte ikke oppnås + tiltak 

 
 

Kostnader [Beskrive hvilke kostnader endring medfører lokaliteten(e) som tar i bruk leveransen.]  

 

Ansvarlig for realisering av 
nytteeffekten 

[Dato og signatur. HF-koordinator for innføringsavtaler, og ansvarlig for realisering av 
nytteeffekt og prosjekteier beholder hver sin kopi av nytteprofilen.] 

 

 
Fig 8: Innføringsavtale. Flere felter i avtalen kan fylles ut med tekst fra excel-matrisen. 
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10. Oppfølging gevinstrealisering 

FRESK tilrettelegger for et innledende arbeid med gevinstrealisering ved å synliggjøre aktuelle 
nytteeffekter på innføringstidspunktet. I videre forbedringsarbeid med tanke på realisering av 
gevinster, vil det være opp til helseforetakene å benytte den metodikken som er mest 
hensiktsmessig. Verktøy (definerte nytteeffekter og innføringsavtaler) fra FRESK tilbys som 
underlag for systematisk oppfølging. 
 

10.1. Forutsetninger for oppfølging på helseforetaksnivå 

 
- Alle brukere og ledere har gjennomgått opplæring der fokus på nytteeffekter fremmes 
- Det er inngått innføringsavtaler mellom enhetsledere og 

virksomhetsleder/prosjekteier før «go-live» med system (inngår i sjekkliste fra 
prosjektleder vedrørende forberedelser for innføring) 

- Det er tatt stilling til hvem som praktisk skal koordinere helseforetakets gevinstarbeid 
- Det er tatt stilling til hvordan avtaler skal følges opp i helseforetaket 
- Systematikk for videre arbeid med gevinstrealisering er avklart internt i helseforetaket 
- Eventuelle måleparametere for forbedring er fastsatt internt i helseforetaket 

 

10.2. Forutsetninger for oppfølging fra regionalt nivå 

Et systematisk arbeid med fokus på nytteeffekter i helseforetakene, kan bidra til en ny form 
for helhetlig forvaltning og videreutvikling av den samlede kliniske systemporteføljen. Det 
forventes at arbeidet med forbedring er transparent i foretaksgruppen. Den enkelte 
helseforetaksdirektør har ansvar for oppfølging i eget foretak, og for å bidra til det samlede 
forbedringsarbeidet i regionen. 
 

10.3. Tilgang til data i forbedringsarbeid 

Elektronisk kurve 
Helse Nord Ledelsesinformasjonssystem (HN LIS) er datavarehuset hvor sentrale parametere 
skal tilgjengeliggjøres i anonymisert form, slik at data kan benyttes i driftsoppfølging og 
forbedringsarbeid. Forvaltningen utøves i fellesskap mellom HN RHF og helseforetakene, som 
prioriterer rekkefølgen for nye kilder som skal tas inn i løsningen. Det er forventet at MV blir 
et verktøy av stor betydning for både pasientsikkerhet og kvalitet, Helse Nord RHF vil derfor 
prioritere å få inn data i tråd med helseforetakenes behov.  
 
DIPS Arena 

• Rapporter til NPR og andre offentlige instanser i som f.eks Personskaderegistrering, 
Infeksjonsregistrering og Svangerskapsavbrudd – alle data relatert til dette må 
foreligge i Arena 
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• Etter hvert rapportering til andre kvalitetsregistre og kreftregister – starter med 
etterspurt strukturert skjema for Prostatakreft for rapportering til kreftreg (kan også 
lages mer avansert til bruk i pasientforløp som gir mye større gevinst for klinikere), så 
kommer andre krefttyper etter (koloskopi neste). Når prosessmotor foreligger vil 
gjenbruken øke. 

• HN kan som i Classic lage egne rapporter i DIPS Arena  

• HN kan i Arena også lage Monitoreringsrapporter (litt utpå veien, 2017 kontrakten)  

• Arena har en egen datamart der alle data tilgjengeliggjøres for rapporter (Arketyper 
og andre data), her kan det trekkes ut data  enten til  rapporter produsert av DIPS eller 
Rapporter HN ønsker å etablere selv 

• HN LIS kan trekke ut data til LIS rapporter fra datamart (Arketyper og andre data)  

• Et utvalg av rapporter fra Classic tilgjengeliggjøres i Arena ut i fra HN sitt bruksmønster 
(2020/2021)  

• Noen rapporter som i dag finnes i Classic erstattes av pasientlister eller annen 
funksjonalitet -mer tilgjengelig og enklere for brukerne 

• Det kan etableres rapporter i DIPS Arena for oppfølging på forskjellige nivå, ifbm 
kvalitetsarbeid og ledelsesrapporter  

• DIPS AS kan også på konsulentoppdrag utvikle rapporter for Arena – ved spesielle 
behov/rapporter HN ikke har etterspurt generelt eller med modulene, stor 
kompeksitet e.a.  

• Rapporter på logging av innsyn 

• Rapporter på periode, navn/pasient etc – et viktig arbeidsredskap for pasientens 
sikkerhet. 
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23   Finnsson/Normann, 75 51 29 00  Bodø, 03. april 2021 

 

RBU-sak 34-2021 Tilskudd til brukerorganisasjoner 2021 

 
Formål 
Tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner ble formelt opprettet i 20021 Tilsvarende 
ordninger finnes også i de andre RHF’ene. Frem til tildelingen i 2019 har RBU-AU 
formelt behandlet tildelingen av brukermidler på vegne av Helse Nord, men tildelingen 
har siden 2020 vært en rent administrativ prosess2 nedenfor2. RBU informeres herved 
om tildelingen for 2021 
 
 
Bakgrunn/beslutningsgrunnlag 
Utlysningsskrivet for tilskuddet blir bekjentgjort på Helse Nords nettsider:  
https://helse-nord.no/om-oss/regionalt-brukerutvalg#sok-brukermidler 
 
Ramme for tilskudd til brukerorganisasjoner for 2021 tilsvarer ca 4.500.000 kr, -.  
73 organisasjoner søkte om tilsammen 10.889.500 kr, -. 64 søkere er innvilget støtte for 
2021, mot 121 organisasjoner i 20202. Nedgangen var ventet, da flere organisasjoner 
har rapportert om overføring midler fra fjorårets tildeling på grunn av pandemien.  
 
Retningslinjene for tildeling bekjentgjøres på RBUs nettsider. Søkerorganisasjoner må 
oppfylle visse formalkrav. Formalkravene skal sikre at Helse Nord RHF kan 
dokumentere at midlene tilfaller organisasjoner i målgruppen for ordningen, og at 
organisasjoner som støttes med offentlige midler driver innenfor fastsatte kriterier for 
god praksis. 
 
Det opplyses eksplisitt ved utlysning om at for sent innkomne søknader, ufullstendige 
søknader eller søknader med manglende rapportering ikke vil bli behandlet. 
Organisasjoner som innen fristen ikke hadde sendt nødvendig dokumentasjon fikk en 
skriftlig anmodning med ny frist for å ettersende spesifisert dokumentasjon. Størst 
usikkerhet har det vært rundt kravet om revisjonsrapport fra registrert eller 
statsautorisert revisor for søknader over 100.000 kroner. 
 
Tilskudd kan gis til konkrete tiltak og aktivitet rettet mot spesialisthelsetjenestens 
oppgaver. Søknader om tilskudd prioriteres i følgende rekkefølge (øvrige formål gis ikke 
støtte):  

1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter, samt 
organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten. 

2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs. 

                                                        
1 Styresak 22-2002 – Etablering av brukerutvalg Helse Nord RHF 
2 RBU-sak 18-2020 Tildeling av brukermidler 2020 (s 107)  
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3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i - og utøvelse av - organisert 
likepersonsarbeid i helsetjenesten. 

4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke-honorerte opplæring av 
helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder. 

5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med 
flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner. 

6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte. 
7. Drift av brukerorganisasjonen. 

Saksbehandling 
1 søknad ble trukket. 7 søknader ble avvist grunnet formelle feil/mangler. 1 søknad ble 
avvist da angitt tiltak ikke ble vurdert innenfor spesialisthelsetjenestens oppgaver.  
 
Søknadene ble vurdert uavhengig av tidligere tildelinger (fjorårets tildeling er ikke et 
oppgitt tildelingskriterium). Søknader som har fått tildelt de største tilskuddene for 
2021 hadde følgende kjennetegn: 
• Tiltakene det ble søkt om støtte til, ble vurdert høyt i henhold til utlysningsskrivets 
prioriteringsliste. 
• Tiltakene ble beskrevet i søknaden på en slik måte at Helse Nord RHF har kunnet 
vurdere formål, omfang, målgruppe og rekkevidde 
 
Tilskudd til brukerorganisasjoner er ikke å anse som et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Det er ikke etablert en klageordning for tilskuddet. 
 
 
Konklusjon 
Den ordinære saksbehandlingen knyttet til tildelingen av brukermidler 2021 er 
sluttført. Erfaring viser at ordningen på noen punkter fremstår som uklar for 
søkerorganisasjonene. Helse Nord RHF vil i løpet av 2021 gjennomgå og revidere 
tilskuddsordningen, blant annet med tanke på å forenkle søknadsprosessen. 
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar utdelingen av tilskuddsmidler til brukerorganisasjoner 

til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til revisjonen av ordningen:  
 
 
Bodø, den 08. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: 
Oversikt over tildelte tilskudd til brukerorganisasjoner 2021 
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Vedlegg - Oversikt over tildelte brukermidler for 2020 i Helse Nord 
Sortert etter størrelse på tildelt tilskudd 
 

Organisasjonens offisielle fulle navn Formalia Tiltak/aktiviteter (tall i parentes gjenspeiler prioriteringslista i utlysningsskrivet) tildelt 

RIO - en landsdekkende 
brukerorganisasjon på rusfeltet ok 

Fagsamlinger. Fagdag for erfaringskonsulenter. (1) Opplæring i og utøvelse av likepersonsarbeid 
(3) Opplæring av Sykepleierstudenter ved UiT (4). Konferanse i samarbeid med sametinget og 
SANKS (5) 450000 

Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO) Troms og 
Finnmark ok Årlig kurs for brukerrepresentanter, Samling for brukerrepresentanter i oktober (1)  400000 

Kreftforeningen ok 
Seminar i brukermedvirkning. Koordinering av brukermedvirkning (1). Opplæring av likepersoner 
fra Helse Nord regionen, ved gjennomføring av felles samling (3) 300000 

Mental Helse Troms og Finnmark ok 
Kurs med fokus på egenmestring og kommunikasjon for brukerrepresentanter (1). Kurs for 
likepersoner (3) Kurs i bruk av digitale plattformer (Teams) (6) 200000 

Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO) Nordland ok Temadager 23.25 april. Samling for lokale FFO, Opplæring av tillitsvalgte. Kurs i styrearbeid (6) 200000 

MARBORG - Brukerorganisasjon på 
rusfeltet ok 

Samlinger for ansatte og frivillige (1). Egenorganisert og ikke-honorert opplæring av 
helsepersonell/studenter (4) 120000 

Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke - LHL Finnmark 

ok Samling for lungesyke og pårørende i Hammerfest (2) Opplæring av likepersoner i ledelse av 
lokale treningsgrupper (3) 100000 

Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke - LHL Troms 

ok Samling for lungesyke og pårørende. Mestringskurs for slagrammede og pårørende (2) 
Opplæring av likepersoner i ledelse av lokale treningsgrupper (3) 100000 

Norges Handikapforbund Nord-Norge 
ok Funkisdager i Alta og Bodø (2) Rekrutteringsarrangement for unge funksjonshemmede til 

brukermedvirkning og likepersonsarbeid (5) 100000 

Norsk Revmatikerforbund, Finnmark 
Fylkeslag 

ok 
Fatigue-konferanse i øst-Finnmark (2) Opplæring av tillitsvalgte (6) 100000 

Spillavhengighet Norge 
ok Opplæring av brukerrepresentanter (1) Informasjonsspredning. Samarbeid med faglige 

institusjoner/behandlingstilbud (2) Drift av gruppelokaler (7)  100000 

Landsforeningen uventet barnedød, 
Nordland fylkeslag 

ok 
Wave of light i oktober (2) 90000 
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Samarbeidsforumet Av 
Funksjonhemmedes Organisasjoner 
Nord-Norge 

ok 
Samling/opplæring av brukermedvirkere innen helse og forskning (1). Workshop om rekruttering 
(5). Drift (7) 90000 

Stiftelsen SMISO-Nordland (snart 
Nok.Nordland) 

ok Temakvelder for utsatte av seksuelle overgrep, Temakvelder for pårørende, Grupper satt 
sammen av utsatte for seksuelle overgrep, under faglig veiledning (2) Reisekostnader ifbm 
opplæring /forebyggende arbeid for skoler, helsepersonell, lærere, og andre fagpersoner (4) 90000 

Mental Helse Ungdom 
ok Regionsamling med brukermedvirkning (1) Kurs i brukermedvirkning for unge med psykiske 

helseutfordringer (1) Treffstedskurs (3) 90000 

Støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep, Troms 

ok 
Sosiale aktiviteter for målgruppen, Temakvelder (2), Gruppetilbud 90000 

Norsk Revmatikerforbund ok Brukermedvirkningskurs for helsepersonell og revmatikere (16-25 år) (1) 80000 

Rådgivning om spiseforstyrrelser 
ok Temakvelder (2) Informasjonsarbeid rettet mot helsepersonell og -studenter (4) Ansette 

samarbeidsutvikler. Leie lokaler. (7) 80000 

Nordland fylkeslag for Norsk 
Revmatikerforbund 

ok Informasjonsmøte for tillitsvalgte om nye behandlingsformer. Samlivskurs. Mestringskurs for 
unge revmatikere (2).  Dagskonferanse med fokus på kosthold ved revmatiske lidelser og muskel 
og skjelett lidelser (2) Likepersonskurs (3) Samling for tillitsvalgte (6) 80000 

Norges Astma- og Allergiforbund 
Region Nord 

ok Fagkurs om allergi, astma, eksem, kols og overfølsomhet. Opplæring av helsepersonell og 
brukere i samarbeid med Regionalt senter (2) Kurs for likepersoner (3). 75000 

Norges Astma- og Allergiforbund 
Region Nordland 

ok Fagkurs om allergi, astma, eksem, kols og overfølsomhet. Opplæring av helsepersonell og 
brukere i samarbeid med Regionalt senter (2) Kurs for likepersoner (3). 75000 

A-larm 
ok Informasjons, opplærings og mestringskurs (2). Opplæring i likepersonsarbeid og av 

helsepersonell/studenter (4) 70000 

Blodkreftforeningen Nord-Norge ok Lærings og mestringskurs (2). Likepersonstjeneste (3). 70000 

Diabetesforbundet Nordland ok  Barne- og familiesamling og helgesamling/ungdomskurs (2) 70000 

Foreningen for human 
narkotikapolitikk 

ok 
Organisere og koordinere brukerrepresentasjon i nord (1). Kurs og samlinger for FHN Nord (1) 70000 

Landsforeningen Nyrepas og 
Transplanterte Nordland 

ok 
Kurs i stavgang (2) Likepersonskurs (3). Samling for fylkesstyret/aktivitører (6) Fylkesårsmøte (7) 60000 

Foreningen for hjertesyke barn, 
Nordland 

ok 
Fagdag foreldregruppen. Samtalegrupper for ungdom. (2). Likepersonsarbeid (3) 50000 

Norsk Lymfe og Lipødemforbund ok Podcast om lymfødem/ lipødem (2) 50000 
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Norsk Revmatikerforbundets barne- 
og ungdomsgruppe Nordland (BURG 
Nordland) 

ok 
LMS kurs for medlemmer. Rettighetskurs for unge revmatiker. Våtkortkurs kajakk. 
Matlagingskurs. (2) 50000 

Norsk Tourette Forening, Nordland 
fylkeslag 

ok 
Jubileumsarrangement (2) Skolering av likepersoner (3) Skolering av tillitsvalgte (5) 50000 

Norges Blindeforbund Troms ok Opplæring i smartteknologi til medlemmer (2) Opplæring i likemannsarbeid (3)  50000 

Norsk Revmatikerforbund, Troms 
Fylkeslag 

ok 
Grunnkurs likepersoner/veiledere (3) Organisasjonskurs for tillitsvalgte (6) 50000 

HLF Troms og Finnmark/Romssa ja 
Finnmarkku 

ok 
Motivasjonskurs for likepersoner og fylkeskontakter (3) 50000 

Stiftelsen Pårørendesenteret ok Opplæring (2) Bistå helsepersonell i planarbeid, Drift av Pårørendelinjen (7) 50000 

HivNorge ok Kursing og formidling av likepersoner og hiv-informanter (1). Mestingsseminar (2) 40000 

Mental Helse Nordland 
ok Møter for brukermedvirkere i råd og utvalg på fylkesnivå og i spesialisthelsetjenesten (1) 

Opplæring av tillitsvalgte (6) Styremøte, årsmøte (7) 40000 

Bipolarforeningen ok Rekruttering av treffledere (2). Likepersonskurs (5). 30000 

Nordland Parkinsonforening 
ok Lokallagenes opplæring av brukerrepresentanter (1) Fagdager Parkinson for medlemmer og 

helsepersonell (2)  30000 

Norges Blindeforbund Finnmark ok Organisatoriske møter (2) Opplæring av styret. Opplæring av tillitsvalgte. (6)  30000 

Norilco Troms ok Styrke likepersonstjenesten. Felles ungdomsklubb (3) 30000 

Norsk Forening for Ehlers Danlos 
syndrom 

ok 
Fagkurs for medlemmer (2) 25000 

Ryggforeningen i Norge ok Rygghelg (2)  21000 

Lungekreftforeningen - nasjonal 
ok Likepersonsarbeid og likepersonskurs (3) Opplæring av tillitsvalgte i nord (6). 

Videokonferanseløsning (7)  20000 

Morbus Addison forening Nordland ok Regional samling/medlemskonferanse Helse Nord/Midt-Norge (2) 20000 

Nordland Fylkeslag av Norges 
Fibromyalgi Forbund 

ok 
Mestringskurs (2) Organisasjonsopplæring (6)  20000 

Norilco Finnmark 
ok 45-års markering/Yoga og mestring (2) Likepersonskurs. Sende likepersonsleder på sentralt 

likeperosonskurs.  (3)  20000 

Norsk Forening for 
Nevrofibromatose, Nordland og 
Troms og Finnmark fylkeslag 

ok 

Årsmøte med familiesamling (2) Regiontreff for fylkeslagene (6) 20000 
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ADHD Norge Finnmark ok Kurs for tillitsvalgte (6). 20000 

Foreningen for Fragilt X-Syndrom ok Kurs og foredrag for fagpersoner og studenter (4) 20000 

Autismeforeningen i Norge, Nordland ok Tverrfaglig fagseminar (4). Treff og turer (7)  20000 

Døves Fylkeslag Troms ok Kurs om diabetes og ernæring på tegnspråk (2) 20000 

Gynkreftforeningen ok Likepersonsskurs (3) 20000 

Landsforeningen mot 
fordøyelsessykdommer Troms 

ok 
Støtte til familiesamlinger, ungdomstreff og voksentreff arrangert av LMF Norge (2) 20000 

Landsforeningen Nyrepasienter og 
Transplanterte Troms 

ok 
Deltakelse på ledersamling i Oslo (6) Fellesmøte med LSN Finnmark i Tromsø (7) 20000 

Landsforeningen Nyrepasienter og 
Transplanterte, Finnmark 

ok 
Gjennomføring av kostholdskurs (2) 20000 

Personskadeforbundet LTN Tromsø 
og omegn lokallag 

ok Opplæring av brukerrepresentanter (på ny digital plattform) (1) Kurs medlemmer innen helse og 
rettigheter (2) Opplæring av likepersoner (3). Opplæring av tillitsvalgte (5) 20000 

Psoriasis og eksemforbundet Troms 
ok Mestringsskole i Tromsø. Det forutsettes at skolen ikke arrangeres av UNN (2). Oppstart av 

ungdomsavdeling (5) 20000 

Troms Fylkeslag av Norges 
Fibromyalgi Forbund 

ok Opplæring/mestring av egen sykdom (2) Opplæring av egne medlemmer og tillitsvalgte i 
organisasjonsarbeid (6) 20000 

Foreningen for hjertesyke barn, 
Troms 

ok 
Regional familiesamling. Ungdomshelg. Treff for yngre hjertebarn (2) 15000 

Munn og Halskreftforeningen Nord-
Norge 

ok 
Drift og videreutvikling av likepersonstjeneste. Dagskonferanse for likepersoner (3).  15000 

Cerebral Parese-foreningen avd. 
Nordland 

ok 
Gjennomføring av årsmøte (7) 10000 

Foreningen Rastløse Bein ok Likepersonssamling. Likepersonskurs. Rekruttering av likepersoner (5) 10000 

Hvite Ørn Norge ok Likepersonsarbeid (3) 10000 

Alta Afasiforening ok Opplæring av likepersoner (3) 10000 

Blærekreftforeningen nei  0 

Diabetsforbundet Troms og Finnmark nei  0 

Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykisk Helse Fylkesstyret i Troms og 
Finnmark nei  0 
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Vesterålen Lymfødem- og 
Lipødemforening ja Trening i varmtvannsbasseng 0 

Norges Handikapforbunds Ungdom 
Nord-Norge nei  0 

Morbus Addison Forening i Troms og 
Finnmark (region nord) nei  0 

Porfyriforeningen i Nordland nei  0 

Stoffskifteforbundet Region Nord nei  0 

Brystkreftforeningen Harstad og 
Omegn (TRUKKET)    
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23   Linn Gros, 75 51 29 00   Bodø, 08. april 2021 

 

RBU-sak 35-2021 Oppnevning. Etablering av eMeistring i  

Helse Nord 

 
 
Formål 
Administrerende direktør i Helse Nord RHF har besluttet at eMeistring skal etableres i 
Helse Nord, jf. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 17. april 2020 om å «ta i 
bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig.» Fagsjefene ga 
tilslutning til at etableringen skal gjennomføres som et regionalt prosjekt den 26. mars 
2021. Saken legges frem for RBU til orientering og med invitasjon om å delta i 
prosjektet.  
 
Bakgrunn/beslutningsgrunnlag 
eMeistring er en behandlingsform som bruker asynkron meldingsbasert dialog gjennom 
en sikker internettkobling mellom pasient og behandler. Målgruppen er personer med 
lidelsene depresjon, panikkangst og sosialangst. Behandlingen er kunnskapsbasert og 
bygger på kognitiv atferdsterapi. eMeistring ble godkjent av Beslutningsforum og 
innlemmet i ISF-ordningen i 2019.  
 
For å etablere eMeistring i Helse Nord, foreslås å danne et regionalt prosjekt med 
deltakelse fra helseforetakene, brukerrepresentant og tillitsvalgt. Det vil lyses ut stilling 
som prosjektleder for arbeidet.  
 
Konklusjon 
Øvrige helseregioner har tilbud om eMeistring og det er naturlig at også pasienter i 
Helse Nord får tilgang til behandlingsformen. For pasientene utvider eMeistring dagens 
tilbud i psykisk helsevern. Det øker pasientenes valgfrihet og bidrar til et mer likeverdig 
tilbud mellom helseregionene.  
 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Informasjon om etablering av eMeistring tas til orientering 
2. NN oppnevnes til å delta i arbeidet med å etablere eMeistring i Helse Nord 
 
 
Bodø, den 15. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:       Saksbeh:    Sted/Dato:  
2020/999-23   Kristina Lindstrøm/Tove Klæboe Nilsen Bodø, 08. april 2021 

 

RBU-sak 36-2021 Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 

2021-2025 – høringsutkast 

 

Formål 
Formålet med saken er å presentere utkast til Helse Nords forsknings- og 
innovasjonsstrategi 2021-2025. Vedlagte strategiutkast er sendt på åpen høring med 
frist for innspill og kommentarer 21.04.2021 (lenke til nettside: https://helse-
nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-forsknings-og-innovasjonsstrategi-i-helse-nord).  

Regionalt brukerutvalg bes om å gi innspill på strategiforslaget. Endelig forslag til 
forsknings- og innovasjonsstrategi oversendes til behandling i Helse Nord RHFs 
styremøte 26.mai 2021.  

Bakgrunn 
Arbeidet med strategien har vært presentert i RBU to ganger i løpet av 2020 (29. januar 
og 17. juni), og et oppdatert arbeidsutkast ble lagt frem for RBU for en siste 
innspillsrunde 21. januar 2021. 

Det er i tidligere RBU-møter redegjort for brukerinvolvering i strategiprosessen 
gjennom møter med de enkelte helseforetakene, innspill fra brukerrepresentant i USAM 
og andre bidrag. Strategiutkastet som foreligger er sendt på høring til brukerutvalgene i 
helseforetakene og sentrale brukerorganisasjoner i regionen (se adresseliste i 
høringsbrev, vedlegg 2).  

Konklusjon  
Strategien har én felles innledning, hvor deretter hhv. forskning og innovasjon omtales 
særskilt i hvert sitt delkapittel. Strategien avspeiler en helhetlig prioritering ut fra 
overordnede føringer og Helse Nord RHFs strategi 2021-2024, og inneholder konkrete 
innsatsområder, hhv. seks innen forskning og fem innen innovasjon.  
 
Innsatsområdene bygger på styrende dokumenter og innspillsrunden fra sentrale 
aktører høsten 2020. Brukermedvirkning er integrert i innsatsområdene, og er omtalt 
innen hvert enkelt område hvor det er ansett som særskilt relevant. RBU’s synspunkt og 
kommentarer til strategien og hvordan Helse Nord skal arbeide for å realisere 
innsatsområdene imøteses med stor interesse.  

 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:  
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1. RBU gir sin tilslutning til Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-2025.  

2. RBU har følgende kommentarer til strategien:  

a.  

 

 

 

 

Bodø, den 08. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
Helse Nords forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-2025 (utkast) 
Høringsbrev 
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Strategi for forskning og innovasjon i Helse 
Nord 2021-2025 
 
 
 

Sammen om forskning og innovasjon i nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: versjonsdato 26. februar 2021 
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1.  Forskning og innovasjon – en del av vår virksomhet 

Helsetjenesten står overfor store utfordringer i årene som kommer og behovet for ny 
kunnskap er stort. Utfordringene er beskrevet i regional utviklingsplan for Helse Nord 
2035 og strategi for Helse Nord RHF 2021-2024. Forskning og innovasjon er nødvendig 
for en kunnskapsbasert tjeneste, og for å lykkes med kontinuerlig forbedring og 
bærekraftig utvikling av helsetjenestene. 
 
Forskning er en av fire hovedoppgaver i sykehusene, jf. spesialisthelsetjenestelovens § 
3-8. Det regionale helseforetaket skal legge til rette for forskning og andre tjenester som 
står i naturlig sammenheng med dette, jf.  helseforetakslovens §§ 1 og 2.  
 
Helseforetakene er også forskningsinstitusjoner siden de har forskning som en av sine 
hovedoppgaver1. Det innebærer blant annet at institusjonene har et ansvar for, og skal 
sikre at forskningen ved institusjonen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske 
normer, og ha retningslinjer og rutiner for dette. 
 
Innovasjon er ikke en lovpålagt oppgave på samme måte som forskning, men har inngått 
i oppdragsdokumentene til RHFene siden 2007, og har inngått som egne målområder i 
forsknings- og innovasjonsstrategiene for Helse Nord siden 2010. 
 

1.1 Kvalitet og pasientsikkerhet  
Forskning og innovasjon er viktige virkemidler for å oppnå bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet i helsetjenesten.  Vi skal stimulere til forskning og innovasjon som er 
relevant for tjenesten, og bruke forskning på en systematisk og helhetlig måte som et 
redskap og som kunnskapsgrunnlag for beslutninger om videre utvikling og forbedring 
av helsetjenesten.  Andre premisser for en god helsetjeneste er gode måter å organisere 
pasientforløpene og tjenestene på, å imøtekomme brukernes behov for ny forskning og 
nye løsninger, og innovative løsninger som gjør helsepersonell i stand til å gjøre en 
bedre jobb, samt effektivisere tjenestene.  
 
Utvikling av forskningskompetanse og innovativ tekning hos ansatte og ledere i 
helseforetakene er med på å sikre at ny kunnskap forstås og tas i bruk, og at foretakene 
selv også bidrar inn i utvikling og endring. Det gjelder både direkte i pasientbehandling, 
men også innen utdanning og opplæring av pasienter og pårørende, og andre oppgaver i 
foretakene.  
 

1.2 Sammenheng med Helse Nord RHFs strategiske rammeverk 
Forskning og innovasjonsaktiviteten i helseforetakene er viktig både for pasientene, 
helsepersonellet, forskerne i helseforetaket, ledere og våre samarbeidsparter. Vår 
strategi henvender seg derfor til alle disse gruppene. Dette er synliggjort også i figur 1.  
 
 
 

                                                        
1 Forskningsetikkloven (lov om organisering av forskningsetisk arbeid) §5: "Forskningsinstitusjoner er 
offentlige eller private institusjoner som har forskning som en av sine hovedoppgaver». 
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Figur 1 : Helse Nord RHFs strategiske rammeverk for utvikling. 
  

Figuren er utarbeidet i arbeidet med  strategi for Helse Nord RHF 2021-2014, og viser at 
forskning og innovasjon er blant hovedoppgavene til Helse Nord, og skal bidra til at vi 
lykkes med de andre oppgavene. Forskning og innovasjon er vektlagt i de fleste 
innsatsområdene som overordnet strategi omfatter.   
 
Regional utviklingsplan 2035 fra 2018 peker også på forskning og innovasjon som 
viktige strategiske områder for å utvikle tjenestene våre. Utviklingsplanen har konkrete  
tiltak for forskning og innovasjon som også er retningsgivende for prioriteringene i på 
disse to områdene i perioden 2021-2025.  

2. Visjon 

Forskning og innovasjon handler om å utvikle, ta i bruk og dele kunnskap. Dette får vi 
best til sammen. Vår visjon, som bygger på den overordnede visjonen i figur 1, er derfor: 

Sammen om forskning og innovasjon i nord 
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Vi oppnår mer ved samarbeid innad i foretaksgruppen, samarbeid med universitetene, 
næringslivet, kommunene og andre kunnskapsinstitusjoner. For å komme frem til gode 
forskningsspørsmål og -svar som kan gi oss ny kunnskap trenger vi også bred 
brukermedvirkning, og at mange profesjoner deltar i helseforskning. Det samme gjelder 
innovasjon. Ideer kommer ofte fra enkeltpersoner, og for å lykkes kreves det samarbeid, 
utveksling og utnytting av de beste ideene fra flere involverte parter.  
 
Mange av våre forskningsmiljø og innovasjonsmiljø i foretakene er små, også i noen grad 
ved universitetssykehuset. Faglig samarbeid vil redusere faglig sårbarhet og også øke 
læringseffekten og bidra til kompetanseoppbygging i regionen totalt sett.  
 
Mange kliniske studier og prosjekter krever et visst pasientgrunnlag eller datagrunnlag 
for å kunne frambringe ny kunnskap. Dette fordrer også samarbeid over 
foretaksgrensene.  
 
Sett fra pasientenes side er det viktig med samarbeid om studier, fordi det kan bidra til 
lik tilgjengelighet for pasienter til å delta i forskning.   
 
Samarbeid over regionsgrensene er også viktig, av mange av de samme grunnene.  
 

3. Formål med strategien  

Strategien viser hvilke innsatsområder og tiltak som må prioriteres for at Helse Nord 
skal lykkes med forskning og innovasjon. 
 
Den svarer også mer konkret ut hvordan forskning og innovasjon bidrar til 
måloppnåelse på de fem innsatsområdene i Helse Nord RHFs strategi 2021-2024. Den 
viderefører også tidligere vedtatte tiltak fra Regional utviklingsplan 2035. 
 
Strategien skal gjelde for Helse Nord RHF og være førende for det regionale arbeidet 
med forskning og innovasjon i foretaksgruppen i perioden 2021-2025. Strategien er 
retningsgivende for RHF-et ved prioritering og ytterligere utpeking av regionale 
satsningsområder, og tildeling av forsknings- og innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF 
både ved utlysning av midler i åpen konkurranse og ved strategiske tildelinger. 
 

4. Nasjonale føringer  

Forsknings- og innovasjonsstrategien til Helse Nord RHF er forankret i nasjonale og 
regionale føringer og målsetninger, og skal bidra til måloppnåelse som også 
overordnede plandokumenter viser til, innenfor områdene av denne strategien.  
 
Det vises særlig til nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 som vil få stor 
betydning for det strategiske og operative arbeidet med forskning og innovasjon i 
regionen. 
 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 133 av 332



 

5 
 

Kliniske studier er et virkemiddel for sikker kunnskap om effekten av legemidler, 
medisinsk utstyr, prosedyrer og metoder som påvirker pasientforløpet til 
forskningsdeltakerne. Kliniske studier vil prioriteres i større grad enn tidligere i 
kommende strategiperiode.   Handlingsplanen  har klare mål for økning i antallet 
kliniske studier og andelen pasienter som skal inkluderes i kliniske studier de 
kommende årene.  
 
Konsekvensen av dette målet er også at forskning må bli en enda mer integrert del av 
den kliniske virksomheten i sykehus, at det må brukes mer tid og ressurser til dette, og 
at ledere må tilrettelegge mer for kliniske studier, og samarbeid med næringslivet. 
 
Denne handlingsplanen er utgått fra Helsenæringsmeldingen (Stortingsmelding nr 18, 
lagt fram april 2019), som også tydeliggjør betydningen av helseinnovasjon. Vi må 
benytte tjenesteinnovasjon både strategisk og operativt  for å løse de utfordringene 
helsevesenets har, blant annet med at vi blir flere eldre og flere med kroniske og 
sammensatte behov.  

5. Spesifikke overordnede prioriteringer 

Nasjonal helse- og sykehusplan fokuserer på prioritering av helsetjenester til fire 
pasientgrupper som er  

1) psykisk helse og rus 
2) barn og unge 
3) skrøpelige eldre 
4) personer med kroniske lidelser.  

 
Også innen forskning og innovasjon vil vi prioritere disse, siden forsknings- og 
innovasjonsvirksomheten skal understøtte og utvikle de tjenestene og gruppene som er 
prioritert i stort. 
 
Videre skal forsknings- og innovasjonsvirksomheten også bidra til at Helse Nord RHF 
kan innfri de tre overordnede styringsmål fra vår eier: 

- Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
- Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 

 
De nasjonale planene og prioriteringene vi har vist til her, vil være overordnede føringer 
for våre innsatsområder og prioriteringer i denne strategien. 
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6. Forskning 

Forskning er faglig virksomhet som undersøker noe ved hjelp av vitenskapelig metode 
for å frambringe ny kunnskap. Siden dette ble en lovpålagt oppgave for sykehus har det 
vært prioritert som strategisk satsingsområde i spesialisthelsetjenesten i over 20 år. 
Forskning er derfor en etablert virksomhet i store deler av foretaksgruppen, med 
forskere, økonomiske midler, støttefunksjoner og utstyr. Helse Nord RHF vil fortsatt 
prioritere å legge til rette for en stor og økende forskningsaktivitet i foretaksgruppen. 
 
Forskningsaktiviteten måles gjennom veletablerte nasjonale indikatorer som viser 
status for virksomheten i alle helseforetak i alle regioner. Helse Nord RHF lager også en 
årlig rapport om forskningsvirksomheten foregående år i egen region, samt en årlig sak 
til RHF-styret.   
 
Både kliniske studier, registerstudier, annen helseforskning og helsetjenesteforskning i 
Helse Nord skal bidra til å nå de helsepolitiske målene om bærekraft og likeverdige 
tjenester av god kvalitet, samt næringspolitiske mål om styrking av helsenæringen. 
 
MÅL 
Mer og bedre forskning som svarer på pasientenes og tjenestenes behov 

 
Dette innebærer at vi i 2025 skal ha ressursbruk, aktivitet og resultater på samme nivå 
som i de andre regionene, relativt sett ut fra vår størrelse. 2 Målet skal nås ved tiltak på 
følgende seks innsatsområder. Med innsatsområder menes de strategiske grepene vi vil 
legge vekt på i strategiperioden.  
 

6.1 Vi stiller krav til ledelsesoppmerksomhet og kultur for forskning 
For å realisere forskningsaktivitet i foretakene er det nødvendig med l prioritering fra 
ledere på alle nivå. Dette sikrer oppmerksomhet, engasjement og spredning av 
kunnskap om forskningens bidrag til bedre helsetjenester. 
 
Dette skal oppnås gjennom: 
• å ha forskning jevnlig på agendaen på ledelsesarenaer, inkludert i toppledelsen og 

styrene i det regionale helseforetaket og alle helseforetakene 
• at helseforetakene ivaretar det ansvaret som følger av å være forskningsinstitusjoner 
• forskningskompetanse i ledergrupper i HF-ene 
• at ledere bidrar til at det settes av tid og ressurser til forskning for klinikere 

 

6.2 Vi sørger for forskningskompetanse i helseforetakene 
Forskning er viktig ikke bare for å heve det kollektive kunnskapsnivået i 

                                                        
2 Basert på vedtak i styret i Helse Nord RHF 19.12.2018, pkt 6 i sak 158-2018, Regional utviklingsplan 
2035. Angående ressursbruk er konsekvensen at økning i midler kan og må komme fra alle kilder 
helseforetakene henter forskningsfinansiering fra – øremerkede midler i statsbudsjettet, RHF-budsjettet, 
HF-enes egne basismidler, og ekstern finansiering fra Forskningsrådet, EU, og private forskningsstiftelser 
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helsesektoren. Det er avgjørende at helsepersonell har forskningskompetanse både for å 
kunne drive egen forskning, og for å forstå og implementere andres 
forskningsresultater, og dermed bidra til en kunnskapsbasert tjeneste. 
 
Forskningsoppgaver er motiverende for Helse Nords ansatte og er en faktor av stor 
betydning for å rekruttere og beholde helsepersonell, særlig i en situasjon med 
konkurranse om spesialister i flere profesjonsgrupper. 

 

Dette skal oppnås gjennom: 
• at forskningskompetent personale har tid og ressurser til forskning. Dette gjelder 

ansatte innen alle helseprofesjoner og andre profesjoner i sykehus. 
• muligheter for karriereløp for forskning i sykehus – gjerne kombinert med klinisk 

eller annen stilling 
• oppbygging og ivaretakelse av robuste forskningsgrupper og toppforskningsmiljøer  
• at forskningssvake miljøer knyttes opp til sterke og aktive miljøer 

 

6.3 Vi forbedrer infrastruktur som understøtter forskning   
For å kunne drive god forskning er det nødvendig med støttefunksjoner. Forskere i 
sykehus er avhengig av dette i ulik grad ut fra type forskning.  
 
Dette skal oppnås gjennom: 
• tilgang på nødvendig faglig, teknologisk og administrativ infrastruktur. Dette 

innebærer nødvendige IKT-tjenester og IKT-verktøy, utstyr, litteraturtilgang, 
forskerkurs, og enkel datafangst fra gode kvalitetsregistre 

• støttepersonell som studiesykepleiere og andre prosjektmedarbeidere 
• regionale forskningsstøttefunksjoner innen forskningsveiledning generelt, rådgiving 

i EU-søknader og andre større søknader  
• regionale biobanktjenester og regionalt laboratorietilbud innen forskning3 

 

6.4 Vi prioriterer strategiske satsingsområder  
Noen faglige satsingsområder vil prioriteres i strategiperioden, og vi vil også initiere nye 
prosjekter innen påviste kunnskapshull. Prioriteringene vil gjelde både for tildeling av 
midler til prosjekter i åpen utlysning og ved direkte strategiske tildelinger besluttet av 
RHF-et.  Prosjektene skal fortsatt vurderes ut fra både kvalitet- og nyttekriterier. 
Satsingsområdene skal ikke bare realiseres gjennom midler i RHF-et, men også bruk av 
midler fra HF-ene, samt ekstern finansiering. 
 

Dette skal oppnås gjennom følgende prioriteringer: 

Klinisk forskning: 

• oppfylle målsetningene i nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025:  
andelen pasienter i spesialisthelsetjenesten som deltar i kliniske studier er 5 prosent 
i 2025, og antall kliniske studier er doblet i perioden 2021-2025 

                                                        
3 Henholdsvis ved Universitetssykehuset Nord-Norge  og Nordlandssykehuset  
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• målrettede tiltak for større prosjekter -  som prosjekttypen KlinReg4  
• miljøstøtte til sterke forskningsmiljø  
• studiepersonell  - studiesykepleiere og forsknings- eller prosjektkoordinatorer  

 
Andre fagområder: 
• registerstudier - økt bruk av data fra kvalitetsregistre, andre registre og helsedata, 

gjerne kombinert med klinisk forskning samt bruk av materiale fra biobanker 
• pragmatiske studier og desentralisert forskning5. 
• studier innen persontilpasset medisin / presisjonsmedisin 
• studier innen psykisk helse og rus 
• studier innen e-helse og digitalisering 
• samisk helseforskning, som SAMINOR og andre miljø og prosjekter kan søke 
• helsetjenesteforskning inkludert forskning på ulike former for medvirkning og 

brukermedvirkning i helsetjenesten  
• større befolkningsstudier som Tromsøundersøkelsen 

 
Større satsinger: 
• regionale samarbeidsparter i nasjonale satsinger, herunder prosjekter innvilget fra 

KLINBEFORSK6 og private forskningsstiftelser 
• nasjonale senter som Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) 
• regionale forskningssentra, som Senter for pasientnær kunstig intelligens og 

Miljøgiftsenteret ved UNN/UiT  
• andre regionale satsinger innen våre faglig strategiske områder  
 
Finansiering: 
• understøtte forskning direkte i hvert HF, og kontinuere 80 % forsknings-

lederstillinger i de fire HFene utenom UNN 
• tildele en større andel av RHF-ets forskningsbudsjett til strategisk prioriterte 

områder 
• vurdere å redusere andelen som lyses ut i åpen konkurranse til nye prosjekter årlig, 

til fordel for aktuelle egne utlysninger for noen stønadstyper, der miljøene må søke 
og konkurrere  

• vurdere å invitere utvalgte miljø til å sende søknad på vedtatte tema 
• innføre innsending av søknader fra HF-ene om medfinansiering av regionale 

forskningssentra 
• utvide ordningen med følgeforskning på store fagsatsinger i Helse Nord, både rene 

helsefaglige satsinger og endringer på systemnivå7  
• gjøre forskere i helseforetak i stand til å innhente ekstern finansiering i større grad 

 

6.5  Vi får til god forskning gjennom samarbeid 
Helseforskningsprosjekter krever ofte sammensatt kompetanse og samarbeid mellom 
mange aktører, for å få svar på de sammensatte og komplekse problemstillingene som 
                                                        
4 KlinReg: Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning, 

søknadstype lyst ut fra RHF i 2018 
5 Se Nasjonal handlingsplan for klinisk forskning 
6 RHF-enes felles forskningsprogram for store nasjonale kliniske studier 
7 Noen av disse må imidlertid finne finansiering i budsjettet til den opprinnelige fagsatsingen 
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inngår i forskningen.  Det gjelder både mellom nivå, sektorer, fagområder/profesjoner 
og forskere og brukere.   
 
Dette skal oppnås gjennom: 
• Regionalt samarbeid. Det skal stimuleres til mer samarbeid mellom helseforetak i 

nord, for å realisere større forskningsprosjekter og mer forskning. UNN har et særlig 
ansvar og rolle innen forskning, som universitetsklinikk. Universitetssykehuset skal 
være en pa driver for klinisk forskning i hele regionen.  

• Nasjonalt/internasjonalt samarbeid. Det skal stimuleres til mer samarbeid i form av 
deltakelse i, og også ledelse av, nasjonale og internasjonale multisenterstudier. 

• Sektorsamarbeid. Det skal stimuleres til fortsatt samarbeid mellom helseforetakene 
og universitetene gjennom felles forskningsgrupper og fellesfunksjoner for 
forskning. Forskere ved universitetene i nord skal fremdeles kunne inngå i, eller søke 
om, midler fra Helse Nord RHF8, i samarbeid med helseforetaksmiljø og innen de 
prioriteringer og kriterier som ligger i strategien.  

• Brukermedvirkning. Pasienter og pårørende skal delta i alle faser (planlegging, 
utvelgelse, vurdering, formidling) av forskningen, der det er relevant. Både brukere 
og forskere skal tilbys opplæring, og erfaringskonsulentene innen forskning skal 
samarbeide i nettverk med alle helseforetak.  

• Næringslivssamarbeid. Det skal bygges partnerskap med næringslivet i tråd med 
Helsenæringsmeldingen, og handlingsplan for kliniske studier, herunder også i 
etableringen av NorTrials. 

• Samarbeid med kommunehelsetjenesten. RHF skal fortsatt lyse ut midler til 
samhandlingsforskning for søkere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og 
stimulere til flere samarbeidsprosjekt. Det skal legges til rette for mer 
forskningssamarbeid med kommunene. 

• Tverrfaglig samarbeid. Helseforskning er ofte avhengig at at flere profesjoner deltar i 
forskningen, fordi de har ulik og utfyllende kompetanse. Det skal stimuleres til økt 
bruk av tverrfaglighet. 

  

6.6 Vi styrker systemer for kunnskapsdeling og implementering av 
forskningsresultater  

Forskningen må bli kjent og tas i bruk i helsetjenesten for at den skal ha effekt og bidra 
til kontinuerlig forbedring.  
 
Dette skal oppnås gjennom:: 

• krav til åpen publisering som førende prinsipp for forskning finansiert av RHF-et, 
slik at resultater blir lett og raskt tilgjengelig 

• å bruke brukerne også aktivt i formidling av forskningsresultater, for å nå ut til 
pasienter og pårørende 

• krav til at foretakene jobber systematisk med oppdatering på forskningsnytt, og har 
rutiner på å ta i bruk resultater av ny forskning 

• at metoder, behandlingsformer og terapier som viser seg ikke å ha effekt, fases ut til 
fordel for ny kunnskapsbasert praksis  

                                                        
8 Ordning definert i Helse Nords strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 videreføres 
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7. Innovasjon 

Innovasjon i helsetjenesten definerer vi som et nytt produkt, en tjeneste, en ny 
produksjonsprosess eller ny organisasjonsform som skaper verdier som økt kvalitet, økt 
effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos pasienter, pårørende og ansatte. Det 
er vanlig å betrakte innovasjon som noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. 9  
 
Innovasjonsaktiviteten måles gjennom nasjonale indikatorer fra 2020. De viser status 
for innovasjonsvirksomheten i de fleste helseforetak i alle regioner. Helse Nord RHF har 
fra 2020 laget årsrapport om innovasjonsvirksomheten foregående år i egen region, 
samt en egen orienteringsssak til RHF-styret.   
 

Innovasjon er viktig for å møte de bemanningsmessige og økonomiske utfordringene 
regionen står ovenfor. Vi må ta i bruk mulighetene som økt digitalisering, storvolum 
datasett og kunstig intelligens gir. Det innebærer både kvalitetsforbedringer og nye 
muligheter for effektivisering av tjenestene. Det gir også andre rammer for 
sentralisering og desentralisering, og det kan legges til rette for mer behandling og 
oppfølging i hjemmet.  
 
Innovative løsninger i Helse Nord skal bidra til å nå de helsepolitiske målene om 
bærekraft og likeverdige tjenester av god kvalitet, samt næringspolitiske mål om 
styrking av helsenæringen. 
 
MÅL 
Økt innovasjonsaktivitet som gir bedre kvalitet og nytte i helsetjenestetilbudet   
 
Dette innebærer at vi i 2025 skal ha uttelling på innovasjonsindikatoren på nivå med de 
andre regionene, relativt sett ut fra vår størrelse.Målet skal nås ved tiltak på følgende 
seks innsatsområder. Med innsatsområder menes de strategiske grepene vi vil legge 
vekt på i strategiperioden.  
 

7.1 Vi stiller krav til ledelsesoppmerksomhet og bygger kultur for 
innovasjon  

Oppmerksomhet, kunnskap og prioritering fra ledere på alle nivå er avgjørende for at 
det er muligheter for godt innovasjonsarbeid i helseforetakene. Gode ideer skal kunne 
videreutvikles til innovasjonsprosjekter.  
 
Dette skal oppnås gjennom: 
• å ha innovasjon jevnlig på agendaen på ledelsesarenaer, inkludert i toppledelsen og 

styrene i det regionale helseforetaket og alle helseforetakene  
• endrings- og innovasjonsledelse  
• å legge til rette for en kultur for at gode innovasjonsideer fanges opp 
• å samarbeide med utdanningsaktørene om innovasjon i leder- og 

helsefagutdanninger 
   

                                                        
9 Rapport Pilotering av indikator for innovasjonsaktivitet, 2016 
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7.2 Vi styrker kunnskap og kompetanse om å drive 
innovasjonsprosjekter  

Kunnskap og kompetanse om å drive innovasjonsprosjekter blir i økende grad viktig for 
at helseforetakene skal kunne nyttiggjøre seg av mulighetene for innovasjon.  

 
Dette skal oppnås gjennom: 
• god prosjektledelse av innovasjonsprosjekter 
• økt bruk av systemer for deling, læring og spredning  
• kompetanseutvikling, kurs og deltakelse i regionale og nasjonale 

innovasjonsnettverk 

• økt bruk av tjenester/virkemiddelaktører på innovasjonsfeltet  
 

7.3 Vi forbedrer infrastruktur som understøtter innovasjon 

Økende kompleksitet i digitale systemer og krav til kvalitet i innovasjonsprosjekter 
krever gode støttefunksjoner for innovasjon. Samarbeid med næringslivet og 
anskaffelser av nye løsninger krever tverrprofesjonell kompetanse. Det er derfor viktig 
at de nødvendige ressursene er tilgjenglige for å drive effektivt innovasjonsarbeid i 
helseforetakene.   

 
Dette skal oppnås gjennom: 
• Dedikert personell i hvert helseforetak som har innovasjon som hovedoppgave 
• Regionalt støttepersonell, i første omgang en regional stilling  
• Å bruke Innomed som er RHF-enes felles veiledningstjeneste, som ressurs  
• Arenaer for å utvikle innovasjonsprosjekter, formidle og dele, også på digitale 

plattformer  
• Videreutvikling av samarbeidet Helse Nord IKT  

 

7.4 Vi prioriterer strategisk viktige satsingsområder innen 
tjenesteinnovasjon  

Helse Nord skal arbeide for å identifisere nye og prioritere nåværende satsingsområder 
innenfor tjenesteinnovasjon som er strategisk viktige for regionen. Samtidig vil økt 
prioritering av kliniske studier kunne medføre betydelige gevinster i form av 
forskningsdrevet innovasjon.  Satsingsområdene skal realiseres gjennom både tildeling 
av midler gjennom åpen utlysning fra RHF-et, direkte strategiske tildelinger av midler 
fra RHF-et,  og bruk av midler fra HF-ene. 

 
Dette skal oppnås gjennom følgende faglige prioriteringer:  
• Kunstig intelligens i klinisk bruk 
• Avstandsoppfølging/digitalisering 
• Løsninger for utadvendt sykehus 
• Forbedrede arbeidsmetoder og prosesser for ansatte 
• Utnytte brukernes erfaringer og kunnskap om helsetjenesten som grunnlag for 

innovasjonsprosjekter og gjøre det lettere for brukere å melde inn innovasjonsideer. 
• Andre områder som i løpet av strategiperioden kan begrunnes i aktuelle fagplaner 

eller overordnede føringer 
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Dette skal oppnås gjennom: 
• å både finansiere nye innovasjonsprosjekter, og prosjekter for overføring av /ta i 

bruk andres innovasjoner 
• både tildelinger i åpen konkurranse og strategiske tildelinger 
• å fortsatt prioritere en andel av midler til innovasjon årlig tilsvarende omlag 5 % av 

RHF-ets forskningsbudsjett  
 

7.5 Vi får til god innovasjon gjennom samarbeid 
For å finne frem til, og realisere, de beste løsningene kreves samarbeid både internt i 
helseforetak, mellom helseforetak og på tvers av sektorer. Næringslivssamarbeid er 
særlig viktig for å øke innovasjonsgraden i helsetjenesten og for å møte utfordringene vi 
står overfor. Samarbeid med brukerne er viktig også i innovasjonsaktiviteter, enten 
gjennom brukerdrevet innovasjon eller brukermedvirkning i ulike faser av 
innovasjonsprosjekter,  

 
Dette skal oppnås gjennom: 
• Regionalt samarbeid. Det skal stimuleres til mer samarbeid mellom helseforetak i 

nord, for å lære av hverandre og for å styrke innovasjonskulturen. UNN har et særlig 
ansvar som universitetssykehus, men øvrige foretak har også vesentlige fortrinn ut 
fra sin kompetanse og utfordringer 

• Nasjonalt/internasjonalt samarbeid. Det skal stimuleres til mer samarbeid i form av 
deltakelse i, og også ledelse av, nasjonale og internasjonale innovasjonsprosjekter, 
særlig med EU finansiering 

• Sektorsamarbeid. Det legges fortsatt til rette for samarbeid mellom helseforetakene 
og universitetene på ulike arenaer som håndterer innovasjonssaker  

• Brukermedvirkning.  Pasienter og pårørende skal delta i alle faser (planlegging, 
utvelgelse, vurdering, formidling) av innovasjon, der det er relevant 

• Næringsliv. Det skal bygges innovasjonspartnerskap med næringslivet i tråd med 
Helsenæringsmeldingen. Innovative offentlige anskaffelser vil også prioriteres høyt. 

• Kommunehelsetjenesten. Det skal stimuleres til økt samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten10 

• Tverrfaglig samarbeid. Det skal legges til rette for tverrfaglig samarbeid slik at flere 
profesjoner deltar i innovasjonsprosjekter.  

• Samarbeid med virkemiddelaktører som Innovasjon Norge og Forskningsrådet 

                                                        
10 Ref. Innomed sitt oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet om å arbeide med tjenesteinnovasjon på 
tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten. Se www.innomed.no 
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UTSATT FRIST. Invitasjon til høringsinnspill. Strategi for 
forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025 
 
Det vises til invitasjon til høringsinnspill, datert 26.02.2021. Helse Nord RHF har besluttet å utsette 

høringsfristen til 21. april, med styrebehandling i RHF-styret 26. mai 2021.  

Høringsuttalelser  

Høringen er åpen og utkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi ligger på våre nettsider: 

https://helse-nord.no/forskning-og-innovasjon/ny-forsknings-og-innovasjonsstrategi-i-helse-

nord 

Høringssvar bes sendt på e-post til postmottak@helse-nord.no. 

 

Opprinnelig invitasjon sendt fra Helse Nord RHF 26.02.2021: 

Helse Nord RHF inviterer med dette til innspill til ny forsknings- og innovasjonsstrategi 2021-

2025.   

Dette er den fjerde forsknings- og innovasjonsstrategien vi lager i Helse Nord RHF siden 2003. 

Det er en strategi for det regionale helseforetaket, og den er retningsgivende for alle 

helseforetakene våre. I kommende strategiperiode har vi fokusert på færre innsatsområder og 

tydeligere prioriteringer enn tidligere. 

Revidering av strategien var tema på den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen og 

arbeidet har pågått helt siden da, med en særlig bred og grundig innspillsprosess høsten 2020. 

Skisse til forsknings- og innovasjonsstrategi har vært til diskusjon i RHF-styret, 

samarbeidsorganet mellom universitet og helseforetak (USAM), regionalt brukerutvalg, møter 

med tillitsvalgte, og i egne innspillsmøter i helseforetakene og i flere dialogmøter med 

universitetene. 

Strategien har en felles innledning, hvor deretter hhv. forskning og innovasjon omtales særskilt i 

hvert sitt delkapittel. Strategien tar med det høyde for at forskning og innovasjon er to ulike 

aktiviteter. Det er et sentralt mål for Helse Nord RHF å styrke forsknings- og 
innovasjonsaktiviteten i helseregionen. Forskning og innovasjon er nødvendig i vårt arbeid med 

kvalitet og pasientsikkerhet, og skal bidra til at vi lykkes med å nå målene i Helse Nord RHFs  
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strategi for perioden 2021-2024. Denne er vedtatt i RHF-styret 24.02.2021 og kan leses her .  

 

Innspill 

Strategien gir retning for en helhetlig prioritering ut fra overordnede føringer og ut fra Helse 

Nord RHFs strategi 2021-2024, og inneholder konkrete innsatsområder med tydelige 

prioriteringer for kommende periode.   

Innsatsområdene for strategien bygger på styrende dokumenter og innspillsrunden fra sentrale 

aktører høst 2020, og disse ligger derfor relativt fast. Vi er spesielt interessert i synspunkt og 

kommentarer til punktlistene som angir hvordan vi skal jobbe for å realisere strategiens 

innsatsområder.  

 

Vennlig hilsen 

 

 

Tove Klæboe Nilsen 

fungerende kvalitets- og forskningsdirektør 

             
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Høringsbrevet sendes: 

 

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

• Nordlandssykehuset HF 

• Finnmarkssykehuset HF 

• Helgelandssykehuset HF 

• Sykehusapotek Nord HF 

• Helse Nord IKT HF 

• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord  

• Brukerutvalgene i HF-ene 

• SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus 

v/Finnmarkssykehuset HF  

• NSE – Nasjonalt senter for e-helseforskning v/UNN 

• SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

• Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

• Nord universitet  

• Samisk høgskole 

• Norges Forskningsråd 

• Innovasjon Norge 

• Konserntillitsvalgte i Helse Nord for: 

o Unio 

o YS 

o LO Stat 

o SAN 

o Akademikerne 

• KS Nordland, Troms og Finnmark  

• NHO Nordland, Troms og Finnmark 

• Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark 

• Sametinget 

• Kreftforeningen 

• SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 

• FFO - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 

• Helse Sør-Øst RHF 

• Helse Midt-Norge RHF 

• Helse Vest RHF 
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Møtedato: 15. april 2021 
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999-23   Synøve Kalstad, 75512900  Bodø, 24. mars 2021 

 

RBU-sak 37–2021  Oppnevning til Fagråd for geriatri i  

Helse Nord for perioden 2021 til 2024 

 
Formål 
RBU bes oppnevne brukerrepresentant til det nyopprettede Fagråd for geriatri 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og er rådgivende organer 
for fagdirektøren. Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for alle fagrådene. 
 
RBU bes om å oppnevne én representant til fagrådet. Representanten må ikke 
nødvendigvis være medlem av RBU.  
 
Representanten bør ha brukererfaring innenfor det aktuelle fagområdet. 
 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles, likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
kan leses på Helse Nords nettsider (https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-
fagnettverk/hva-er-et-fagrad-mandat).  
 
Mandatet er overordnet formulert, slik at det ikke må utarbeides nye mandater når nye 
fokusområder oppstår. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige 
oppdragsdokumentene. Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle 
oppgaver/fokusområder. I tillegg unngår en at mandat og dermed fagråd «går ut på 
dato». 
 
Kostnader 
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene dekkes etter gjeldende regionale satser. 
 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for geriatri for 

perioden 1. juni 2021 til 31. mai 2024. 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 15. april 2021 
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999-23   Synøve Kalstad, 75512900  Bodø, 24. mars 2021 

 

RBU-sak 38–2021  Oppnevning til Fagråd for revmatologi  

i Helse Nord for perioden 2021 til 2024 

 
Formål 
Regionalt brukerutvalg bes oppnevne brukerrepresentant til Fagråd for revmatologi 
 
 
Beslutningsgrunnlag 
Fagrådene oppnevnes av Helse Nord RHF ved fagdirektøren, og er rådgivende organer 
for fagdirektøren. Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for alle fagrådene. 
 
Nåværende brukerrepresentant har bedt om avløsning. RBU bes om å oppnevne én 
representant til fagrådet. Representanten må ikke nødvendigvis være medlem av RBU.  
 
Representanten bør ha brukererfaring innenfor de aktuelle fagområdene. 
 
Mandat 
Det er utarbeidet et felles, likelydende mandat for alle fagrådene i Helse Nord. Mandatet 
kan leses på Helse Nords nettsider (https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-
fagnettverk/hva-er-et-fagrad-mandat).  
 
Mandatet er overordnet formulert, slik at det ikke må utarbeides nye mandater når nye 
fokusområder oppstår. Mandatet suppleres med oppdrag i de årlige 
oppdragsdokumentene. Slik vil en sikre riktig bruk av rett kompetanse på dagsaktuelle 
oppgaver/fokusområder. I tillegg unngår en at mandat og dermed fagråd «går ut på 
dato». 
 
Kostnader 
Kostnader knyttet til deltakelse i fagrådene dekkes etter gjeldende satser. 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. RBU oppnevner NN som brukerrepresentant i Regionalt fagråd for revmatologi for 

perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2024. 
 

Bodø, 08. april 2021 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
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Møtedato: 15. april 2021    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999-23   Kari Bøckmann, 75 51 29 00  Bodø, 05. april 2021 

 

RBU-sak 39–2021 Oppnevning av brukerrepresentant til programkomiteen til 

Regional pasientsikkerhetskonferanse 2021 

Formål: 

Oppnevning av brukerrepresentant til programkomiteen til Regional 
pasientsikkerhetskonferanse 2022. 
 
Beslutningsgrunnlag: 
Se vedlagte beskrivelse av konferansen.  
 
Ønskelig erfaring fra brukerrepresentant: 

• Har deltatt på Regional Pasientsikkerhetskonferanse tidligere 
• Har erfaring med å holde foredrag for større forsamlinger 
• Det er en fordel med relativt fersk brukererfaring + erfaring fra flere deler av 

spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 
• Stor fordel med å ha et bredt kontaktnett av mennesker med 

erfaringskompetanse + erfaring fra brukerrepresentasjon på systemnivå i 
helseforetak 

• Ungdomsperspektivet ivaretas 
 
Programkomiteen starter sitt arbeid før sommeren 2021. Fra august 2021 vil 
programkomiteen gjennomføre omtrent ukentlige møter. Programkomiteen er også en 
arbeidsgruppe, og det forventes at man tar aktivt del i, ikke bare skissering av 
hovedprogrammet, men også i utformingen av enkelte delelementer inkludert kontakt 
med foredragsholdere. Det er komiteen som i vesentlig grad planlegger og styrer 
interaksjonen med deltakerne. Brukerrepresentantens oppgaver avklares i dialog med 
leder av programkomiteen. 
 
Leder av programkomiteen, Tove Anita Pedersen, vil kontakte brukerrepresentanten i 
forkant av første møte, for å ønske velkommen, gi utdypende informasjon om 
oppdragets art og rammer, og svare på eventuelle spørsmål.  
 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN til å sitte i programkomiteen til Regional 
brukerkonferanse 2022. 
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Bodø, 05. april 2021 
 
 
Cecilie Dae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Brev fra Leder av programkomiteen for Regional pasientsikkerhetskonferanse,  
Tove Anta Pedersen 
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Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har siden 2013 avholdt årlig regional 
pasientsikkerhetskonferanse. Evalueringer viser at konferansen oppleves som en nyttig og kvalitativt 
god læringsarena på sitt felt, både i og utenfor Helse Nord. Neste års konferanse avholdes i Tromsø 
15. - 16. februar 2022.  

 
Formålet med konferansen er: 

• regional nettverksbygging,  

• kompetanseløft innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, i tråd med nasjonale og 
internasjonale trender og føringer 

• kunnskapsdeling; mellom foretakene i Helse Nord, og mellom ulike nivå i foretakene 
 
Dette er en henstilling til Regionalt brukerutvalg til å bidra med en person i programkomiteen, i 
første omgang for konferansen i Tromsø i 2022. Vi ber også om tilbakemelding om brukerutvalget 
ikke ser å kunne avse egne ressurser til dette arbeidet. 
 
Leder for ungdomsrådet i Nordlandssykehuset har tidligere bidratt godt inn i programkomiteen i 
mange år, og deltok sist ved konferansen i 2021.  
 
Ønskelig erfaring fra brukerrepresentant: 

• Har deltatt på Regional Pasientsikkerhetskonferanse tidligere 

• Har erfaring med å holde foredrag for større forsamlinger 

• Det er en fordel med relativt fersk brukererfaring + erfaring fra flere deler av 
spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge 

• Stor fordel med å ha et bredt kontaktnett av mennesker med erfaringskompetanse + erfaring 
fra brukerrepresentasjon på systemnivå i helseforetak 

• Ungdomsperspektivet ivaretas 
 
Programkomiteen starter sitt arbeid før sommeren 2021, fra august 2021 vil programkomiteen 
gjennomføre omtrent ukentlige møter. Programkomiteen er også en arbeidsgruppe, og det forventes 
at man tar aktivt del i, ikke bare skissering av hovedprogrammet, men også i utformingen av enkelte 
delelementer og kontakt med foredragsholder. I tillegg er det komiteen som i vesentlig grad 
planlegger og styrer interaksjonen med deltakerne. Brukerrepresentantens oppgaver avklares i dialog 
med leder av programkomiteen. 
 
Siden det skal avholdes programkomite møte før sommeren, ber vi om svar innen 19. mai.  
 
På forhånd tusen takk.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tove Anita Pedersen| leder i programkomiteen 2022 
Nordlandssykehuset HF | Seksjon for pasientsikkerhet 
Helse Nord | Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet 
Kontor: 75570877 
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Møtedato: 15. april 2021    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999-23   Finnsson/Nohr, 75 51 29 00  Bodø, 08. april 2021 

 

RBU-sak 40–2020 Oppnevning av brukerrepresentant til møte for 
å avklare fremtidig organisering av 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og 
rus i fengsler (områdefunksjon) i Helse 
Nord/region Nord 

 
Formål 
Oppnevning av brukerrepresentant for å drøfte/avklare fremtidig organisering av 
spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus i fengsler (områdefunksjon) i Helse 
Nord/region Nord. 
 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse Nord RHF viser til orientering gitt og drøfting om områdefunksjon til Regionalt 
brukerutvalg i mars 2021 (RBU sak 21-2021 med vedlegg).  
 
Årets oppdragsdokument til helseforetakene i Helse Nord: 
 

Etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for innsatte. Dette skal 
sikre faste stedlige tjenester til faste tider innenfor begge fagområder i alle 
fengsler, jf. plan som er utarbeidet i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet. 

 
Nord RHF inviterer 1 representant fra regionalt brukerutvalg til å delta i møte om 
fremtidig organisering av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus for 
innsatte i fengsler (områdefunksjon) i Helse Nord. Det som skal drøftes er organisering 
av tilbudet i Helse Nord.  
 
Bakgrunnen for oppdraget og nasjonal plan for arbeidet er beskrevet i vedleggene. 
 
Første møte arrangeres på Teams, mandag den 26. april, fra 1200 til 1430. 
 
Det er mulig at deltakerne blir invitert til ytterligere ett eller to møter før sommeren 
2021.  
 
Følgende deltakere inviteres: 

• 1 deltaker fra hvert HF 

• 1 deltaker fra SIFER Nord 

• Representant fra Regionalt brukerutvalg 

• Representant fra KTV/KVO 

• 1-2 deltakere fra Kriminalomsorgen, region Nord 
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Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Regionalt brukerutvalg oppnevner NN til å delta på møte(r) for å drøfte/avklare 
fremtidig organisering av spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus i 
fengsler (områdefunksjon) i Helse Nord/region Nord 

 
 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
 
Cecilie Dae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   
 

1. Områdefunksjon for spesialisthelsetjenester for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i fengsler i Helse Nord. Generelle anbefalinger og 
forslag til regional løsning (SIFER Nord).  

 
2. Områdefunksjon for spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser 

og/eller rusmiddelproblemer" og Helsedirektoratets anbefalinger 
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Områdefunksjon for spesialisthelsetjenester for psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i fengsler i Helse Nord 

 – generelle anbefalinger og forslag til regional løsning 

 

Innhold 

Innledning ............................................................................................................................... 2 

Prinsipper som ligger til grunn for områdefunksjonen .......................................................... 2 

Status ...................................................................................................................................... 3 

Utfordringer ............................................................................................................................ 4 

Utilstrekkelige ressurser ..................................................................................................... 5 

Utilstrekkelig kompetanse og manglende fagnettverk ...................................................... 6 

Manglende digital infrastruktur .......................................................................................... 7 

Manglende koordinering av tjenester og pasientforløp ..................................................... 8 

Manglende fagutvikling og kvalitetsforbedring .................................................................. 8 

Særskilte utfordringer for Nord-Norge ............................................................................... 9 

Valg av modell for områdefunksjon ....................................................................................... 9 

Modell 1: Øke stillingsbrøker og stille høyere faglige krav ................................................. 9 

Modell 2: Etablere en fagkoordinatorstilling i Helse Nord ................................................. 9 

Modell 3: Samle tjenestene i to helseforetak ................................................................... 10 

Modell 4: Samle tjenestene i ett helseforetak ................................................................. 10 

Anbefalinger ......................................................................................................................... 10 

Kommentar til valg av modell for områdefunksjonen ......................................................... 11 
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Innledning 

Helse Nord RHF har gitt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, region 

nord (KPS/SIFER-Nord) i oppdrag å beskrive nødvendige tiltak for å etablere en 

områdefunksjon av forsvarlig kvalitet, og likestilt med befolkningen forøvrig, til innsatte i 

fengslene i Nord-Norge. Områdefunksjonen inkluderer spesialisthelsetjeneste innen psykisk 

helsevern (PVH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Status og utfordringsbildet vil 

bli beskrevet. Ulike modeller for løsning av identifiserte utfordringer vil skisseres og 

anbefalinger gis. 

 

Prinsipper som ligger til grunn for områdefunksjonen 

Etablering av nye behandlingstjenester til innsatte, eller styrking av eksisterende tjenester 

bør utformes på grunnlag av følgende prinsipper (jf. Plan for områdefunksjon 2021).  

1. Et overordnet mål er å sikre likeverdige tjenester til innsatte. Likeverdige tjenester 

betyr at alle innsatte har tilgang til tjenester av god kvalitet. Dette skal sikres ved 

stedlige tjenester, tilstrekkelig dimensjonert og med god kompetanse, i alle lukkede 

fengsler. 

 

2. De stedlige tjenestene kan organiseres som poliklinikk lokalisert i fengslene, eller 

polikliniske tjenester (team) som reiser ut til fengslene. Stedlige tjenester gir økt 

tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester både ved pasientbehandling og nærhet til 

andre samarbeidspartnere. Stedlige tjenester kan suppleres med digitale tjenester 

både til behandling, veiledning og samarbeid. 

 

3. Spesialisthelsetjenestene må være dimensjonert med tanke på antall innsatte, type 

soning og sikkerhetsnivå. 

 

4. Tjenestene må sikres tilstrekkelig kompetanse. Antall fagstillinger, tverrfaglighet, 

forutsigbar finansiering og organisering, og en viss størrelse på fagmiljø vil kunne 

bidra til dette. I tillegg vil det være sentralt at det tilbys kompetansehevning fra 

kompetansemiljøer f.eks. gjennom kurs og fagnettverk. 
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5. Én enhet i helseforetaket bør ha ansvaret for spesialisthelsetjenester som skal 

leveres i fengselet. Dersom det er flere fengsler i opptaksområdet for et helseforetak 

bør det vurderes om samme enhet kan ha ansvaret for spesialisthelsetjenester til alle 

fengslene. 

 

6. Dersom det er flere fengsler i opptaksområdet for et helseforetak bør det i en 

oppbyggingsfase først prioriteres tjenester til større fengsler og fengsler med høyere 

sikkerhetsnivå. Erfaringsmessig vil innsatte der det er stor bekymring rundt psykisk 

helse eller stort behandlingsbehov flyttes til disse fengslene. 

Forøvrig vises til det side 14 for oversikt over hvilke dokumenter vi har lagt til grunn for 

problembeskrivelse og anbefalinger. 

 

Status 

I dag er det de lokale helseforetak som har eneansvaret for tjenester i fengselet i 

opptaksområdet. Fengslene i Helse Nord er Vadsø fengsel, Tromsø fengsel, Mosjøen fengsel 

og Bodø fengsel (inkludert avdeling Fauske). Det er store regionale forskjeller i 

tilgjengeligheten av PHV og TSB i fengslene, både når det gjelder direkte pasientrettede 

tilbud og med hensyn til konsultasjon/undervisning for fengselshelsetjeneste (kommunal 

primærhelsetjeneste) og kriminalomsorgen. Den følgende situasjonsbeskrivelse er gjort på 

bakgrunn av opplysninger innhentet fra nøkkelpersonell i de enkelte enhetene (fengsel, 

kommunehelsetjeneste og helseforetak). 

Vadsø fengsel har avdelinger for både høy og lav sikkerhet og totalt 39 plasser. Den betjenes 

av Finnmarkssykehuset HF med 0,15 årsverk innen PHV (10 % psykiatrisk sykepleier og 5 % 

psykologspesialist). TSB er en integrert del av PHV. Behandlere kommer tilreisende fra hhv. 

Kirkenes og Tana, og har stedlig tilstedeværelse på faste dager: Psykiatrisk sykepleier en dag 

annenhver uke, og psykologspesialist en dag i måneden sammen med psykiatrisk sykepleier. 

Det er et godt samarbeid med fengselshelsetjenesten, og behandlerne er tilgjengelige for 

spørsmål ved behov.  

Tromsø fengsel har avdelinger for både høy og lav sikkerhet og totalt 59 plasser. Den 

betjenes av Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 0,2 årsverk innen PHV, med en 
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psykologspesialist og en psykolog en halv dag i uken (10 % hver), og 1 årsverk innen TSB i 

form av psykolog/psykologspesialist. Det er lagt opp til rusmestringsenhet, men den er p.t. 

ikke operativ. Tilbudet i TSB koordineres av en psykologspesialist, men leveres av flere 

psykologer (ca. 100 % totalt).  

Bodø fengsel har avdelinger for både høyt og lav sikkerhet, med sistnevnte lokalisert i 

Fauske og uten egen helseavdeling. Det er total 74 plasser, med 56 plasser på avdeling for 

høy sikkerhet. Disse betjenes av Nordlandssykehuset HF, med 20 % psykologspesialist innen 

PHV og 20 % psykolog i TSB. Begge behandlerne har fast stedlig tilstedeværelse en dag i 

uken.  

Mosjøen fengsel er det minste fengselet i regionen og består av en avdeling for høy 

sikkerhet med 15 plasser som betjenes av Helgelandssykehuset HF. PVH og TSB har ingen 

fast tilstedeværelse ved fengselet, men har samtaler med innsatte i fengselet eller på 

poliklinikken ved behov. Ambulant akutt-team og psykiater fra spesialisthelsetjenesten 

kommer også inn i fengselet ved behov.  

 

Utfordringer  

De eksisterende tjenestene kan per i dag ikke sies å fungere tilfredsstillende i henhold til 

prinsippene som ligger til grunn for etablering av områdefunksjonen. Riktignok er det visse 

regionale forskjeller, men generelt ser vi flere utfordringer som bidrar til å svekke både 

tilgangen til, og kvaliteten, av tjenestene. De fleste utfordringene er de samme som i landet 

for øvrig, men i tillegg kommer det noen utfordringer som er særskilte for Nord-Norge. De 

generelle utfordringene er knyttet til manglende kapasitet og kompetanse. Det er også 

utfordringer knyttet til koordinering av tjenester både innad i spesialisthelsetjenesten og på 

tvers av kriminalomsorgen, fengselshelsetjenester (kommunale) og spesialisthelsetjenester. 

Kapasitetsutfordringene omfatter ressursmangel i både kriminalomsorg og 

spesialisthelsetjenestene, samt uegnede fasiliteter for levering av stedlige tjenester. I tillegg 

kommer manglende digital infrastruktur for levering av nettbaserte utrednings- og 

behandlingstjenester. Kompetanseutfordringene inkl. manglende kunnskaper om særegne 

forhold ved innsattepopulasjonen og straffegjennomføringsmiljø (soningsmiljø) og 

manglende fagnettverk for behandlere i PHV og TSB som leverer tjenester til innsatte. De 

spesifikke regionale utfordringene bunner i hovedsak i store avstander mellom fengsel og 
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helseforetak (spesielt Vadsø, som serves av Kirkenes) og små kliniske enheter (særlig 

Mosjøen og Kirkenes). Manglende samisk språk- og kulturkompetanse hos behandlere er 

også en særlig utfordring i regionen. 

 

Utilstrekkelige ressurser 

1. Begrensede ressurser. For begrensede behandlingsressurser dedikert 

kriminalomsorgen i forhold til behovet. Her legges til grunn det faktum at innsatte 

har en betydelig forhøyet forekomst av psykiske lidelser sammenlignet med resten av 

befolkningen.  

 

2. Stort press på spesialisthelsetjenesten. Stor pågang på spesialisthelsetjenesten 

påvirker i hvilken grad tjenester i fengsel prioriteres sammenlignet med andre 

oppgaver. Erfaringsmessig fører dette til at arbeid i fengslene kan bli nedprioritert, 

noe som medfører bl.a. at man flere steder ikke leverer et omfang av tjenstester som 

korresponderer med hva man har oppgitt som formelt dedikerte ressurser.  

 

3. Rekrutteringsutfordringer. Spesialisthelsetjenesten i landsdelen har til dels betydelig 

problemer med å rekruttere spesialister, særlig legespesialister. Svak stabilitet (f.eks. 

vikarbruk) og høy turn-over gir lav kontinuitet og manglende utvikling av 

spisskompetanse. 

 

4. Bemanningsproblemer i kriminalomsorgen. Behandling i spesialisthelsetjenesten 

forutsetter at pasienter henvises av fengselshelsetjenesten og fremstilles til timene 

av kriminalomsorgen. Bemanningsproblemer i fengselshelsetjenesten medfører at 

eventuelle pasienter ikke fanges opp og henvises, eller at henvisningene ikke er av 

god kvalitet (høy andel av returnerte henvisninger fra poliklinikkene). 

Bemanningsproblemer i kriminalomsorgen gjør at fremstillinger til poliklinikken og til 

samtaler i fengsel blir forsinket eller forhindret. Disse problemene svekker 

behandlingens faktiske tilgjengelighet.   
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5. Dårlige fasiliteter. Manglende eller utilstrekkelige fasiliteter for stedlig levering av 

spesialisthelsetjenester i fengsel. Dette gjelder tilpassede samtalerom, kontor og 

nødvendig kontorutstyr. 

Utilstrekkelige ressurser svekker muligheten for å yte likeverdige tjenester ved å svekke 

tilgjengeligheten av tjenestene (jf. prinsipp 1), muligheten til stedlig tilstedeværelse (jf. 

prinsipp 2), tilstrekkelig dimensjonering (jf. prinsipp 3) og robuste nok fagmiljø for å sikre 

tilstrekkelig kompetanse i tjenestene (jf. prinsipp 1 og 4). 

 

Utilstrekkelig kompetanse og manglende fagnettverk 

6. Manglende kunnskap. Spesialisthelsetjenesten mangler kunnskap om 

kriminalomsorgens særegenheter og grunnlagstenkning, og vice versa, samt at 

spesialisthelsetjenesten har svak forståelse av fengselspsykiatri som en egen 

spesialitet, dvs. en pasientpopulasjon med særskilte karakteristika, inkl. 

helsekarakistika, og særegne behandlingsmuligheter/-begrensinger.  

 

7. Manglende områdespesifikk kompetanse. Få behandlere (om noen?) i psykisk 

helsevern og TSB har fordypningskurs i fengselspsykiatri (v/ KPS SIFER-nettverk).  

 

8. Manglende fagnettverk. Ansatte i fengselshelsetjenesten og behandlere i 

spesialisthelsetjenesten mangler fagnettverk for psykisk helse og rus/ 

fengselspsykiatri.  

 

9. Ikke tilgang på lege med områdespesifikk kompetanse. Ansatte i 

fengselshelsetjenesten og behandlere i spesialisthelsetjenesten mangler tilgang på 

konsultasjon hos lege med spisskompetanse på fengselspsykiatri.  

Utilstrekkelig kompetansenivå og manglende fagnettverk gjør av kvaliteten på utredning 

behandling og samhandling er suboptimal og lavere enn hva som tilbys befolkningen for 

øvrig (jf. prinsipp 1 og 4.) 
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Manglende digital infrastruktur 

10. Utilfredsstillende nettilgang. Det mangler stabile og sikre nettilganger (les: egne 

fiberlinjer for helseforetak) inn i alle fengslene i regionen. Flere større fengsler i 

Norge, med egen fengselspoliklinikk, har lagt inn egne fiberlinjer for det 

helseforetaket som leverer PHV/TSB. Dagens praksis i Nord-Norge er at behandlere i 

spesialisthelsetjenesten benytter kriminalomsorgens kablede nettverk for tilgang til 

journal og/eller transporterer sensitive dokumenter mellom fengsel og egen 

institusjon, for journalføring. Dette innebærer risiko for personvernbrudd. 

 

11. Manglende elektronisk utstyr. Behandlere mangler tilgang på datamaskin med 

journaltilgang, samt skriver/skanner i fengsel, og innsatte pasienter har ikke 

tilstrekkelig tilgang på nettbrett eller tilsvarende for å delta i digitale konsultasjoner.  

 

12. Inkompatible digitale plattformer. Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten 

bruker ulike plattformer for digitale møter (konsultasjoner) mellom innsatte 

(pasienter) og eksterne instanser (behandler). De respektive plattformene er ikke 

gjensidig godkjente med hensyn til sikkerhet og personvern. Det mangler også 

enhetlige rutiner i kriminalomsorgen for fremstilling av innsatte til digitale 

konsultasjoner.  

 

13. Manglende mulighet for bruk av digitale helsetjenester. Innsatte pasienter mangler 

mulighet til å benytte digitale helsetjenester som forutsetter bruk av elektroniske 

lenker og autoriseringskoder (OTP), på grunn av manglende tilgang til elektroniske 

enheter. Dette hindrer bruk av digitale utrednings- og behandlingstjenester 

(Checkware, eMeistring) 

Manglende digital struktur svekker muligheten for å yte likeverdige tjenester (jf. prinsipp 1), 

medfører risiko for personvernbrudd og reduserer muligheten for å supplere stedlige 

tjenester med digitale tjenester både til behandling, veiledning og samarbeid (jf. prinsipp 2). 

Særlig internettilgang og tilstrekkelig IKT-utstyr er en forutsetning for at tjenestene kan 

leveres stedlig ved at behandlerne får mulighet til å utføre før- og etterarbeid til behandling i 

fengsel.   
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Manglende koordinering av tjenester og pasientforløp 

14. Svak koordinering mellom helsetjenestene. Svak/manglende koordinering av ulike 

tjenester levert av ulike enheter i spesialisthelsetjenesten (generelt psykisk 

helsevern, BASIS, TSB, somatikk) og mellom spesialisthelsetjenesten og 

fengselshelsetjenesten.  

 

15. Svak koordinering mellom helsetjenestene og kriminalomsorgen. Manglende 

koordinering av tverretatlig samarbeid mellom kriminalomsorgen, 

fengselshelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Dette gjelder f.eks.  

ansvarsgruppemøter, undervisning og veiledning. Således finnes det heller ikke 

etablerte samhandlingsprosedyrer eller -avtaler.  

 

16. Manglende kontinuitet i pasientforløp. Selv om hovedfokus for 

områdefunksjonsrapporten har vært å styrke tjenestene under soning i fengslene, er 

det vel så viktig å gi tilbud til målgruppen både før og etter straffegjennomføring. 

Fengslene kan være en god arena for oppstart av behandlingsforløp for mange av de 

som ikke mottar helsehjelp fra PHV og TSB ved oppstart av soning, da strukturene i 

straffegjennomføringen gir mulighet for samarbeid og regelmessige møter (jf. SIFER, 

2019). 

Svak koordinering svekker tilgjengeligheten og kvaliteten av tjenestene (jf. prinsipp 1) ved at 

ressurser og kompetanse, deriblant tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, ikke utnyttes 

tilstrekkelig (jf. prinsipp 2). Det medfører også en risiko for brudd på pasientrettigheter, jf. 

pakkeforløp innen psykisk helse og rus.  

 

Manglende fagutvikling og kvalitetsforbedring 

17. Fravær av fagutvikling og kvalitetsforbedring. Det samlede utfordringsbildet med få, 

til dels små, og spredte ressurser og manglende nettverk har også negative 

implikasjoner med hensyn til fagutvikling og kvalitetsforbedring. Små kliniske enheter 

mangler ressursene til dette, og det er heller ingen koordinert innsats på området. 

Manglende fagutvikling og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring utgjør en fare for 

kvaliteten av tjenestene (jf. prinsipp 1).  
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Særskilte utfordringer for Nord-Norge  

Til tross for landsdelens samiske befolkning finnes det ingen krav til at behandlere skal ha 

samisk språk- og kulturkompetanse. Dette har betydning for identifisering av innsatte 

med samisk bakgrunn, og tilhørende forståelse av kultur- og språkperspektiver i 

utredning/behandling, evt. behov for tolketjenester. 

Flere foretak i Nord-Norge har små kliniske enheter innen PHV. Dette, sammen med små 

stillingsbrøker dedikert kriminalomsorgen, gjør det vanskelig å bygge opp robuste 

fagmiljøer. For eksempel er stillingsbrøken i Kirkenes er p.t 0,15 årsverk, som i praksis 

deles mellom 0,05 psykologspesialist og 0,1 psykiatrisk sykepleier. Det er også en 

utfordring at flere kliniske enheter har problemer med å rekruttere spesialister, særlig 

legespesialist i psykiatri og avhengighetsmedisin. 

De store avstandene mellom fengsel og klinisk enhet, samt nordnorsk topografi og klima, 

gjør stedlige tjenester sårbare.  

 

Valg av modell for områdefunksjon  

Modell 1: Øke stillingsbrøker og stille høyere faglige krav 

Stillingsbrøkene ved alle tjenestestedene økes. Størrelsen av brøkene og profesjons- 

sammensetningen vil være ulik på de forskjellige stedene avhengig av den eksisterende 

profesjonssammensetningen, forholdet mellom TSB og psykisk helsevern, og 

pasientpopulasjonen. Samordningen mellom TSB og psykisk helsevern styrkes. Alle 

behandlere må delta i fagnettverk og på kompetansehevende tiltak, inkludert samisk språk- 

og kulturkompetanse. 

De lokale helseforetak har ansvaret for tjenester i fengselet i opptaksområdet (som i dag). 

 

Modell 2: Etablere en fagkoordinatorstilling i Helse Nord 

I tillegg til det som er beskrevet i modell 1 etableres det en fagkoordinatorstilling i Helse 

Nord. Koordinatoren har ansvar for fagnettverk, kompetansehevende tiltak og 

kvalitetssikring, samt evaluering og rapportering. 

De lokale helseforetak har ansvaret for tjenester i fengselet i opptaksområdet (som i dag). 
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Modell 3: Samle tjenestene i to helseforetak 

I tillegg til å øke stillingsbrøkene og opprette en fagkoordinatorstilling, samles tjenestene i 

Tromsø og Bodø. Tromsø dekker Tromsø og Vadsø fengsel, og Bodø dekker Bodø og 

Mosjøen fengsel.  

De respektive helseforetakene (UNN og Nordlandssykehuset) har ansvaret for tjenester i 

fengslene i opptaksområdet, alternativt legges ansvaret til ett helseforetak, m.a.o. to 

tjenestesteder, én ledelse. 

 

Modell 4: Samle tjenestene i ett helseforetak 

I tillegg til å øke stillingsbrøkene og opprette en fagkoordinatorstilling, samles tjenestene i 

ett helseforetak, som dekker alle fengslene i Helse Nord, m.a.o. ett tjenestested, én ledelse. 

 

Anbefalinger 

1. Øke behandlingsressursene fra 1,75 årsverk til 4 årsverk med en 

profesjonssammensetning som tilfredsstiller kravene i hhv. pakkeforløp innen psykisk 

helse og rus (PPR) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), det vil si spesialist 

og lege. 

2. Sikre stedlige tjenester i alle fengsler ved å tilrettelegge for at alle pasienter, som 

minimum, får treffe behandler fysisk under utredning og ved evalueringspunkter, i 

henhold til pakkeforløp.  

3. Etablere en regional koordinatorfunksjon som ivaretar kvalitetssikring og 

tilrettelegger for nettverksmøter og kompetansehevende tiltak, inkludert 

implementering av SELFI og etablering av et regionalt kvalitetsregister. Stillingen bør 

legges til det eksisterende kompetansemiljøet i SIFER-Nord. 

4. Tilrettelegge økonomisk og praktisk for at alle behandlere tar nødvendige kurs i f.eks.  

fengselspsykiatri og TSB.  

5. Sikre samisk språk- og kulturkompetanse ved gjennomføring av relevante 

kurs/utdanninger. Samarbeid med SANKS om kompetansehevende tiltak og 

tolketjenester. 
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6. Sikre at behandlere har nødvendig utstyr i de respektive fengslene for gjennomføring 

av behandling og dokumentasjon, det vil si arbeidsstasjon, laptop, nettbrett (til 

pasientbruk), skriver/skanner, arkivskap, telefon osv. 

7. Etablere et regionalt nettverk som inkluderer behandlere, fengselshelsetjenesten, 

kriminalomsorgen og Wayback/ andre brukerorganisasjoner. Det forutsettes også at 

alle behandlere i spesialisthelsetjenesten som jobber i fengsel skal delta i nasjonale 

nettverk.  

8. Utforme samhandlingsprosedyrer for ulike tjenester levert av ulike enheter i 

spesialisthelsetjenesten (generelt psykisk helsevern, BASIS, TSB, somatikk) og mellom 

spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. Samhandlingsprosedyren skal 

fastsettes i en samarbeidsavtale mellom partene.  

9. Etablere en arbeidsgruppe som utvikler en prosedyre for å sikre gode pasientforløp 

også før og etter straffegjennomføring.  

10. Etablere digital infrastruktur ved stabil og sikker nettilgang gjennom egne fiberlinjer 

for spesialisthelsetjenester. 

11. Etablere et prosjekt i Helse Nord i samarbeid med kriminalomsorgen for å finne en 

løsning for levering av digitale utrednings- og behandlingstjenester til innsatte.  

12. Bistå fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen med konsultasjon og veiledning 

både i enkeltsaker og mht. generelt straffegjennomføringsmiljø (soningsmiljø).  

 

Kommentar til valg av modell for områdefunksjonen 

Innledningsvis bør det bemerkes at vi har tatt som utgang punkt at alle fengslene i Helse 

Nord skal ha et fengselspsykiatrisk tilbud. Vi har således sett bort fra pkt. 6 i de 

tilgrunnleggende prinsippene. 

Det er vår vurdering at modell 1, som utelukkende består i en økning av dagens 

stillingsbrøker, ikke vil bøte i vesentlig grad på de eksisterende utilstrekkeligheter ved 

områdefunksjonen. Riktignok vil de øvrige tiltak i våre anbefalinger, gitt at de gjennomføres, 

kunne bidra til en styrkning av områdefunksjonen, men mulighetene for å utvikle 

kompetente fagmiljøer er, og vil være, svært krevende med små fagressurser spredt over 

flere lokasjoner. Dette skyldes begrensede muligheter til å utvikle klinisk erfaring, 

manglende lokalt miljø innen fengselspsykiatri, begrenset kapasitet til deltagelse i 
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nødvendige fagnettverk og kompetansehevende tiltak (inkl. systematisk arbeid med 

kvalitetssikring/-forbedring), press for omprioritering av lokale ressurser til andre oppgaver 

(f.eks. stor pågang av henvisninger og fristbrudd) osv. For å imøtekomme disse utfordringer 

er det etter vårt syn nødvendig å konsentrere ressursene til ett eller to tjenestesteder, med 

det overordnete ansvaret tilliggende de respektive foretakene, evt. ett helseforetak, jf. 

modell 3 og 4. Etter vårt syn vil modell 3 være den beste egnede til å bedre 

områdefunksjonen i Helse Nord. To lokasjoner vil øke mulighetene for utvikling av lokale 

fagmiljøer og systematisk fagutvikling, samtidig som modellen representert en akseptabel 

balanse mht. tjenesteleveranse versus avstand/nærhet. Ved denne løsningen peker Tromsø 

og Bodø peker seg ut som naturlige valg. Når det gjelder den faglige og administrative 

ledelse for Tromsø vedkommende bør dette legges til SIFER Nord. Her finnes et 

høykompetent miljø som både driver klinisk virksomhet, forskning og fagutvikling (jf. f.eks.  

SELFI) rettet mot kriminalomsorgen. For Bodøs vedkommende bør man vurdere å legge 

ledelsen også for en slik enhet til Tromsø, fordi dette vil gi de beste muligheter for en 

enhetlig, kontinuerlig (f.eks. overlapping ved sykdom og fravær) og faglig sterk tjeneste (jf. 

også organiseringen av SIFER i Sør-Øst - https://sifer.no/ny-organisering-i-sifer-sor-ost/). 

En modell med kun ett tjenestested (modell 4) vil være å fortrekke fremfor dagens løsning 

og er sannsynligvis den beste modellen mht. etablering av et robust og høykompetent miljø, 

særlig om dette legges til det eksisterende miljøet ved SIFER Nord i Tromsø, men denne 

modellen vil ha utfordringer mht. nærhet og stedlig leveranse av tjenester, gitt landsdelens 

særskilte utfordringer, hertil at løsningen fremstår fagpolitisk mindre akseptabel.  

 

Konklusjoner 

• Øke årsverk innen PHV og TSB fra 1,75 til 4 (herunder koordinatorstilling), inkl. 

spesialist og lege.   

• Stedlige tjenester fra spesialisthelsetjenesten ved samtlige fengsler, samt veiledning 

og konsultasjon.  

• Samle tjenestene ved 2 lokasjoner, Bodø og Tromsø, under ledelse av SIFER Nord.  

• Opprette regional koordinatorstilling ved SIFER Nord med ansvar for 

kompetansehevende tiltak, kvalitetssikring, evakuering og rapportering.  

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 164 av 332



 

K P S / S I F E R  N o r d                                                                           13 
 

• Tilby SELFI som kompetansehevende tiltak for fengselshelsetjenesten. SELFI vil leveres 

av SIFER Nord.   

• Tilrettelegging for, og krav, om kurs i fengselspsykiatri, rusmiddelavhengighet og 

samisk språk- og kulturkompetanse.  

• Sikre nødvendig utstyr, lokaliteter og digital infrastruktur.  

• Etablere nettverks- og møtestrukturer som inkluderer behandlere, 

fengselshelsetjenesten, kriminalomsorgen, Wayback, SANKS og andre. 

• Utforme samhandlingprosedyrer og samarbeidsavtale mellom fengselshelsetjenesten, 

kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten, Wayback, SANKS og andre. 

• Etablere en arbeidsgruppe som skal utvikle en prosedyre for gode pasientforløp før og 

etter straffegjennomføring.  

• Etablere en arbeidsgruppe for å finne en løsning for levering av digitale utrednings- og 

behandlingstjenester til innsatte. 

 

 

 

 

 

Erlend Bugge 

Leder KPS/SIFR Nord 

Tromsø 29.01.21 

 

Arbeidsgruppe 

Jana Maack 

Dagfinn Sørensen 

Erlend Bugge 
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Oversender rapport "Områdefunksjon for spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske 
lidelser og/eller rusmiddelproblemer" og Helsedirektoratets anbefalinger 

Bakgrunn 
Innsatte i fengsel har sammensatte og større psykiske helseproblemer enn befolkningen for 
øvrig jf. rapporten "Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler" (Cramer, 
2014). Videre har anslagsvis 50 prosent av innsatte også en rusmiddelmisbruk- og 
avhengighetsproblematikk. Helsehjelp som gis til innsatte må tilpasses fengselet som arena og 
de rammebetingelsene som gjør seg gjeldende der.  
 
Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeidet i 2016 rapporten «Oppfølging av 
innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer». Rapporten beskriver helsehjelpen 
fra psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som gis til innsatte på 
landsbasis. Tilbudet er svært ulikt organisert og mulighetene for likeverdige behandlingstilbud 
er begrensede. 
 
De tre kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) fikk etter søknad 
oppdrag og midler fra Helsedirektoratet om et felles nasjonalt prosjekt - «Områdefunksjon for 
spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer» - i oktober 
2016.  
 
Prosjektet har bestått av to deler:  
- Utrede innholdet i spisskompetanseområdet for spesialisthelsetjenester til innsatte med 
psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Med spisskompetanseområde menes tjenester som 
krever høy kompetanse og som er avgrenset i forhold til oppgaver/metode og 
pasienter/kontekst.  

- Utrede ulike modeller for områdefunksjoner for hvordan disse tjenestene kan ytes. Med 
områdefunksjon menes organisering som skal sikre spesialisthelsetjenester i de enkelte 
fengslene. 
 
Helsedirektoratets vurdering av rapportens anbefalinger 
Helsedirektoratet støtter rapportens anbefaling om opprettelse av områdefunksjoner for PHV 
og TSB som sikrer faste stedlige tjenester i alle fengsler. For å sikre nødvendig kvalitet på 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Christian Sohlberg 
Postboks 8011 Dep 
0030 OSLO 

Deres ref.:    
Vår ref.: 18/4271-2 
Saksbehandler: Martin Sjøly 

Dato: 19.03.2018 
  
    
 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 167 av 332



 

- 2 - 
 

tjenestene, støtter Helsedirektoratet rapportens anbefalinger angående de beskrevne oppgaver 
og kompetansebehov som inngår i kompetanseområdet for spesialisthelsetjenester til innsatte 
med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det anbefales videre å styrke 
kompetanseutvikling, fagutvikling og faglige nettverk.  
 
 

1. Rapportens hovedanbefaling er at tjenestene, både for PHV og TSB, leveres stedlig, dvs. 
ytes i fengslene. 

Rapportens hovedanbefaling er at det opprettes områdefunksjoner for PHV og TSB som sikrer 
faste stedlige tjenester i alle fengsler. Områdefunksjonen foreslås opprettet med utgangspunkt 
i opptaksområdene for helseforetakene. Dette innebærer at det for de fleste helseforetak vil 
være én enhet som har ansvaret for fengslene i opptaksområdet.  

 
2. Rapporten anbefaler at det ved utforming av tjenestene/områdefunksjonen tas hensyn 

til bredden i oppgaver som er beskrevet i rapporten og den spisskompetansen som er 
nødvendig for å levere tjenestene.  

Fengslenes rammebetingelser har betydning for de innsattes helsehjelp fra PHV og TSB både i 
forhold til hvilke oppgaver som skal utføres, og også hvordan disse skal utføres. En høy andel av 
fengselspopulasjonen har personlighetsforstyrrelser, spesielt er andelen med antisosial 
personlighetsforstyrrelse høy. I tillegg er andelen med rusmiddelproblemer og avhengighet 
svært høy. Flere av fengslene tilbyr behandlingsprogram for innsatte som har begått seksuelle 
overgrep eller vold, noe som også krever særskilt kompetanse. Et slikt tilbud bør gis også når 
den domfelte er under oppfølging av friomsorgen og som et tilbud etter fullført soning. 
 

3. Rapporten anbefaler at ansvar for kompetanseheving legges til allerede etablerte 
fagmiljøer. 

For å sikre nødvendig kompetanse er det behov for å etablere ordninger der ansatte tilbys 
opplæring, videreutdanning, veiledning, mulighet for kursing, fagutvikling og 
kompetansedeling. Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Tromsø (SIFER-nettverket), Nasjonal kompetansetjeneste for TSB og 
andre relevante fagmiljøer kan i samarbeid vurderes å bidra til dette.  
 

4. Ved valg av organisering av tjenestene for PHV, anbefaler rapporten at dette ses i 
sammenheng med et fremtidig behov for behandlingstilbud for pedofili og andre med 
seksuelle interesser for barn. 

Dette gjelder spesielt pedofili (parafilier) hvor vedkommende selv er bekymret for at de står i 
faresonen for å begå seksuelle overgrep. Et slikt tilbud bør utredes og bygges ut i tilknytning til 
enhetene som har ansvaret for PHV i fengslene. En utvidelse av tilbudet vil kunne være med å 
forebygge seksuelle lovbrudd mot barn og unge. 
 

5. Det vil være et behov for å styrke tjenestene flere steder for å sikre god kvalitet. 
Etablering av områdefunksjon for PHV og TSB, vil innebære et ressursbehov i hovedsak knyttet 
til nye stillinger. SIFER har utarbeidet estimater for dette. For å beregne kostnadene er det tatt 
utgangspunkt i eksisterende tjenester der det vurderes at det er god kvalitet (se punkt 6 i 
rapporten). For de fleste foretak vil det være behov for en styrking. Helsedirektoratet vurderer 
imidlertid at det er behov for ytterligere utredninger, dersom man ønsker å følge 
anbefalingene. 
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Behovet for egnede lokaler vil kunne medføre økte kostnader for Kriminalomsorgen. Hvor stort 
behov det er for oppgraderinger og hva det vil innebære av kostnader, har rapporten ikke tatt 
stilling til. Dette bør i tilfelle vurderes nærmere og forankres opp mot Kriminalomsorgen.  
 
Rapporten gir gode anbefalinger om hvordan man kan organisere et helsetilbud for PHV og TSB 
i fengsler og hvilken kompetanse det er behov for, slik at man sikrer likeverdige og styrkede 
tjenester til denne målgruppen i fremtiden.  
 
Det gjenstår imidlertid et arbeid for å konkretisere nærmere hva dette vil kreve av 
organisatoriske og fysiske tiltak, og bemannings, - og kompetansehevende innsatser. 
Helsedirektoratet anbefaler at dette følges opp videre opp mot RHF, i en dialog med SIFER.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
Avdelingsdirektør 

Martin Sjøly 
Seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi:              Kontaktperson 

 

 
Helse- og omsorgsdepartementet Christian Sohlberg 
 
 
 
 
 
 
  

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 169 av 332



 

- 4 - 
 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Kari Grette Postboks 8011 Dep 0030 OSLO 

 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 170 av 332



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdefunksjon for spesialisthelsetjenester til 

innsatte med psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblemer 
12.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 171 av 332



3 
 

Innholdsfortegnelse 
Sammendrag ...................................................................................................................................... 5 

1. Innledning og bakgrunn ............................................................................................................ 7 

1.1. Om oppdraget ........................................................................................................................ 7 

1.2. Kort om bakgrunn .................................................................................................................. 7 

1.3. Nærmere avklaring av begreper og oppdrag ...................................................................... 8 

1.4. Prosjektorganisering ............................................................................................................. 9 

1.4.1. Prosjektgruppe ................................................................................................................... 9 

1.4.2. Referansegrupper ............................................................................................................ 10 

2. Områdefunksjon for PHV ........................................................................................................ 11 

2.1. Om Områdefunksjonen ....................................................................................................... 11 

2.1.1. Stedlige tjenester i fengslene .......................................................................................... 12 

2.1.2. Bemanning ........................................................................................................................ 13 

2.1.3. Organisering ..................................................................................................................... 14 

2.2. Oppgaver .............................................................................................................................. 15 

2.2.1. Oppgaver og kompetansebehov som inngår i spisskompetanseområdet................... 16 

2.3. Kompetanseutvikling, fagutvikling og faglige nettverk .................................................... 19 

2.3.1. Opplæring ......................................................................................................................... 19 

2.3.2. Veiledning og nettverk .................................................................................................... 20 

2.3.3. Fagutvikling ...................................................................................................................... 20 

2.3.4. Forskning .......................................................................................................................... 20 

2.3.5. Organisering og faglig tilknytning .................................................................................. 21 

2.4. Administrative og økonomiske konsekvenser PHV .......................................................... 21 

3. Områdefunksjon TSB ............................................................................................................... 22 

3.1. Om Områdefunksjonen ....................................................................................................... 22 

3.1.1. Stedlige tjenester ............................................................................................................. 22 

3.1.2. Bemanning ........................................................................................................................ 24 

3.1.3. Organisering ..................................................................................................................... 25 

3.2. Oppgaver .............................................................................................................................. 26 

3.3. Kompetanseutvikling, fagutvikling og faglige nettverk .................................................... 27 

3.3.1. Opplæring ......................................................................................................................... 27 

3.3.2. Veiledning og nettverk .................................................................................................... 28 

3.3.3. Fagutvikling ...................................................................................................................... 28 

3.3.4. Forskning .......................................................................................................................... 28 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 172 av 332



4 
 

3.3.5. Organisering og faglig tilknytning .................................................................................. 28 

3.4. Administrative og økonomiske konsekvenser TSB ........................................................... 29 

4. Samarbeid PHV, TSB og andre aktører .................................................................................. 30 

5. Forholdet til prioriteringsveileder ......................................................................................... 32 

5.1. Personlighetsforstyrrelser .................................................................................................. 32 

5.2. Behandling av voldsproblematikk og seksuell overgrepsproblematikk ......................... 33 

5.3. Behandling av seksuell overgrepsproblematikk for andre målgrupper ......................... 34 

6. Eksempler på organisering ..................................................................................................... 35 

6.1. Fengselspsykiatrisk poliklinikk - Oslo universitetssykehus HF ....................................... 35 

6.2. Seksjon fengselshelsetjenester - Helse Bergen HF ............................................................ 36 

6.3. Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg - Sykehuset Østfold HF ....................................... 37 

6.4. Oppsummering .................................................................................................................... 37 

Vedlegg A ............................................................................................................................................... 38 

Vedlegg B ............................................................................................................................................... 39 

Referanser ............................................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 173 av 332



5 
 

Sammendrag 

Bakgrunn og oppdrag 

I rapporten «Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem» utgitt av 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Helsedirektoratet (Hdir) 9. mai 2016 beskrives det hvordan 

tilbudet fra psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som gis til innsatte 

på landsbasis er svært ulikt organisert og ikke tilsvarer likeverdige tilbud 

(Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet, 2016). 

Det foreslås en rekke tiltak, her trekkes det særlig fram to:  

 Etablere FOU-enheter innen kompetansesentrene i samarbeid med regionale 

sikkerhetsavdelinger med ansvar for forsknings- og kunnskapsutvikling, opplæring og 

veiledning til helsetjenesten og kriminalomsorgen. 

 Tilbud fra PHV og/eller TSB til innsatte etableres som egen områdefunksjon i helseregionene 

 

Det siste tiltaket er også fulgt opp i regjeringens nasjonale strategi for «Redusert tilbakefall til ny 

kriminalitet» (Departementene, 2017). 

Innsatte i fengsel har sammensatte og større psykiske helseproblemer enn befolkningen forøvrig 

(Cramer, 2014). Videre har anslagsvis 50 % av innsatte også rusmisbruk- og 

avhengighetsproblematikk. Helsehjelp som gis til innsatte må tilpasses fengsel som arena, med dets 

betingelser.  

De tre kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) fikk etter søknad 

oppdrag fra Helsedirektoratet til et felles nasjonalt prosjekt - «Områdefunksjon for 

spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer» - i oktober 2016. 

Prosjektet har bestått av to delprosjekter: 

 Utrede innholdet i spisskompetanseområdet for spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske 

lidelser og rusmiddelproblemer. 

 Utrede ulike modeller for områdefunksjoner for hvordan disse tjenestene kan ytes. 

 

I tillegg er det vurdert noen administrative og økonomiske konsekvenser for begge 

problemstillingene.  

Anbefalinger 

Det anbefales at det opprettes områdefunksjoner for PHV og TSB som sikrer faste stedlige tjenester i 

alle fengsler. Områdefunksjonene foreslås opprettet med utgangspunkt i opptaksområdene for 

helseforetakene, slik at det for de fleste helseforetak vil være en enhet som har ansvaret for 

fengslene i opptaksområdet. Det anbefales at dette i hovedsak gjøres ved å styrke eksisterende 

tjenester.  

Det anbefales at det gis tilbud om behandling til innsatte med personlighetsforstyrrelser. Det 

anbefales også at det gis tilbud om behandling for innsatte med voldsproblematikk og seksuell 

overgrepsproblematikk som ønsker behandling. Et slikt tilbud bør gis også når den domfelte er under 

oppfølging av friomsorgen og som et tilbud etter fullført soning. Det bør også utredes om et 

tilsvarende tilbud bør gis til de som er i faresonen for å begå seksuelle overgrep men som ikke er 

domfelte, og om dette kan bygges ut i tilknytning til enhetene som har ansvaret for PHV i fengslene. 
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For å sikre god kvalitet på tjenestene er det beskrevet oppgaver og kompetansebehov som inngår i 

spisskompetanseområdet. Det anbefales videre å styrke kompetanseutvikling, fagutvikling og faglige 

nettverk. Det foreslås at dette gjøres ved å opprette nye fagstillinger ved Kompetansesentrene for 

sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB. 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det vurderes at de økonomiske konsekvensene av forslagene for spesialisthelsetjenesten i hovedsak 

knytter seg til nye stillinger. 

For å beregne merkostnader er det tatt utgangspunkt i eksisterende tjenester der det vurderes at det 

er god kvalitet. Det konstateres at for det fleste foretak er behov for en styrking. For PHV er det 

beregnet et generelt antatt ressursbehov til nye stillinger på 25-30 millioner kroner per år. For TSB er 

det beregnet et generelt antatt ressursbehov til nye stillinger på rundt 20 millioner kroner per år, slik 

at et samlet antatt økt ressursbehov ligger på 45-50 millioner korner per år.  

En styrking av PHV og TSB i en områdefunksjon forutsetter at kommunehelsetjenesten har et 

tilstrekkelig utbygd tilbud, og at kriminalomsorgen tilrettelegger for tjenestene både organisatorisk 

og med fysiske rammer. Det er ikke vurdert kostnader for dette i prosjektet. 

Ved at anbefalingene i hovedsak innebærer en styrking av eksisterende tjenester, vurderes det at 

forslagene ikke innebærer administrative konsekvenser av betydning. 

Eksempler på organisering 

Det er beskrevet tre eksempler på organisering av tjenester som vurderes å ha god kvalitet, to fra 

PHV og et fra TSB.  
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1. Innledning og bakgrunn 
 

1.1. Om oppdraget 

De tre kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) søkte i oktober 2016 til 

Helsedirektoratet om et felles nasjonalt prosjekt - «Områdefunksjon for spesialisthelsetjenester til 

innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer». Søknaden ble innvilget og prosjektet fikk 

tilskudd fra Helsedirektoratet. 

Prosjektet har bestått av to delprosjekter: 

 Utrede innholdet i spisskompetanseområdet innenfor psykisk spesialisthelsetjeneste, både 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – kalt «kompetanseområde for 

spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer». 

 Utrede ulike modeller for områdefunksjoner for hvordan disse tjenestene kan ytes. 

 

I tillegg er det vurdert administrative og økonomiske konsekvenser for begge problemstillingene.  

Arbeidet ble organisert som et prosjekt med deltakelse fra de tre kompetansesentrene, de tre 

regionale sikkerhetsavdelingene med tilhørende fengselspoliklinikker, samarbeidende tjenester og 

kompetansemiljø fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  

Det har også pågått et samarbeid med to referansegrupper, den første gruppen med representanter 

fra de regionale helseforetakene og kriminalomsorgsdirektoratet.  Den andre gruppen med klinikere 

innenfor rus-, allmenn-, og sikkerhetspsykiatri med tilknytning til arbeid med innsatte, 

representanter fra kriminalomsorgen og bruker/pårørende perspektiv. 

1.2. Kort om bakgrunn 

I rapporten «Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem» utgitt av 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Helsedirektoratet (Hdir) 9. mai 2016 foreslås det at tilbudet til 

innsatte fra både psykisk helsevern (PHV) og TSB skal styrkes gjennom god tilgjengelighet og 

kompetanse fra spesialisthelsetjenesten i fengslene (Kriminalomsorgsdirektoratet og 

Helsedirektoratet, 2016).  

I den nevnte rapporten beskrives det hvordan tilbudet fra PHV og TSB som gis til innsatte på 

landsbasis er svært ulikt organisert og ikke tilsvarer likeverdige tilbud. Det fremkommer at om lag 20 

av de 35 fengslene med underavdelinger (totalt 52 enheter) ikke har et fast tjenestetilbud eller avtale 

om dette til innsatte. Flere steder må innsatte fremstilles av kriminalomsorg for behandling utenfor 

fengselet, og på grunn av mangel på ressurser i fengslene blir mange av disse fremstillingene avlyst. 

Det er viktig å fremheve her at innsatte i norske fengsler har samme rett til spesialisthelsetjenester 

som den øvrige befolkningen, selv om rett til fritt behandlingsvalg er forbundet med klare forbehold 

for innsattpopulasjonen (Helsedirektoratet, 2016).  

Innsatte i fengsel har sammensatte og større psykiske helseproblemer enn befolkningen for øvrig, og 

i undersøkelser fra norske fengsler er det funnet forekomst av behandlingstrengende psykiske 

lidelser i 21-48 % blant de innsatte (Cramer, 2014). Videre har anslagsvis 50 % av innsatte også 
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rusmisbruk- og avhengighetsproblematikk. Helsehjelp som gis til innsatte må tilpasses fengsel som 

arena, med dets betingelser. 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet har forslått flere tiltak som danner bakgrunn for 

dette prosjektet (Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet, 2016). Her trekkes det særlig 

fram to forslag. Det første om kompetanseutvikling innen spesialisthelsetjeneste psykisk helsevern 

og rus (TSB) hvor det foreslåtte tiltaket er: 

«Etablere FOU-enheter innen kompetansesentrene i samarbeid med regionale 

sikkerhetsavdelinger med ansvar for forsknings- og kunnskapsutvikling, opplæring og 

veiledning til helsetjenesten og kriminalomsorgen.» 

 

Det andre om områdefunksjon innen psykisk helsevern for innsatte med psykiske lidelser og/eller 

Rusmiddelproblemer hvor det foreslåtte tiltaket er: 

«Tilbud fra psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til innsatte 

etableres som egen områdefunksjon i helseregionene.» 

 

Det siste tiltaket er også fulgt opp i regjeringens nasjonale strategi for «Redusert tilbakefall til ny 

kriminalitet» (Departementene, 2017) hvor et av tiltakene for å sikre tilgang til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester, bolig, opplæring, arbeidsrettede- og sosiale tjenester for de innsatte er å:  

«Etablere områdefunksjon innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 

for helseforetak med ansvar for fengsel.» 

 

1.3. Nærmere avklaring av begreper og oppdrag 

Spisskompetanseområde 

Innen spesialisthelsetjenesten brukes gjerne spisskompetanse om tjenester som krever høy 

kompetanse og som er avgrenset i forhold til oppgaver/metode eller pasienter/kontekst. 

Spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer vurderes som 

spisskompetanseområde under 2.2 og 3.3, både i forhold til oppgaver og metoder som brukes og i 

forhold til det å skulle tilby disse tjenestene til innsatte i kriminalomsorgen. 

Områdefunksjon 

Innen spesialisthelsetjenesten forekommer områdefunksjoner for spesialiserte tjenester som krever 

høy kompetanse. Funksjonen dekker da typisk et sykehusområde, men kan også være flerområde 

eller utgjøre regionale funksjoner. 

I denne rapporten vil områdefunksjon brukes om organisering som skal sikre spesialisthelsetjenester 

i de enkelte fengslene innen et sykehusområde. Dette som et områdeorganisert tilbud, i betydning 

bedre samordnet tjeneste med god kompetanse på fengselsområdet for innsatte med psykiske 

lidelser og/eller rusmiddelproblemer. I kapitlene 2 og 3 vil det gjennomgås ulike tema som har 

betydning for hvordan områdefunksjonen bør organiseres, med anbefalinger og forslag.  I kapittel 7 

er det utarbeidet et eksempel for hvordan dette kan se ut for de ulike helseforetakene. Dette for å 

kunne vurdere om anbefalingene er gjennomførbare og for å kunne vurdere de administrative og 

økonomiske konsekvensene av anbefalingene. 
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Kompetanseutvikling 

I tråd med forslagene i rapporten «Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller 

rusmiddelproblem» vil kompetanseutvikling i denne rapporten omfatte fagutvikling, forskning og 

undervisning, i tillegg til praksisnær veiledning og etablering av faglig nettverk.  

1.4. Prosjektorganisering 

Prosjektgruppen ble sammensatt av deltakere med lang erfaring fra psykisk helsevern og TSB for 

innsatte. Det ble vektlagt å få med deltakere fra ulike deler av landet for å sikre erfaringer fra ulike 

modeller og kjennskap til geografiske utfordringer. 

For å sikre samarbeid, faglige innspill og representativitet ble det i tillegg opprettet to 

referansegrupper. 

1.4.1. Prosjektgruppe 

Mona Rekkedal-Svensson, psykolog og prosjektleder. Ansatt ved Seksjon for fengselshelsetjenester 

og kompetansesenter for retts, fengsels og sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssykehus, Helse 

Bergen. Bred klinisk erfaring innen fengselspsykiatri og behandling av innsatte dømt for seksuelle 

lovbrudd.  

Lise Amundal,  psykolog og vikarierende prosjektleder. Ansatt ved Regional sikkerhetsavdeling, 

Brøset, St.Olavs hospital, Helse-midt. Klinisk erfaring fra både poliklinisk virksomhet i Bergen fengsel 

og Trondheim fengsel. Har også erfaring med sikkerhetspsykiatri og arbeid med innsatte dømt for 

seksuelle lovbrudd. 

Ove Lintvedt, psykolog, Ph.D grad, Universitetssykehuset i Nord- Norge , tilknyttet SIFER nettverket. 

Forsket på ny teknologi i terapi, erfaring som kliniker i fengsel og sikkerhetspsykiatri i Nord Norge. 

Bjørn Jarle Vatle, psykologspesialist og leder ved seksjon for fengselshelsetjenester (PHV). Har lang 

erfaring som både kliniker og seksjonsleder i Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus. 

Marianne Teigland, psykologspesialist og leder ved Prejudisiell enhet og Fengselspsykiatrisk 

poliklinikk, OUS. Lang erfaring innen fengsels- og rettspsykiatri. Tidligere erfaring fra offentlige 

utredninger. 

Sindre Angeltvedt, psykologspesialist. Klinikkleder ved sengepostene ved Olaviken alderspsykiatriske 

sykehus. Tidligere seksjonsleder ved Seksjon for fengselshelsetjenester, Helse Bergen. Bred klinisk 

erfaring som både leder og kliniker fra fengselspsykiatri og alderspsykiatri.  

Ingrid Amalia Havnes, PhD, psykiater med forskningserfaring blant innsatte om rusmidlers rolle 

for kriminelle handlinger. Klinisk kompetanse innen sikkerhetspsykiatri, ruslidelser og helseskader 

etter bruk av anabole steroider. Ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo Universitetssykehus. 

 

Mot slutten av prosjektet ble det utskiftinger i prosjektgruppen da flere medlemmer gikk over i nye 

stillinger eller ut i permisjon. I sluttfasen av rapportskrivingen har derfor følgende personer bidratt i 

tillegg: 

Knut Rypdal, seksjonsleder ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, 

Haukeland universitetssjukehus.  
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Guri Spilhaug, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, medisinskfaglig rådgiver, Oslo 

Universitetssykehus, Helse Sør-Øst RHF. 

Erik Risnes, Klinikkdirektør, Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus.   

 

1.4.2. Referansegrupper 

Referansegruppe 1 besto av representanter fra regionale helseforetak og representanter fra 

kriminalomsorgsdirektoratet: 

 

Anne Aasen, spesialrådgiver og fagansvarlig i Helse Sør-Øst RHF 

Hans Kristian Stenby, plansjef i Helse Vest RHF 

Frank Ivar Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF 

Elise Solheim, rådgiver, Helse Midt RHF 

Hilde Lundeby, psykolog og seniorrådgiver, Kriminalomsorgsdirektoratet 

Anne Dahl, seniorrådgiver, Kriminalomsorgsdirektoratet. 

 

Det er avholdt to møter med referansegruppe 1. I tillegg har referansegruppe 1 fått utkast til 

rapporten til høring underveis i prosjektarbeidet.  

 

Referansegruppe 2 besto av deltakere fra høy og lav sikkerhetsfengsler, kompetansepersoner 

innenfor PHV og TSB, samt representant for bruker- og pårørendeperspektiv: 

Knut Boe Kielland, lege, spesialist i allmennmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for Rus og Psykiske 

lidelser (NROP) 

Vanja Stoltenberg, psykologspesialist, Salten DPS, Bodø fengsel 

Torhild Jørgensen, psykiatrisk sykepleier og seniorrådgiver for Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen 

Hege Lauritzen, avdelingsleder, etter- og videreutdanningsavdelingen ved KRUS 

Gro Solbakken, seniorrådgiver, KRUS 

Øyvind Sandsether, psykologspesialist og leder ved psykiatrisk fengselsteam, Akershus 

universitetssykehus, Ullersmo fengsel 

Per Overein, Aurora støtteforening 

Guri Spilhaug, medisinskfaglig rådgiver, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, Helse Sør-øst RHF 

Lene Midtsundstad, proLAR avd. Oslo 

Per Erik Omdal, assisterende leder i Bjørgvin fengsel 

Kitty Byng, psykolog For fangers pårørende 

Gøran Nilsson, assisterende fengselsleder ved Ila fengsel og forvaringsanstalt  

 

Det er avholdt ett møte med referansegruppe 2. Flere brukerorganisasjoner relevante for dette 

prosjektet ble invitert til møtet, men besvarte ikke henvendelsen. Leder for Wayback Oslo, Johan 

Lothe har lest rapporten i etterkant av møtet og gitt tilbakemelding i e-post. 
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2. Områdefunksjon for PHV 

Tidlig i prosjektfasen ble flere tema identifisert som sentrale for utredingen av ulike modeller for 

områdefunksjoner. Dette var tema som om tjenestene skulle leveres stedlig i fengslene, om PHV og 

TSB skulle samorganiseres, om det var sikkerhetspsykiatri eller DPS som skulle ha ansvaret og om 

tjenestene skulles organiseres på helseforetaksnivå eller for regioner. Videre var vurderingen av 

behovene for behandlingsressurser og kompetanse sentral i forhold til vurderingen av de overnevnte 

temaene og i forhold til et ønske om å unngå små og dermed sårbare fagmiljø. 

Det ble tidlig i prosjektet klart at anbefalingen om stedlige tjenester i fengslene var så sterk at den la 

et premiss for de andre vurderingstemaene. Videre ble det vurdert som hensiktsmessig at 

organiseringen av TSB og PHV følger den eksisterende organiseringen i de enkelte helseforetak, da en 

samorganisering ville kunne by på uforholdsmessige store utfordringer administrativt. 

For PHV var det fordeler med en faglig tilknytning til med både sikkerhetspsykiatri og DPS uten at 

disse ledet til noen sterke anbefalinger i den en eller andre retningen. For TSB var ikke denne 

problemstillingen aktuell. 

Dersom en tar vurderingen av ressursbehovene til følge vil det uavhengig av organisering være 

tilstrekkelig store og robuste fagmiljø knyttet til de aller fleste fengslene. Videre leder den store 

geografiske spredningen av fengslene sammenholdt med anbefalingen av stedlige tjeneste til at det 

de fleste steder vil være mest hensiktsmessig med en organisering av PHV og TSB innen de 

eksisterende helseforetak. For flere helseforetak så er det i hovedsak bare en fengselslokalisering 

hvor det skal tilby tjenester. Der det er flere fengselslokalisasjoner i samme helseforetak vil det de 

fleste steder være tilstrekkelig korte reiseavstander til at dette kan organiseres innen samme enhet 

slik at man kan samle fagmiljøene. 

Oppsummert er det ikke grunnlag for å komme med forslag om flere overordnete modeller for 

hvordan områdefunksjonen kan organiseres.     

2.1. Om Områdefunksjonen 

Det er i dag ulik organisering og ulike tilbud innenfor PHV og TSB for innsatte i Norge. Noen fengsler 

står uten organisert tilbud eller opplever å ha et mangelfullt tilbud. Det finnes totalt 4173 

fengselsplasser, som stort sett til enhver tid er fylt. Mange steder må innsatte fremstilles av 

fengselsbetjenter til behandling utenfor fengselet. Grunnet manglende ressurser og personell i 

fengslene blir mange av disse fremstillingene avlyst. I 2014 var tallet mer enn 750 avlyste 

behandlingsavtaler (Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet, 2016).  

Det er et stort antall fengsler som er av variert størrelse og med nokså spredt geografisk plassering i 

forhold til helseinstitusjoner. Det vil kreve betydelige ressurser dersom alle distriktspsykiatriske 

sentre (DPS) og/eller ruspoliklinikker skal tilby lik og spesialisert behandling til innsatte og det synes 

derfor hensiktsmessig å ha en områdeorganisering som kan sikre et godt behandlingstilbud. Det 

anbefales i rapporten fra Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet at de helseforetak som 

har fengsel i sitt område formaliserer behandlingstilbudet til de innsatte, slik at dette blir synlig for 

alle instanser fra PHV og TSB, samt kriminalomsorgen (Kriminalomsorgsdirektoratet og 

Helsedirektoratet, 2016).  
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Kort oppsummert er utfordringen at innsatte ikke får gode nok tjenester, at tjenestene er for lite 

tilgjengelig, ikke dimensjonert i forhold til behov og at det er små og sårbare fagmiljø. 

Løsningen som foreslås er faste stedlige tjenester som er tilstrekkelig dimensjonert. God kvalitet på 
tjenestene er foreslått sikret gjennom opplæring, veiledning og faglige nettverk, kompetanseutvikling 
og gjennom å beskrive oppgaver og innhold (spisskompetanseområde). 

2.1.1. Stedlige tjenester i fengslene 

Det anbefales at PHV for innsatte organiseres som stedlige tjenester til faste tider i fengslene. Dette 

for å sikre god tilgjengelighet.  

Hvordan PHV tilbys i fengslene er ulikt organisert i dag. Fra noen steder å ha en fast poliklinikk i 

fengselet, andre steder med polikliniske team som reiser ut til fengslene, og til slutt den vanligste 

ordningen der den innsatte fremstilles utenfor fengselet. For flere fengsler er det ikke avsatt 

særskilte stillinger som skal følge opp tilbudet fra PHV for innsatte.  

Fremstilling utenfor fengslene krever ekstra ressurser for kriminalomsorgen og det er som nevnt 

rapportert at manglende personalressurser har medført at mange fremstillinger blir avlyst. 

I rapporten fra HDIR og KDI anbefales at det «bør inngås avtale om at spesialisthelsetjeneste psykisk 

helsevern og TSB skal være tilgjengelig i fengselet på faste tider». Begge faggruppene som danner 

grunnlag for rapporten foreslår det samme. Dette følges også opp i tilbakemelding fra Wayback Oslo. 

Det er flere fordeler med stedlige tjenester utover tilgjengelighet. Stedlige tjenester muliggjør 

tilstedeværelse på faste møtestrukturer og kan også fasilitere et godt samarbeidsklima og tverretatlig 

forståelse mellom helsetjenestene og kriminalomsorg. Dette gir videre mulighet til å gi veiledning til 

ansatte i kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten, formidle kunnskap om psykisk helse og gi 

informasjon om hvordan en kan forebygge utvikling av psykiske vansker. Stedlige tjenester vil gi økt 

mulighet til å forebygge ved å fange opp tidlig sykdomsutvikling og igangsette tidlig intervensjon, for 

eksempel ved selvmordsrisiko. Stedlig tjeneste vil også være fordelaktig for å kunne jobbe med 

alvorlig personlighetsproblematikk. Det vil sikre kontinuitet i veiledning av miljøpersonale og 

betjenter som jobber med denne gruppen, samt sikre bedre betingelser for behandlings- og 

miljørettede tiltak for innsatte med denne typen vansker. 

Selv om det anbefales å organisere PHV som stedlige tjenester, vil det for noen behandlingsforløp 

kunne være en fordel om behandlingen gjennomføres ved fremstilling, såfremt denne gjennomføres 

som planlagt. Dette vil kunne gjelde behandlingsforløp som startet før innsettelse, og oppstart av 

behandlingsforløp sent i soningen som bør følges opp etter soning. Særlig vil dette gjelde for korte 

soninger. Dersom det er mulig bør det tas hensyn til slike individuelle behandlingsforløp. 

Det kan være behov for akutte vurderinger når det er mistanke om psykoseutvikling eller 

selvmordsfare. Særlig i fengsler med varetektsinnsatte, eller i fengsler som mottar særlig krevende 

innsatte overført fra andre mindre enheter.  Mye kan imidlertid avklares og kanskje avhjelpes kun 

ved en akuttvurdering.  I noen tilfeller hvor det bes om akutte vurderinger kan det skyldes 

tilpasningsvansker eller misnøye med soningsforhold som bedre kunne blitt løst i fengselet gjennom 

en samtale med stedlig helsepersonell fra PHV. En stedlig akuttvurdering vil for mange kunne 

avhjelpe og hindre videre skjevutvikling av lidelser/ kriser. Der det er stedlige tjenester vil det likevel 
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også være behov for fremstilling for akutte vurderinger på kveld/ helg, og det må lages avtaler med 

kriminalomsorgen lokalt om hvordan akuttvurderinger skal håndteres utenfor tidene hvor det er 

stedlige tjenester. 

Egnede lokaler i fengslene 

For at stedlige tjenester skal kunne være forsvarlige og effektive er det nødvendig med egnede 

lokaliteter i fengslene for spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at lokaler møter kriterier som 

sikrer forsvarlighet samt sikkerhet for den ansatte. Kontorer og samtalerom/ undersøkelsesrom må 

være av en standard som er tilnærmet lik den en ser for øvrig innen spesialisthelsetjenesten, og 

ansatte kunne ha tilgang til elektronisk pasientjournal i kontorene. Mange steder vil dette kunne 

være en utfordring da en stor andel av fengslene i Norge er gamle bygg med utdaterte fasiliteter. Det 

er særlig viktig å sikre gode nok lokaliteter og rammebetingelser for eventuell utdeling av medisiner. 

 Det anbefales å ha et stedlig tjenestetilbud, til faste tider, for innsatte. 

 Det anbefales at Kriminalomsorgen tilbyr egnede lokaler for stedlige tjenester. 

 Det anbefales å ha fremstilling i behandlingsforløp hvor innsatte allerede mottar behandling 

fra PHV før innsettelse, og skal sone en kort dom. 

 Det anbefales at det lages avtaler med kriminalomsorgen lokalt om hvordan 

akuttvurderinger skal håndteres utenom tidene det er stedlige tjenester. 

 

2.1.2. Bemanning 

Fagstillinger 

For PHV vil behandlerstillinger kunne være psykologer, psykologspesialister, leger i spesialisering, 

psykiatere og sykepleiere/vernepleiere. På grunn av rettighetsvurderinger vil det være et stort behov 

for spesialistkompetanse og flere av oppgavene vil vanligvis utøves av psykologer, slik at det i 

hovedsak vil være fagpersoner av disse gruppene som jobber inn mot fengslene. 

I tillegg til stillinger som skal sikre tjenester til den enkelte innsatte, er det et behov for at det utføres 

andre oppgaver som bidrar til å sikre gode tjenester. Disse knytter seg til den spesielle settingen det 

er å levere tjenester i fengslene. Dette omfatter veiledning og undervisning for, og møtevirksomhet 

med kriminalomsorg og fengselshelsetjenestene.  I tillegg kommer arbeid med forebyggende tiltak og 

behandlingsmotiverende innsats, nettverksarbeid med andre tjenester innenfor fagområdene, 

kvalitetsarbeid og fagutvikling. Dette er derfor tatt med i vurderingen av behovet for stillinger. 

I tillegg til behandlerstillinger vil det være behov for merkantile tjenester og ledelse. Noen steder vil 

det være behov for egne stillinger for disse formålene, mens det andre steder kan dekkes i allerede 

eksisterende organisasjonsstrukturer i helseforetakene. Hvordan dette best kan løses bør vurderes 

lokalt og det er derfor ikke tatt med i vurderingen av hverken organisering eller ressursbehov i denne 

rapporten.  

Ressursbehov 

I vurderingen av hvilket ressursbehov som bør legges til grunn for tjenestene er det tatt 

utgangspunkt i tilbud fra PHV som ser ut til å fungere godt i dag. Det er erfaringsmessig slik at 

helseforetak har gitt dette ulik prioritert. 
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Oslo universitetssykehus HF og Helse Bergen HF er eksempler på helseforetak som over tid har gitt 

høy prioritet til PHV for innsatte. Man ser at denne prioriteringen har bidratt til en stabil og kvalifisert 

tjeneste, som også har bidratt til stabilt gode samarbeidsrelasjoner med fengselshelsetjenester og 

kriminalomsorgen. Under pkt. 6 beskrives organisering og bemanning av tjenestene i Oslo og Bergen. 

I arbeidet med rapporten må det konstateres at det de fleste steder ikke er en tilsvarende 

ressurstilgang som det er disse to stedene, og at det må en klar styrking til for at det skal kunne 

leveres tilsvarende tjenester nasjonalt.  

2.1.3. Organisering  

Faglig tilknytning 

I rapport om «oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem» foreslås; «en 

områdefunksjon kan for eksempel ivaretas av en sikkerhetsavdeling, et DPS, en ruspoliklinikk eller 

annen enhet i HF. Fengselspsykiatri som fagfelt overlapper med flere andre fagfelt, som eksempelvis 

sikkerhetspsykiatri og allmennpsykiatri. Hvor den faglige tilknytningen bør ligge vil være avhengig av 

flere hensyn, blant annet hvilke oppgaver som skal utføres, hvorvidt oppgavene krever 

spisskompetanse og hva som er mest hensiktsmessig lokalisering i forhold til geografisk nærhet til 

fengslene. 

PHV for innsatte fordrer variert og bred kompetanse på en rekke ulike tilstander og bruk av ulik 

metodikk i poliklinisk behandling. Mange innsatte vil ha korte dommer og har problematikk som 

sammenfaller med øvrig del av befolkningen. PHV for innsatte vil også omfatte mer spissede 

oppgaver knyttet til voldsrisikovurderinger, tiltak for å forebygge aggresjon og vold, utredning og 

behandling av alvorlige personlighetsforstyrrelser, samt behandling av voldsproblematikk og seksuell 

overgrepsproblematikk. 

PHV kan således med fordel ha en faglig tilknytning til både til sikkerhetspsykiatri eller 

allmennpsykiatri. Ved organisering tilknyttet allmennpsykiatri/DPS sikres man et robust fagmiljø som 

dekker bredden i oppgavene som nevnt over. Ved organisering tilknyttet sikkerhetspsykiatri sikres 

man et robust fagmiljø med kompetanse på spissede oppgaver som nevnt over. Uavhengig av 

organisering er det behov for godt samarbeid med både sikkerhetspsykiatri og allmennpsykiatri.  

Innsatte med dårligst psykisk helse, blir i stor grad værende i fengsel med høy sikkerhet til løslatelse. 

De vil som regel kreve mer tilsyn og oppfølging av betjenter enn den lavere bemanningen i åpne 

fengsler kan klare. I tillegg vil nok også de vanskeligste/farligste innsatte i stor grad bli holdt i høy 

sikkerhet til løslatelse, ut fra individuelle risikovurderinger. For PHV ved disse fengslene vil det være 

behov for kompetanse som faglig er tilgrenset sikkerhetspsykiatrien. 

Tatt i betraktning anbefalingen om stedlige tjenester så vil geografisk nærhet til fengslene ha stor 

betydning for hvor ansvaret for PHV plasseres. Det vil også kunne være andre lokale hensyn som 

hvordan PHV generelt er organisert og kvalitet på eksisterende PHV for innsatte som bør tillegges 

vekt ved spørsmålet om videre organisering. 

 Der det er en tyngre innsattpopulasjonen (forvaring, stor andel varetekt, 

høysikkerhetsfengsler) kan det være en fordel at PHV er forankret i sikkerhetspsykiatrien.  

 Der det er lavere sikkerhetsnivå og kortere dommer kan det være en fordel at PHV er 

forankret i DPS. 
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 Der det er etablerte fagmiljøer fra før, anbefales det at disse videreutvikles i stedet for 

omorganisering/nyetablering. 

Sykehusområder (Helseforetak) 

Det vil være en fordel om PHV for innsatte kan organiseres innen et sykehusområde (helseforetak) 

både av økonomiske og administrative hensyn. I vurderingen bør det vektlegges nærhet til fengslene 

og mellom ulike stedlige tjenester i et sykehusområde, slik at en eventuell felles områdefunksjon er 

praktisk gjennomførbar. Videre bør det vektlegges at enhetene er tilstrekkelig robuste når det 

kommer til antall stillinger, slik en kan motvirke faglig isolasjon og sårbare fagmiljø. Det siste vil i 

mindre grad være en utfordring dersom tjenestene styrkes tilstrekkelig i alle helseforetakene. 

For de fleste steder vil det enkelte helseforetak som en områdefunksjon være en god løsning. Noen 

steder kan det være en bedre løsning å dele et helseforetak opp i to områdefunksjoner, mens andre 

steder kan løsningen være å lage en flerområdefunksjon der flere helseforetak inngår.  

Der de stedlige tjenestene er spredt på flere fengsler, bør det legges til rette for en felles 

møtestruktur innad i områdefunksjonen som sikrer muligheter for veiledning og erfaringsutveksling 

(se eksemplet for TSB i Østfold pkt. 6.3). 

Der områdefunksjonen samlet er mindre i størrelse, bør det sikres muligheter for veiledning og 

erfaringsutveksling opp mot andre fagmiljøer i helseregionen (se pkt. 2.3.2.). 

 Det anbefales at det for områdefunksjonen tas utgangspunkt i helseforetak. 

 Ved utforming av områdefunksjonene bør det vektlegges geografisk nærhet til fengslene og 

mellom de ulike stedlige tjenestene. 

 Ved utforming av områdefunksjonene bør det vektlegges at enhetene får en slik størrelse at 

de blir robuste nok. 

 

2.2. Oppgaver 

Fengslene gir en særskilt setting som får betydning for PHV både i forhold til hvilke oppgaver som 

skal utføres, men også hvordan disse utføres. PHV for innsatte bør derfor anses som et eget 

spisskompetanseområde. 

Dette ble også foreslått som et overordnet tiltak av «Faggruppen for spesialisthelsetjeneste for 

psykisk helsevern og rus» i rapporten fra KDI og HDir (Kriminalomsorgsdirektoratet og 

Helsedirektoratet, 2016). 

Innsatte i fengsel har større psykiske helseproblemer enn befolkningen for øvrig (Cramer, 2014). Det 

som kanskje skiller seg mest ut er den høye andelen med personlighetsforstyrrelser, og da særlig 

andelen med antisosial personlighetsforstyrrelse. I tillegg er andelen med rusmiddelproblemer og 

avhengighet svært høy. I flere av fengslene tilbys det behandlingsprogram for innsatte som har 

begått seksuelle overgrep eller vold, dette krever særskilt kompetanse.  

Under beskrives oppgaver og tema som inngår i spisskompetanseområde PHV for innsatte. Dette 

innbefatter kompetanse utover generalistkompetanse og kjennskap til problematikk som i mindre 
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grad forekommer i allmennpsykiatrisk praksis. Det legges til grunn at behandlere har 

generalistkompetanse, dette beskrives derfor ikke nærmere. 

2.2.1. Oppgaver og kompetansebehov som inngår i 

spisskompetanseområdet 

Kunnskap om lovverk, rettsvesen og rolleforståelse 

Det er nødvendig å ha kunnskap om relevant lovverk som regulerer samarbeidspartnerne i fengsel og 

kjennskap til hvordan «eget» lovverk skal praktiseres i møte med systemer som er underlagt andre 

lover, slik som f. eks. anvendelse av taushetsplikt overfor rettsvesen og kriminalomsorg. I tillegg er 

det sentralt å ha kunnskap om det å vitne, som for eks. forskjellige roller knyttet til å være vitne, 

sakkyndig vitne eller rettssakkyndig. 

Selvmordsatferd og selvskading i fengsel 

Selvskading og selvmordsatferd er høyt forekommende i fengsel. I tillegg til kunnskap og kompetanse 

om vurdering av og tiltak mot selvmordsrisiko og selvskading som kreves av behandlere for øvrig, er 

det også nødvendig med spesialisert kunnskap om slike vurderinger i fengselssettingen. Fengsel er en 

setting som begrenser naturlige mestringsstrategier (som f.eks. sosial kontakt og bevegelse), og 

selvmordsatferd kan tjene andre funksjoner og formål enn for andre pasientgrupper eller i andre 

settinger. Spesielle forhold som en bør kjenne til er blant annet muligheter for å forhindre eller 

forebygge innenfor fengselets rammer, forskjellen på instrumentell selvskading eller selvmordsatferd 

og akutt forhøyet vs. kronisk forhøyet selvmordsfare med tilhørende nyttige intervensjoner. 

Kunnskap om psykoselidelser og behandling i fengsel 

I undersøkelsen av domfeltedomfelte i norske fengsler hadde ca. 4 % en pågående psykoselidelse 

(Cramer, 2014).  Andelen av psykoselidelser i varetektspopulasjonen er ikke kjent, men vil trolig være 

høyere enn blant innsatte som soner på dom.  Både tatt i betraktning at den strafferettslige 

prosessen med vurdering av tilregnelighetsspørsmålet ofte avklares i varetektsfasen, og at det i 

tillegg vil være en del som har rusutløste psykoselidelser i den første tiden etter innsettelsen. Det er 

nødvendig med kunnskap om utredning og behandling av de fleste former for psykose som kroniske 

psykoselidelser, rusutløste psykoser, psykose i forbindelse med personlighetsforstyrrelser, stress og 

psykose, samt sosial isolasjon og psykose. Videre er det nødvendig med kunnskap om indikasjoner 

for innleggelse i sykehus og poliklinisk behandling, frivillig behandling og tvungent psykisk helsevern. 

Det anbefales også kompetanse om rettslige forholdene rundt psykose som soningsdyktighet og 

tilregnelighet. 

Kunnskap om menneskelige reaksjoner i repressive systemer 

Det er behov for særlig høy kompetanse om menneskelige reaksjoner i repressive systemer. Fengsel 

som arena kan by på flere utfordringer for innsattes mentale helse. Særlig gjelder dette hva som kan 

skje når mennesker fratas råderett/kontroll over basale livsområder, og hvordan man påvirkes av 

sosial deprivasjon og stimulideprivasjon. 

Simulering og aggravering 

Det er behov for kompetanse om simulering og aggravering. Noen mennesker kan begå intensjonelle 

fremstillinger av falske eller overdrevne psykiske eller fysiske symptom for å oppnå ytre belønning 

(Egeland, 2008). Hvordan dette fortoner seg i fengselssettingen krever imidlertid en forståelse av de 

mulige gevinstene ved en slik atferd. Både andelen av dyssosiale personlighetsforstyrrelser i fengsel 
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og de særlige kontekstuelle forhold ved rettsprosessene med mulige sekundærgevinster ved psykiske 

lidelser bidrar til at dette er en viktig oppgave. 

Kompetanse i utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser 

En stor andel av innsatte har personlighetsforstyrrelser og det er derfor behov for høy kompetanse i 

utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser, og da særskilt for alvorlig 

personlighetspatologi. Dette gjelder spesielt for personlighetsdiagnoser eller – trekk knyttet til 

normbrytende og utagerende atferd som for dyssosial personlighetsforstyrrelse og paranoid 

personlighetsforstyrrelse. I forlengelsen av dette er kjennskap til psykopatibegrepet og 

kartleggingsverktøy som eksempelvis Psychopathy Check List (PCL-R) (Hare, 1991) viktig. Ved noen 

personlighetsforstyrrelser er det også i større grad miljøet rundt personen enn personen selv som 

kan oppleve dette problematisk. Personlighetsforstyrrelser kan være et behandlingsmål i seg selv, 

men er også en faktor som påvirker evne til å respondere på behandling ved symptomlidelser. Det er 

trolig en andel innsatte med personlighetsforstyrrelser som ikke ønsker behandling eller ikke 

opplever seg som behandlingstrengende. 

Andre spesifikke psykiske lidelser og samsykelighet i innsattpopulasjonen 

Andre psykiske lidelser som er hyppig forekommende i innsatte-populasjonen som bør være en del 

av kompetanseområdet i fengselspsykiatri er AD/HD hos voksne, rus, traumelidelser og affektive 

lidelser. Psykisk utviklingshemning, habilitering og nevrokognitive lidelser er også nødvendige 

kompetanseområder, i tillegg er det nyttig å kjenne til kleptomani og pyromani.  

Innsatte som gruppe har videre en «opphopning» av uheldige livshendelser, skader og 

livsstilsfaktorer som nødvendiggjør god kompetanse på kartlegging/utredning og 

differensialdiagnostiske vurderinger. Situasjonelle faktorer knyttet til soning vil kunne innvirke på 

psykiske helseplager og psykiske lidelser og må kartlegges.  Noen innsatte har sammensatte og 

komplekse tilstander og har behov for helhetlige og koordinerte tjenester som Individuell Plan (IP) og 

ROP forløp eller koordinert samarbeid med kriminalomsorg. 

Minoritetsgrupper 

Behandlere i PHV og TSB i fengsel vil yte helsehjelp til minoritetsgrupper blant innsatte. Med dette 

menes for eksempel både ikke etnisk norske innsatte og personer uten lovlig opphold. Det er derfor 

behov for kompetanse om lovverk som omhandler helsehjelp for personer uten lovlig opphold, 

saksgang i forhold til utsendelse og helsevesenets rolle i dette, bruk av tolk i helsetjenesten og 

kulturelle forskjeller som kan utfordre utredning/behandling. 

Voldelig ekstremisme og radikalisering i fengsel 

Fengsel er kjent som en mulig arena for radikalisering til ekstremisme. Det er derfor behov for 

kompetanse om radikaliseringsprosesser og om mulige intervensjoner ovenfor innsatte i faresonen 

for eller innsatte som er blitt radikalisert, herunder terapeutiske muligheter. Det er videre viktig med 

kjennskap om muligheter for varsling til andre instanser. 

Risikovurdering, utredning og behandling av voldsproblematikk og seksuell overgrepsproblematikk 

Vold og overgrep er aktuelle problemstillinger blant innsatte som populasjon. Selv om en sjelden 

foretar strukturerte risikovurderinger av egne pasienter, er det relevant å vurdere risiko for fremtidig 

vold og seksuelle lovbrudd til bruk i behandlingsøyemed. Tidvis etterspør rusinstitusjoner eller 

sengeposter voldsrisikovurderinger i forkant av opphold, og det etterspørres også veiledning av 
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samarbeidspartnere ift miljøterapeutisk håndtering av aggressiv atferd og hvordan en kan forebygge 

dette i fengsel. Det er derfor behov for kompetanse i bruk av metoden strukturert klinisk 

risikovurdering og verktøy f.eks. HCR-20 og SVR-20. Det er også behov for kompetanse på psykisk 

utviklingshemning og andre utviklingsforstyrrelser i kombinasjon med det overnevnte. Det anbefales 

også å kjenne til oppdatert kunnskap og forskning om pedofili og andre seksuelle parafilier og kjenne 

til hvordan en bør håndtere denne tematikken i behandlingsøyemed. 

Vurdere egnethet for deltakelse i tiltak for voldsproblematikk og seksuell overgrepsproblematikk 

Noen enheter innen psykisk spesialisthelsetjeneste tilbyr behandling for innsatte som er dømt for 

vold og seksuelle lovbrudd i fengsler. Formålet er å redusere risiko for tilbakefall til ny kriminalitet. 

Blant annet har Seksjon for fengselshelsetjenester ved Haukeland universitetssykehus et spesialisert 

tverrfaglig team (bestående av to psykologer tilknyttet seksjonen og to trenede programbetjenter fra 

kriminalomsorgen). Teamet tilbyr langvarig integrert behandling basert på evidensbaserte metoder 

for mennesker dømte for seksuelle lovbrudd. Østlandet har oppstartet BASIS-prosjekt som også tilbyr 

behandling for innsatte som har begått seksuelle lovbrudd i flere fengsler. Per i dag er det ingen 

nasjonal oversikt over hvilke fengsler og helsetjenester som tilbyr slike tiltak og det er ingen rutiner 

for hvordan en henviser eller sender søknad til disse tiltakene. Noen behandlere i psykisk 

spesialisthelsetjeneste har på egenhånd gjort seg kjent med tilbudet og henviser innsatte til slike 

tiltak. Det varierer hvorvidt behandlere i PHV og TSB har kompetanse på dette feltet. Behandlere i 

PHV bør ha tilstrekkelig kunnskap om tiltakene for å kunne vurdere innsattes egnethet for deltakelse 

i disse. 

Kunnskap om anabole androgene steroider i fengsel 

Tidligere eller nåværende bruk av anabole androgene steroider (AAS) blant innsatte er omfattende. 

En ny studie av 1499 innsatte i 57 norske fengselsenheter viser at cirka 25 % av mannlige og 4 % av 

kvinnelige innsatte har erfaring med tidligere eller nåværende bruk av AAS (Bukten et al., 2016). De 

fleste AAS-brukere opplever endringer i stemningsleiet under bruk, i pauser mellom bruk og etter 

avsluttet bruk. Innsatte med tidligere eller pågående AAS-bruk har behov for adekvat helsehjelp. Det 

finnes utarbeidet aktuelle veiledere om AAS. 

Kjenne til forekomst og bruk rusmidler i fengsel, abstinenstilstander og avrusning i fengsel og 

hvordan en samarbeider med TSB i fengsel 

Det er veldokumentert at en stor andel innsatte har brukt eller bruker rusmidler. To tredjedeler av 

alle innsatte har tidligere brukt illegale rusmidler, og halvparten av disse hadde erfaring med 10 eller 

flere ulike stoffer (Bukten et al., 2016). Halvparten av alle innsatte hadde siste året før innsettelse 

skadelig alkoholbruk. Videre hadde nær halvparten av de innsatte hatt daglig bruk av illegale 

rusmidler/medikamenter det siste halve året før soning (Cramer, 2014).   

Personer med omfattende rusmiddelproblemer og daglig rusmiddelbruk forut for varetektsfengsling 

og planlagt soning vil ha høy risiko for å utvikle abstinens ved brå seponering av rusmidler 

(Helsedirektoratet, 2016).  Omtrent 10 % av innsatte er i LAR-behandling under soning (Bukten et al., 

2016). I Norge kontinueres Legemiddelassistert rehabilitering under soning og opioidavhengige kan 

også få tilbud om å starte opp substitusjonsbehandling i fengsel. Dette er en spesialistoppgave og 

regulert i eget lovverk. 

Det er nødvendig med kjennskap til abstinenssymptomer, hvordan en kan forebygge risiko for 

overdosedødsfall etter løslatelse, og kjennskap til kartlegging og medisinsk vurdering forut for 
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avrusning og metodikk for avrusning. I tillegg er det viktig med kunnskap om lover og forskrifter som 

regulerer LAR og hvordan en bør følge opp innsatte i LAR- behandling. 

Rus og psykiske lidelser – ROP pasientforløp 

Innsatte i norske fengsler har høy forekomst av samtidig ruslidelse og psykiske lidelser, ROP-lidelser 

(Bukten et al., 2016; Cramer, 2014). Risiko for suicidforsøk, suicid og for tidlig død er sentrale 

problemstillinger både under varetekt, soning og etter løslatelse. Kompetanse om ROP forløp kan 

bidra til å unngå underdiagnostisering og feildiagnostisering av fengselspopulasjonen. Det er 

utarbeidet nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av pasienter med ROP lidelser 

(Helsedirektoratet, 2012).  

Rusmestringsenheter i fengslene 

Kjennskap til organisering og drift av rusmestringsenheter (RME) og veileder for disse er et viktig 

område. Særlig av betydning for samhandling og samarbeid mellom TSB, Kriminalomsorgen og 

fengselshelsetjenesten. De rammer som ligger til grunn for den enkelte RME bør være kjent for 

ansatte i spesialisthelsetjenesten i fengslene. Det er også en del overlapp mellom RME, TSB og PHV 

som ved god koordinering styrker tjenestene. 

 

2.3. Kompetanseutvikling, fagutvikling og faglige nettverk 

For å sikre at spisskompetanse oppnås er det behov for å ha etablerte ordninger der ansatte tilbys 

opplæring, videreutdanning, veiledning, muligheter for kursing, fagutvikling og kompetansedeling. 

Det må utarbeides rutiner for hvordan de ulike områdefunksjonene kan ha felles møter for drøfting, 

kompetansedeling, kollegaveiledning og fungere som en kvalitetssikrende funksjon. 

2.3.1. Opplæring 

Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Oslo, Bergen og Trondheim (SIFER-

nettverket) har de siste årene hatt tilbud om fordypningskurs i fengselspsykiatri. Disse er utarbeidet i 

samarbeid med klinikere fra fengselspsykiatri. 

Fordypningskursene strekker seg over to år, med fire delkurs som dekker en stor bredde i tema. Disse 

er overlappende med tema beskrevet under kapitelet om spisskompetanse.  SIFER nettverkene 

arrangerer også andre relevante kurs. For eksempel tilbys kurs i voldsrisikovurdering, og kurs i 

utredning og behandling av personlighetsforstyrrelser. 

Det er behov for jevnlige kurs som dekker et bredt spekter av tema. Både for å sikre opplæring av 

nye fagpersoner, men også for å sikre at ny kunnskap når ut til erfarne fagpersoner. 

Det bør videre tilbys kurs for fengselshelsetjenesten som dekker flere av de samme temaene som for 

PHV og TSB. Tilsvarende bør det tilbys kurs om psykiske lidelser for innsatte til betjenter som er i 

jobb. Her er det naturlig å samarbeide med KRUS. 

 Det anbefales at tilbudet om fordypningskurs i fengselspsykiatri i regi av SIFER-nettverket 

videreføres. 

 Det anbefales at et tilsvarende kurs tilbys for fengselshelsetjenesten. Oppgaven bør gis til 

SIFER-nettverket.  
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 Det anbefales at et tilsvarende kurs tilbys for betjenter som er i jobb fengselshelsetjenesten. 

Oppgaven bør gis til SIFER-nettverket i samarbeid med KRUS. 

 

2.3.2. Veiledning og nettverk 

Faglige nettverk på tvers av områdefunksjonene kan en god arena for veiledning og 

erfaringsutveksling og deling av kompetanse. Særlig vil dette være nyttig for mindre fagmiljøer, for 

nye ansatte som kommer inn i fagområdet, og for ansatte som har mer spesialiserte oppgaver. Det vil 

også være en god arena for faglig oppdatering. 

Slike faglige nettverk kan organiseres på ulike måter. Det kan være større felles fagmøter og det kan 

være mer spissede møter for mindre grupper. Slike møter kan også organiseres på ulike måter, det er 

mulig å ta i bruk videoutstyr der avstandene er for store.  

 Det anbefales at det utarbeides struktur for jevnlige nettverksmøter i hver helseregion. 

 Ansvaret for nettverksmøtene kan tillegges kompetansesenter i regionen eller en større 

fengselspoliklinikk.    

 

2.3.3.  Fagutvikling 

Fagutvikling vil omfatte utvikling av nye metoder, oversettelse/translasjon av metoder som har vist 
seg effektive til lokale forhold, implementering og spredning av effektive metoder, og 
oversettelsesarbeid av sjekklister, verktøy o.l. 

For utredning og risikovurdering vil det være en sentral oppgave å utvikle standarder, for ulike 

fagområder og på ulike nivå. Andre sentrale oppgaver her vil være oversettelse av sjekklister og 

implementering av metoder/prosedyrer. En sentral oppgave er å utarbeide standardiserte 

behandlingsveiledere for ansatte som jobber i fengselspsykiatri. 

For håndtering og behandling vil det være en sentral oppgave å utvikle gode pasientforløp. Med 

utfordrende pasientgrupper og mulige alvorlige utfall ved svikt, vil rammer og struktur være særlig 

viktig. Andre oppgaver vil være å tilpasse behandlingsmetoder til lokale forhold, samt videreutvikling 

og skriftliggjøring av manualbaserte behandlinger.   

2.3.4.  Forskning 

Forskning på psykisk lidelser for innsatte har i hovedsak blitt gjennomført ved de tre 

kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. 

Sentrale forskningsoppgaver er å fremskaffe kunnskapsbasert praksis, for eksempel gjennom 

følgeforskning og evaluering av behandling. 

Det anbefales at det videreutvikles og legges til rette for at det kan foregå forskning innad i 

fengselspsykiatriske fagområder/poliklinikkene. Det er naturlig å tenke at de eksisterende 

forskningsenhetene samarbeider med de kliniske fagmiljøene om å utarbeide og jobbe frem slike 

forskningsprosjekt.  

Det er et behov for å styrke forskningsfeltet innen PHV for innsatte. 
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2.3.5. Organisering og faglig tilknytning 

Flere av oppgavene under kompetanseutvikling bør utføres av eller i samarbeid med erfarne klinikere 

fra fagområdene. Særlig vil det gjelde undervisning, fagutvikling, veiledning og utvikling av nettverk.  

Det bør vurderes å opprette noen delte stillinger for klinikere ved kompetansesentrene for retts- 

fengsels- og sikkerhetspsykiatri. Disse bør fortrinnsvis legges til eksisterende robuste 

fengselspsykiatriske poliklinikker som Bergen og Oslo, og til eventuelt nye robuste poliklinikker som 

bygges opp. Det bør også vektlegges en geografisk spredning av disse stillingene. 

Disse særskilte fagstillingene vil da kunne ha ansvar for opplæring, veiledning og nettverk, samt 

fagutvikling i de fire helseregionene. 
 

2.4. Administrative og økonomiske konsekvenser PHV 

Områdefunksjon 

Forslagene for områdefunksjon for PHV for innsatte vil innebære et ressursbehov i hovedsak knyttet 

til nye stillinger. 

For å beregne merkostnader er det tatt utgangspunkt i eksiterende tjenester der det vurderes at det 

er god kvalitet (se punkt 6). Det konstateres at for det fleste foretak er behov for en styrking. Med 

utgangspunkt i en kostnad for en stilling for en psykologspesialists inklusiv sosiale utgifter (ca. kr 

880 000,-), er det beregnet et generelt antatt ressursbehov til nye stillinger på 25-30 millioner kroner 

per år. 

Kompetanseutvikling 

Forslagene for kompetanseutvikling vil innebære en betydelig økt aktivitet ved kompetansesentrene. 

Dette kan enten gjøres ved å redusere annen aktivitet, eller ved å tilføre mer ressurser til nye 

stillinger ved kompetansesentrene.  

Administrativt 

Forslagene vil innebære både administrative endringer og kostnader knytte til dette. Bl.a. vil det 

være behov knyttet til lederoppgaver og generelle kostnader knytte til stillinger. Det er ikke beregnet 

hva dette vil koste, da det er usikkert hvilke utslag dette vil ha for de ulike helseforetakene. 

I hovedsak innebærer forslagene å styrke eksisterende tjenester noe som trolig vil medføre noe 

mindre administrative endringer og kostnader. Særlig vil dette gjelde der det fra før er noe utbygde 

tjenester.   

Kriminalomsorgen og kommunehelsetjenesten 

Forslagene vil kunne få betydning også for kriminalomsorgen og fengselshelsetjenestene fra 

kommunene.  

For Kriminalomsorgen vil det særlig behovet for egnede lokaler som vil kunne medføre en betydelig 

kostnad. Hvor stort behov det er for oppgraderinger og hva det vil innebære av kostnader har ikke vi 

oversikt over. 
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For at spesialisthelsetjenester for PHV skal fungere optimalt i fengslene er det nødvendig at 

fengselshelsetjenestene fra kommunene også er tilstrekkelig utbygd. Hvor stort behov det er for 

styrking av fengselshelsetjenestene og hva det vil innebære av kostnader har ikke vi oversikt over. 

 

3. Områdefunksjon TSB 

Det vises her til beslutningsprosessen beskrevet under pkt. 2., som også er gjeldende for utredning 
av modeller for områdefunksjonen for TSB.  

3.1. Om Områdefunksjonen 

Som nevnt tidligere er det et stort antall fengsler som er av variert størrelse og med nokså spredt 

geografisk plassering i forhold til helseinstitusjoner. Det vil kreve betydelige ressurser dersom alle 

ruspoliklinikker skal tilby lik og spesialisert behandling til innsatte og det synes derfor hensiktsmessig 

å ha en områdeorganisering som kan sikre et godt behandlingstilbud. Det anbefales i rapporten fra 

KDI og HDir at de helseforetak som har fengsel i sitt område formaliserer behandlingstilbudet til de 

innsatte, slik at dette blir synlig for alle instanser (Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet, 

2016). 

3.1.1. Stedlige tjenester 

Innsatte har tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) gjennom rusmestringsenheter i 13 

fengsler; Stifinnerenheter i 5 fengsler (medregnet utvidelse i 2017); ambulant og oppsøkende 

tjeneste fra enkelte rusavdelinger/ruspoliklinikker. Domfelte har tilgang til TSB gjennom ND 

ordningen eller ved § 12-soning (og eventuelt § 16-soning). 

Fremstilling utenfor fengslene krever ekstra ressurser for kriminalomsorgen og det er rapportert at 

manglende personalressurser har medført at mange fremstillinger blir avlyst. 

I rapporten fra HDIR og KDI anbefales at det «bør inngås avtale om at spesialisthelsetjeneste psykisk 

helsevern og TSB skal være tilgjengelig i fengselet på faste tider» (Kriminalomsorgsdirektoratet og 

Helsedirektoratet, 2016). Begge faggruppene som danner grunnlag for rapporten foreslår det 

samme. Dette følges også opp i tilbakemelding fra Wayback Oslo.  

Utfordringer, og fordeler, med fremstilling utenfor fengslene vil kunne føre til økt sikkerhetsrisiko 

ved å flytte den innsatte ut av fengselet for en fremstilling, i andre tilfeller kan det være 

behandlingsmessige grunner til at pasienten skal følges opp av annen instans enn tjeneste i fengselet 

som eksempelvis når den innsatte allerede har oppstartet behandlingsforløp utenfor fengselet og 

skal sone en kort dom. 

Rettighetsvurderinger 

Rammebetingelser og faglige anbefalinger for rettighetsvurderinger til behandling i TSB er beskrevet i 

Helsedirektoratets prioriteringsveileder (Helsedirektoratet, 2015b). Rettighetsvurdering er omfattet 

av fritt behandlingsvalg men det vanlige er at henvisning sendes pasientens lokalsykehus. I TSB skal 

henvisningene vurderes i tverrfaglig team (medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig). 
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En rettighetsvurdering baserer seg både på behov og forventet nytte. Den forventede nytte vil kunne 

variere opp mot pasientens tilstand og motivasjon. Dette vil også påvirkes av soningssituasjonen og 

den bør derfor tas hensyn til. Den stedlige TSB-tjeneste vil være en sentral aktør ved henvisninger til 

TSB og samhandle med vurderingsinstans i den innsattes lokalsykehus.   

Dersom den innsattes problemomfang indikerer at det er nødvendig med samtidige tjenester fra PHV 

og TSB bør henvisningen vurderes i et samarbeid mellom vurderingsinstans i PHV og TSB. Dette er 

pålagt vurderingsenheter i helseforetak gjennom prioriteringsveiledere og nasjonal faglig 

retningslinje for behandlings av ROP lidelser. 

 Det anbefales at henvising av innsatt til TSB følger vanlig praksis når det gjelder 

rettighetsvurdering og sendes til henvisningsmottak i pasientens lokalsykehus. Henvisningen 

sendes fra helsetjenesten i fengselet eller stedlig TSB tjeneste. Den innsatte og aktuelle 

aktører bidrar til alle nødvendige opplysninger i henvisingen.  

 

Behandling 

Innsatte som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra spesialisthelsetjenesten kan ha behov 

for ukentlige behandlingstimer. Dersom det er utfordringer med å få gjennomført fremstillinger vil 

dette kunne hindre kontinuitet og fremgang i behandlingen.  

Det kan likevel være noen fordeler med fremstillinger gitt at de gjennomføres som planlagt. Innsatte 

kan beholde kontakt med behandlere i TSB som de hadde forut innsettelse. Tilsvarende vil gjelde ved 

oppstart av behandlingsrelasjoner under soningsforhold som kan videreføres etter soning. Særlig der 

det er korte soningsforløp vil dette gjøre seg gjeldende. En annen fordel med fremstilling kan være at 

den innsatte får behandling på et sted som er løsrevet fra den settingen de ellers oppholder seg. 

Noen vil kunne anse dette som en pause fra soningsforholdene, eller at det fasiliterer evnen til å 

regulere seg før, under og etter behandlingstime.  

Stedlige TSB tjenester kan bidra til å forebygge utvikling av uheldige situasjoner. Det kan dreie seg 

om å iverksette selvmordsforebyggende tiltak eller tidlig intervensjon for pasienter hvor man 

mistenker en sykdomsutvikling. Stedlige tjenester gjør det mulig for behandlere å få kjennskap til 

pasienters soningsforhold og tidligere historikk i fengsel. 

Stedlig tjeneste vil kunne bidra til å fasilitere et godt samarbeidsklima og tverretatlig forståelse 

mellom helsetjenestene og kriminalomsorg.  Deltagelse på møter med kriminalomsorgen og 

fengselshelsetjenesten åpner for faglig dialog.  

Stedlig tjeneste gir videre mulighet til å gi veiledning til ansatte i kriminalomsorgen og 

fengselshelsetjenesten, formidle kunnskap om rus- og avhengighetslidelser og psykisk helse knyttet 

til dette. 

Innsatte kan bli motivert til å benytte seg av behandlingstilbud når de er kjent med behandleren 

gjennom stedlig tjeneste. Behandlerne gis mulighet til å observere pasienter i flere settinger, noe 

som er gunstig i utrednings – og behandlingsøyemed.  

Å ha ansatte fra TSB til stede i fengselet vil kunne bedre samarbeid mellom ulike instanser for å 

hindre behandlingsavbrudd ved f.eks. løslatelse eller flytting til ny avdeling. 
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Det er svært viktig at en slik tjeneste består av flere stillinger og er organisert i et robust fagmiljø 

knyttet til ulike TSB tjenester til innsatte/domfelte. Dette beskrives under organisering av tjenestene. 

 Det anbefales å ha et stedlig tjenestetilbud for behandling av innsatte fra TSB. 

 Det anbefales å ha fremstilling i behandlingsforløp hvor innsatte allerede mottar behandling 

fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling før innsettelse, og skal sone en kort dom. 

 Det anbefales også å benytte fremstilling dersom innsattes domslengde tilsier at man ikke får 

gjennomført et godt utredings- eller behandlingsforløp med gjenværende soningstid. Dette 

fordrer imidlertid at kriminalomsorgen gjennomfører avtalte fremstillinger.  

 Det anbefales at TSB tjenestene til innsatte/domfelte organiseres som et robust fagmiljø 

omfattet av de ulike TSB tjenester  

 

Egnede lokaler i fengslene 

For at stedlige tjenester skal kunne være forsvarlige og effektive er det nødvendig med egnede 

lokaliteter i fengslene for spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at lokaler møter kriterier som 

sikrer forsvarlighet samt sikkerhet for den ansatte. Kontorer og samtalerom/ undersøkelsesrom må 

være av en standard som er tilnærmet lik den en ser for øvrig innen spesialisthelsetjenesten, og 

ansatte kunne ha tilgang til elektronisk pasientjournal i kontorene. Mange steder vil dette kunne 

være en utfordring da en stor andel av fengslene i Norge er gamle bygg med utdaterte fasiliteter. I de 

områdene der det er store avstander vil muligheten for å kommunisere via Helsenett være særlig 

viktig. Det er særlig viktig å sikre gode nok lokaliteter og rammebetingelser for eventuell utdeling av 

medisiner. 

 Det anbefales at Kriminalomsorgen legger til rette for egnede lokaliteter for 

spesialisthelsetjenesten for å sikre forsvarlige og effektive stedlige tjenester samt utdeling av 

medisiner. 

 

3.1.2. Bemanning 

Fagstillinger 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling representerer spesialistkompetanse i tre fagfelt: psykologfaglig, 

sosialfaglig og medisinskfaglig. Alle faggruppene har spesialitet innenfor rusbehandling. TSB i fengsel 

må ha tilgang på spesialistkompetanse i alle fagfelt og dette kan sikres ved å organisere TSB 

tjenestene i fengsel i en godt bemannet ruspoliklinikk sammen med øvrige TSB tjenester for 

innsatte/domfelte. 

Mange innsatte med rusproblemer overføres til fengsler med lavere sikkerhetsnivåer, slik at en stor 

andel av de innsatte der har store rusproblemer og sammensatte levekårsutfordringer. I følge KDI vil 

derfor behovet for TSB være størst i disse fengslene. Det vil imidlertid være et økt behov for 

akuttvurderinger fra TSB for varetektsinnsatte, som i all hovedsak er i fengsler med høy sikkerhet. 

Dette gir støtte for et tilnærmet likt behov av ressurser for TSB for alle fengsler. 

Ressursbehov 

Ressurser til de ulike TSB tiltak i det enkelte fengsel sees samlet for å forsterke det tverrfaglige 

elementet og sikre et mer robust fagmiljø. Den ruspolikliniske basen for TSB bør være godt bemannet 

i utgangspunktet med tilgang på tverrfaglig kompetanse.  Det vurderes at det er behov for stillinger 

knyttet til TSB også utover de stillingene som er avsatt til rusmestringsenheter i flere fengsler. Det 
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vurderes at det ikke er noe fullgodt tilbud fra TSB ved noen fengsler, og at det er behov for å styrke 

disse i alle helseforetak. Det er hensiktsmessig at personell knyttet til en eventuell rusmestringsenhet 

og i noen få fengsler en rusenhet (Stifinnerenhet) er knyttet til den ruspolikliniske basen. 

3.1.3. Organisering 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i fengsel er et nytt fagfelt og lite beskrevet men de innsattes 

ruslidelser og behandlingen av disse er ikke særskilte og vil ikke kreve faglig spisskompetanse. Det er 

grunn til å beskrive TSB i fengsel som tilsvarende TSB i døgnbehandling utenfor murene, med det 

forbehold at rammebetingelsene er annerledes.  

Svært mange innsatte med rusproblemer soner i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. En stor andel av 

de innsatte i slike fengsler har store rusproblemer og sammensatte levekårsutfordringer. Det vil si at 

når det gjelder volum på TSB, vil behovet være størst i disse fengslene. Det er etablert 

rusmestringsenheter i 13 fengsler i Norge. I disse fengslene er det allerede etablert et samarbeid 

mellom TSB og kriminalomsorgen. 

  

Organisering av TSB i helseforetakene 

TSB omfatter tilbud om poliklinisk- og ambulant behandling, akutt-tilbud, avrusning, dag- og 

døgnbehandling til pasienter som bruker alle typer rusmidler; legemiddelassistert rehabilitering 

(LAR); behandling av pasienter som har problematisk bruk av anabole androgene steroider; 

behandling av spilleavhengighet. Fagområdet skiller seg fra somatikk og psykisk helsevern ved at 

også sosialtjeneste(NAV) kan henvise til behandling. Alle regionale helseforetak skal sørge for at det 

er tilgjengelig behandlingstilbud, enten i eget foretak eller gjennom private avtaleparter.  

TSB er organisert på ulik måte rundt om i landet. Mange helseforetak har egen avdeling for rus- og 

avhengighetsbehandling hvor all TSB er samlet, poliklinikk, dagbehandling og døgnbehandling. I noen 

helseforetak er ruspoliklinikker organisert innenfor DPS strukturen og dermed innenfor PHV og bare 

døgnavdelingene er lagt til avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Variasjon i hvordan 

helseforetakene organiserer TSB, kan få betydning for hvordan TSB organiseres opp i mot fengslene. 

Noen foretaksområder opererer med ett sentralt henvisningsmottak for rettighetsvurdering og 

koordinering av behandlingstilbud i TSB. I andre HF er rettighetsvurderingene lagt til lokale 

ruspoliklinikker og er ikke sentralisert i et felles mottak. Der ruspoliklinikkene er organisert som en 

del av DPS’ene, vil rettighetsvurderingene til begge fagfelt foregå i DPSet (men for TSB skal det skje 

tverrfaglig). 

Flere større helseforetak som yter TSB til rusmestringsenheter i lokalt fengsel /fengsler har ofte 

denne organisert fra en ruspoliklinikk/sosialmedisinsk poliklinikk.  

TSB i fengsel - Rusmestringsenheter, Narkotikaprogram med domstolskontroll og 

Stifinneravdelinger 

Det er Kriminalomsorgen som er hovedansvarlig for driften av rusmestringsenheter (RME) i 13 

fengsler i Norge. Det tilbys individuelt og gruppebaserte rusmestringsprogram og planlegging av 

tilbakeføring til oppfølging i kommune eller videre behandling i TSB. Det er til hver enhet gitt midler 

fra HOD til ansettelse av fortrinnsvis en psykolog som skal være ansatt ved et helseforetak. De fleste i 

DPS eller ruspoliklinikk/sosialmedisinsk poliklinikk.  
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Alternativt til soning i fengsel er Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) en landsdekkende 

straffereaksjon med særskilt fokus på rusbehandling.  

Stifinneravdelingene gir tilbud om rehabilitering og behandling av rusmiddelavhengige og er et 

samarbeid mellom helsemyndighetene, Tyrilistiftelsen og Kriminalomsorgen. Tyrili har 

behandlingsteam i Oslo og Bredtveit fengsel (Stifinner`n).  I tillegg til disse to 2 ble det i 2017 

opprettet 3 nye behandlingsteam som er inspirert av stifinnermodellen men som også har stillinger 

fra lokalt helseforetak. 

Det er i disse tiltakene en variasjon av innhold og praksis som er, og vil være viktige arenaer for gode 

behandlingsforløp uavhengig av om rett til spesialisthelsetjenester er gitt. Det er i denne rapporten 

anbefalt å knytte disse tiltakene sammen for å understøtte etablering av et robust og bredt fagmiljø 

som kan bidra til utvikling av TSB-tjenester til innsatte og domfelte. 

 Det anbefales at den ruspoliklinikken/sosialmedisinske poliklinikken som er nærliggende til 

lokalt fengsel og/eller organiserer TSB tjenesten til rusmestringsenheten forsterkes til å være 

base for TSB tjenestene til innsatte / domfelte. 

 Det anbefales av helseforetakets kontaktperson for ND inngår i et nært samarbeid med 

ruspoliklinikken som er base for TSB til innsatte/domfelte 

 

3.2. Oppgaver 

 
For TSB vil det være aktuelt med kompetanse knyttet til oppgavene som er beskrevet for PHV. Det 
vises derfor til disse (pkt. 2.2.). Utover dette vil oppgavene være like de som er for TSB ellers. Under 
beskrives derfor fire faser i et TSB- forløp.  
 
FASE 1: Henvisning og inntaksrutiner 
Når ny pasient er tatt inn på enheten vil behandler gjøre en konkret timeavtale med pasient.  
Behandler gjennomfører samtalen i henhold til mal for vurderingssamtale. 
Henvisningen drøftes og tverrfaglig.  
 
FASE 2: Kartlegging og vurdering av behandlingsbehov 
Fase 2 innebærer en kartlegging og vurdering av behandlingsbehov, gjerne intensivt i løpet av 2-4 
uker. I denne fasen gjennomføres også kartlegging og vurdering av suicidfare (inkl. overdoserisiko), 
førerkort og barn som pårørende, prioritert i denne rekkefølge. Videre kartlegging gjennomføres ved 
bruk av klinisk intervju supplert med et utvalg av standardiserte verktøy for screening av rus og 
psykisk helse.  
 
Videre forløp kan ta 3 ulike retninger: a) utredning, b) behandling eller c) praktisk avklaring. Avhengig 
av behov og soningslengde, kan behandlingskontakten bestå av en eller flere av disse 
elementene/retningene. 
 
FASE 3: Utredning – Behandling – Praktisk avklaring 
Forløp A - utredning 
Basert på resultatene av kartleggingen i fase 2, vil det kunne være nødvendig å gjennomføre en 
grundigere utredning av psykisk helse.  
 
Resultatene av utredningen drøftes i tverrfaglig team; teamets konklusjon journalføres som 
utredningsvurdering med eventuelle diagnoser.  
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Forløp B - behandling 
Behandling vil i hovedsak fokuserer på to områder som gjensidig påvirker hverandre, rus og psykisk 
helse.  
 
Forløp C – praktisk avklaring 
Ved kortere soningsløp er det behov for praktisk tilrettelegging i forbindelse med løslatelse. Dette 
innebærer blant annet å etablere kontakt med lokalt tjenesteapparat, både på kommunalt- og 
spesialisthelsetjenestenivå. Basert på resultatet av kartlegging i fase 2, vil informasjon etter avtale 
med pasient bli formidlet til samarbeidspartnere gjennom ansvarsgruppemøter og/eller 
viderehenvisninger. I enkelte situasjoner ved svært kort soningstid, vil behandlers rolle i større grad 
bære preg av råd/veiledning overfor Kriminalomsorgen, snarere enn individualterapi/ behandling. 
 
FASE 4: Fokus mot endt soning og avslutning. 
Sjekkliste:  
· Henvise videre 
· Psykometri ved avslutning,  
· GAF ut 
· Individuell plan 
· Kriseplan og risiko for overdose 
· Suicidvurdering  
· Epikrise 
· Evaluere behandlingseffekt/forløp ihht behandlingsplan.  
 

3.3. Kompetanseutvikling, fagutvikling og faglige nettverk 

For å sikre at nødvendig kompetanse oppnås er det behov for å ha etablerte ordninger der ansatte 

tilbys videreutdanning, veiledning, muligheter for kursing, fagutvikling og kompetansedeling. 

Det er noen særskilte utfordringer knyttet til rammebetingelsene i fengsel når 

spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre behandling og rehabilitering av innsatte innenfor 

fagfeltene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette innbefatter kompetanse 

utover generalistkompetanse om bruk av metoder som er spesielt tilpasset forholdene. Ansatte i TSB 

i fengsel vil ha behov for og nytte av å tilegne seg spesialisert kunnskap, kunne etablere 

fengselsfaglige nettverk for deling av kompetanse, ha tilbud om veiledning og delta i fagutvikling og 

forskning. 

3.3.1. Opplæring 

NK TSB har erfaring med å drifte faglige nettverk *og prosjekter for kompetanseutvikling og 

spredning av kompetanse**. Det er hensiktsmessig å bruke deres erfaring og modell i et 

fengselsfaglig TSB-nettverk. Det er behov for jevnlige kurs som dekker et bredt spekter av tema. Både 

for å sikre opplæring av nye fagpersoner, men også for å sikre at ny kunnskap når ut til erfarne 

fagpersoner. 

Det bør videre tilbys kurs for fengselshelsetjenesten som dekker flere av de samme temaene som for 

PHV og TSB. Tilsvarende bør det tilbys kurs om ruslidelser til betjenter som er i jobb. Her er det 

naturlig å samarbeide med KRUS. 
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*Nasjonalt nettverk for utredning av rus- og avhengighetslidelser;  Forum for brukerinvolvert 

forskning; Nasjonalt nettverk for klinisk rusmiddelforskning; Nasjonalt ledernettverk i TSB; Nasjonalt 

faglig nettverk for LAR (LAR-ledermøtet) 

** Akutte tjenester i TSB; Implementering av nasjonale faglige retningslinjer; Faglige rammer og 

fagutvikling i TSB; Hindre drop-out fra rusbehandling; Somatisk helse og rus; Steroidprosjektet; Rett 

og frist (rettighetsvurdering). 

3.3.2. Veiledning og nettverk 

For TSB vil det være aktuelt å legge ansvaret for opprettelse og oppfølging av et faglig nettverk til 

nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK TSB) som har ansvar for å etablere nasjonale fag-nettverk og 

bidra i kompetanseutvikling, opplæring og undervisning. NK TSB er organisert i avdeling rus- og 

avhengighetsbehandling Oslo universitetssykehus og samarbeider også med Nasjonal 

Kompetansetjeneste ROP (organisert i Sykehuset Innlandet). 

Det må utarbeides rutiner for hvordan ruspoliklinikkene med base-funksjon kan utvikle et felles faglig 

nettverk for undervisning, kompetansedeling, kollegaveiledning og fungere som en kvalitetssikrende 

funksjon.  

 Det anbefales å tillegge NK TSB å opprette et faglig nettverk for fagpersonell i TSB innenfor 

kriminalomsorgen som omfatter TSB i fengsel, ND, Rusmestringsenheter, rusenheter i fengsel 

(«Stifinnern») og § 12 soning. 

3.3.3. Fagutvikling 
Fagutvikling kan omfatte utvikling av nye metoder, oversettelse/translasjon av metoder som har vist 

seg effektive til lokale forhold, implementering og spredning av effektive metoder, og 

oversettelsesarbeid av sjekklister, verktøy o.l. 

For utredning og risikovurdering vil det være en sentral oppgave å utvikle standarder, for ulike 

fagområder og på ulike nivå. Andre sentrale oppgaver her vil være oversettelse av sjekklister og 

implementering av metoder/prosedyrer. 

3.3.4. Forskning 
Forsking i fagfeltene psykisk helse og rus på innsatte i Norge har i hovedsak blitt gjennomført ved de 

tre kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og ved Senter for rus- og 

avhengighetsforskning (SERAF).  

Sentrale forskningsoppgaver er å fremskaffe kunnskapsbasert praksis, for eksempel gjennom 

følgeforskning og evaluering av behandling. 

Det anbefales at det videreutvikles og legges til rette for at det kan foregå klinisk forskning i 

fengslene. Det er naturlig å tenke at de eksisterende forskningsenhetene samarbeider med de 

kliniske fagmiljøene om å utarbeide og jobbe frem slike forskningsprosjekt. 

3.3.5. Organisering og faglig tilknytning 
Flere av oppgavene under kompetanseutvikling bør utføres av eller i samarbeid med erfarne klinikere 

fra fagområdene. Særlig vil det gjelde undervisning, fagutvikling, veiledning og utvikling av nettverk.  
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Det bør vurderes å styrke Nasjonal kompetansetjeneste TSB for å dekke et økt behov knyttet til 

kompetanseutvikling ved tjenestene knyttet til kriminalomsorgen. En slik styrking vil da kunne brukes 

til opplæring, veiledning og nettverk, samt fagutvikling i de fire helseregionene. 

 

3.4. Administrative og økonomiske konsekvenser TSB 

 
Områdefunksjon 

Forslagene for områdefunksjon for TSB for innsatte vil innebære et ressursbehov i hovedsak knyttet 

til nye stillinger. 

For å beregne merkostnader er det tatt utgangspunkt i eksiterende tjenester der det vurderes at det 

er god kvalitet (se punkt 6). Det konstateres at for det fleste foretak er behov for en styrking. Med 

utgangspunkt i en kostnad for en stilling for en psykologspesialists inklusiv sosiale utgifter (ca. kr 880 

000,-), er det beregnet et generelt antatt ressursbehov til nye stillinger på rundt 20 millioner kroner 

per år. 

Kompetanseutvikling 

Forslagene for kompetanseutvikling vil innebære en betydelig økt aktivitet ved Nasjonal 

kompetansetjeneste TSB. Dette kan enten gjøres ved å redusere annen aktivitet, eller ved å tilføre 

mer ressurser til nye stillinger ved kompetansesentrene.  

Administrativt 

Forslagene vil innebære både administrative endringer og kostnader knytte til dette. Det vil bl.a. 

være behov knyttet til lederoppgaver og generelle kostnader knytte til stillinger. Det er ikke beregnet 

hva dette vil koste, da det er usikkert hvilke utslag dette vil ha for de ulike helseforetakene. 

I hovedsak innebærer forslagene å styrke eksisterende tjenester noe som trolig vil medføre noe 

mindre administrative endringer og kostnader. Særlig vil dette gjelde der det fra før er noe utbygde 

tjenester.   

Kriminalomsorgen og kommunehelsetjenesten 

Forslagene vil kunne få betydning også for kriminalomsorgen og fengselshelsetjenestene fra 

kommunene.  

For Kriminalomsorgen vil det særlig behovet for egnede lokaler som vil kunne medføre en betydelig 

kostnad. Hvor stort behov det er for oppgraderinger og hva det vil innebære av kostnader har ikke vi 

oversikt over. 

For at spesialisthelsetjenester for TSB skal fungere optimalt i fengslene er det nødvendig at 

fengselshelsetjenestene fra kommunene også er tilstrekkelig utbygd. Hvor stort behov det er for 

styrking av fengselshelsetjenestene og hva det vil innebære av kostnader har ikke vi oversikt over. 
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4. Samarbeid PHV, TSB og andre aktører 
 

Det er avgjørende med et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i fengslene. Dette omfatter 

kriminalomsorgen, fengselshelsetjenesten og TSB. I tillegg vil det være behov for samarbeide med 

helsetjenester utenfor fengslene i tilknytning til behandlingsforløp. 

Samarbeidsavtaler 

Helseforetakene er forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler med kommuner etter 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1-e. Samarbeidsavtaler med kriminalomsorg og 

fengselshelsetjeneste vil gi bedre og mer sømløse pasientforløp (Gittel, 2009). Avtaler må tydelig 

avklare hver etats relasjon, rammer, roller, hvilke regelverk en opererer innenfor, og hva det 

overordnede målet er.  Det bør etterstrebes å tilegne seg forståelse for de ulike etatenes 

organisasjonsstruktur, lovverk og virke. Det anbefales å ha forpliktende avtaler som sikrer 

regelmessig og frekvente møtepunkter. Under følger anbefalinger for samarbeid med PHV, TSB, 

fengselshelsetjenesten og kriminalomsorg. 

Samarbeid TSB og PHV 

Både TSB og PHV er hver for seg ulikt organisert rundt om i landet. En samlokalisering av tjenester 

fremstår således som urealistisk og er derfor ikke vurdert videre som en generell anbefaling. Det 

vurderes likevel at en slik samlokalisering/-organisering bør prøves ut. 

 

Uavhengig av aktuell organisering bør hovedmål være å sikre et godt samarbeid mellom PHV og TSB 

slik at de innsatte får likeverdige tjenester, og mer sømløse overganger mellom behandlings-

institusjonene. Med utgangspunkt i rettighetsvurderte henvisninger fra 1. linjetjenesten til PHV 

og/eller TSB, samt pasienten sitt samtykke til tverretatlig drøfting, planlegging og koordinering av 

behandlingsforløp, vil det være hensiktsmessig å etablere regelmessige samarbeidsmøter mellom 

PHV og TSB i de respektive fengslene.  

 

Dersom rettighetsvurderingen kan skje ved stedlig tjeneste i fengslene vil en samordning av 

vurderingsenheter for PHV og TSB i fengsler være aktuelt, noe som da forutsetter tverrfaglighet 

(sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig). 

 Det bør etableres regelmessige samarbeidsmøter mellom TSB og PHV i de respektive 

fengslene (se mer om samarbeid under). 

 

Fellesmøter 

Faste kontaktpunkter mellom kriminalomsorg, fengselshelsetjeneste, PHV og TSB på et ledelsesnivå 

vil kunne bidra til god samhandling. Møtestrukturen bør legges opp slik at den kan intensiveres ved 

behov. Det må avklares hvor det overordnede koordineringsansvaret skal forankres, og om det skal 

avtales faste tider eller om disse møtene skal holdes ved behov. 

I tillegg vil statusmøter eller konsultative/rådgivende møter ved de lokalene fengslene/ i aktuelle 

avdelinger å bidra til god samhandling. Her kan ansatte i kriminalomsorg eller fengselshelsetjeneste 

fremme bekymring rundt innsatte og få veiledning på håndtering.  Her kan en enes om felles måte å 

møte den aktuelle pasient på som fremmer muligheten for et positivt behandlingsutfall. Det 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 199 av 332



31 
 

anbefales at avgrenset veiledning og informasjonsutveksling legges til kriminalomsorgens allerede 

eksisterende møtestruktur. 

Se eksempel på samarbeidsmøte fra Bergen (se vedlegg A). 

Samhandling ved flytting av innsatte 

Innsatte kan flyttes til andre fengsler av ulike årsaker, og dette kan få betydning for den innsattes 

helseoppfølging. Dersom den innsatte mottar TSB/PVH kan dette innebære flytting til et annet 

helseforetak. Det vil være en fordel med varsling mellom helseforetakene dersom en pasient flyttes 

for å sikre god oppfølging. Dette forutsetter imidlertid at de aktuelle behandlerne blir underrettet om 

flyttingen av kriminalomsorgen. 

 Det anbefales å etablere en rutine på varsling mellom helseforetak når en pasient flyttes 

mellom fengsler. Dette forutsetter samarbeid med kriminalomsorgen. 

Samhandling før innsettelse 

Det er viktig at den innsattes rusproblematikk er kjent ved innsettelse slik at vedkommende kan 

komme i kontakt med behandlingsapparatet så tidlig som mulig (Wayback Oslo). Dette forutsetter at 

den innsatte samtykker til at nødvendig informasjon gis til fengselet før innsettelse.  

Dersom den domfelte ikke har kontakt med rusomsorg i kommune eller TSB men tilkjennegir et 

rusproblem bør vedkommende settes i kontakt med kommunens rusomsorg for vurdering og ved 

behov henvises til TSB 

For de som allerede er i kontakt med spesialisthelsetjenesten vil det være viktig at behandler 

planlegger det videre behandlingsforløp. Om pasienten skal sone en kort dom og det synes 

hensiktsmessig, kan behandler opprettholde behandlingsrelasjon enten ved at den innsatte 

fremstilles de få gangene det er behov, eller at behandler reiser inn til fengselet for å gi behandling.  

Dersom den domfelte skal sone en lengre dom vil det være mer hensiktsmessig både for 

behandlingsrelasjon, og av administrative og økonomiske hensyn å opprette behandling med den 

stedlige tjenesten i fengselet. Domslengdens betydning for forløpet må naturligvis vurderes ut i fra 

hvilken helse- problematikk som skal behandles (psykisk helse og/eller TSB) og derav forventet 

behandlingstid.  

 Det foreslås at den domfelte forespørres om vedkommende har behov for og ønske om 

behandling for rusproblem under soning og at dette kanaliseres til ruskonsulent i kommunen 

 Dersom den domfelte allerede er i behandling anbefales det at behandler gis beskjed om 

forestående soning. 

Samarbeid om forebyggende tiltak 

Et viktig forebyggende tiltak vil være å identifisere og å gi tilbud til risikogrupper som er sårbare for å 

utvikle psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk i fengsel. Her kan PHV og/eller TSB bistå med å 

utvikle, opprette og igangsette forebyggende lavterskeltiltak som kriminalomsorgen og 

fengselshelsetjeneste kan tilby for disse gruppene. 

Et annet viktig tiltak er at PHV og TSB kan jobbe på systemnivå i fengsler, altså ved å kunne påvirke 

forhold rundt den innsatte som kan bedre den innsattes helsetilstand og fremme bedring av psykisk 

lidelse og/eller rusproblematikk.  Dette kan være å inngå i samarbeid med andre aktører, veiledning 

av fengselsbetjenter i hvordan man møter mennesker med psykiske lidelse og rusproblematikk, og 
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fremme trygge relasjoner. Ansatte i kriminalomsorgen er de som jobber nærmest den innsatte. Det 

kan også være å inkludere den innsattes familie og pårørende, eller gi råd til kriminalomsorg om 

helsefremmende tiltak og soningsforhold. Utfordringen i dagens system når det gjelder systemisk 

arbeid er at det ikke er utarbeidet koder som kan gi spesialisthelsetjeneste økonomisk uttelling for 

slikt arbeid i de eksisterende registreringssystemene. 

 Det anbefales at PHV/TSB og kriminalomsorg samarbeider om å identifisere risikogrupper 

som er sårbare for å utvikle psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk i fengsel. 

 Det anbefales at det legges til rette for at TSB og PHV skal kunne bidra på systemnivå for at 

forhold rundt den innsatte kan justeres for å bedre den innsattes helsetilstand og fremme 

bedring av psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.   

 

5. Forholdet til prioriteringsveileder 

De fleste henvisningene til spesialisthelsetjenester til innsatte med psykiske lidelser og 

rusmiddelproblemer antas å omfattes av prioriteringsveilederne for psykisk helsevern for voksne og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling. To områder omfattes ikke - personlighetsforstyrrelser og 

behandling av voldsproblematikk og seksuell overgrepsproblematikk. Før disse to områdene vurderes 

under er det viktig å huske at prioriteringsveilederne ikke er uttømmende og at de «ment å dekke 75-

80 % av problemstillingene som tas opp i henvisninger til fagområdene, men alle henviste pasienter 

skal uansett vurderes.» (Helsedirektoratet, 2015a). 

5.1. Personlighetsforstyrrelser 

Begrunnet i at mange pasienter blir henvist på grunnlag av en symptomdiagnose, så er ikke 

personlighetsforstyrrelse med som egen tilstand i prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for 

voksne, men skal vektlegges ved komorbiditet: «Pasienter som har en utredet 

personlighetsforstyrrelse bør vurderes med utgangspunkt i alvorlighet av tilstanden nå og gis frist i 

henhold til individuelle forhold. Symptomlidelser kan få et mer alvorlig forløp og forsterkes der 

pasienten også har en personlighetsforstyrrelse. Pasienter med personlighetsforstyrrelse og 

komorbid lidelse som kan behandles etter gjeldende retningslinjer, bør få kortere frist.». 

Det foreligger ikke retningslinjer for personlighetsforstyrrelser for voksne i Norge. I Danmark har de 

en retningslinje for Borderline personlighetsforstyrrelse (BPF), mens de i Storbritannia har en 

retningslinje for både Borderline og antisosial personlighetsforstyrrelse (APF). 

Behandling av BPF er godt dokumentert, mens det mangler dokumentasjon for lignede effekt for 

APF. Det pågår imidlertid flere RCT-studier for APF, hvor de bruker gruppebehandlinger som har vist 

seg effektive for BPF. Foreløpige resultat tyder på at de kan være virksomme også for APF (Bateman, 

2016; Bernstein, 2016). 

 Det anbefales at det gis tilbud om behandling til innsatte med personlighetsforstyrrelser. 

 Det anbefales at behandlere i PHV er oppdatert på rådende kunnskapsfelt om behandling av 

ulike personlighetsforstyrrelser. 

 Det foreslås at fengselspsykiatrimiljø i samarbeid med andre fagmiljøer bør prøve ut, 

evaluere og forske på behandlingsmetoder for spesifikke personlighetsforstyrrelser i 

fengselspopulasjonen. 
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5.2. Behandling av voldsproblematikk og seksuell overgrepsproblematikk 

Verken voldsproblematikk og seksuell overgrepsproblematikk omfattes av prioriteringsveilederne, 

bortsett fra at voldsproblematikk nevnes under selvdestruktiv atferd. Det er heller ikke retningslinjer 

i Norge for behandling på dette området.  

Det er foreslått fra KDI og HDir å styrke tilbudet om behandling til sedelighetsdømte og innsatte med 

voldsproblematikk med samtidig psykiske lidelser (Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet, 

2016). Kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri har over flere år hatt i 

oppdrag å utvikle behandlingsprogram for sedelighetsdømte og innsatte med voldsproblematikk. Det 

er således kommet føringer om at dette er og har vært en prioritet oppgave for tilbudet til innsatte. 

Det er ingen studier av god kvalitet som viser at behandling for voldsproblematikk og seksuell 

overgrepsproblematikk virker i form av å redusere residiv. Tilsvarende er det ikke støtte for å si at 

behandling påfører skade, eller øker risiko for tilbakefall. Det er støtte for at det går bedre for de som 

fullfører behandling, sammenlignet med de som dropper ut (Olver & Wong, 2013). De som dropper 

ut ser i større grad ut til å være i en høyrisikogruppe. Det er imidlertid ikke dokumentert at det går 

bedre med de som fullfører behandling sammenlignet med de som ikke mottar behandling. Det er 

flere metodiske utfordringer for forskning på dette feltet og da særlig når det gjelder utfallsmålet 

residiv, og det er behov for flere studier av god kvalitet. Det er også en utvikling i 

behandlingsprogrammer som medfører at tidligere forskning i noe mindre grad er relevant.  

Risk-Need-Responsivity (RNR) modellen, som flere steder i verden brukes for innsatte, kan være 

anvendelig her.  Metaanalyser tyder på at desto flere av disse prinsippene som dekkes i 

risikohåndtering eller behandling, desto større er reduksjonen i tilbakefall, inkludert voldsresidiv 

(Andrews, 2012). Risikoprinsippet (Risk) tilsier at høyrisikotilfeller bør ha mer intensive tiltak, og 

lavrisikotilfeller bør være tilsvarende lavintensive. Behovsprinsippet (Need) bygger på at tiltak bør 

rettes mot kriminogene behov (risikofaktorer som kan endres). Meta-analytisk evidens viser at tiltak 

rettet mot kriminogene behov gir bedre beskyttelse mot tilbakefall enn når en bruker andre 

tilnærminger (Andrews, 2012). Responsivitetsprinsippet (Responsivity) innebærer at tiltak bør 

anvendes i samsvar med (eller som respons på) mottakerens evne til endring og ny læring. Dette 

kalles også generell responsivitet. Forskning tyder på at tilnærminger som er strukturerte, basert på 

kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori er mest effektive for å redusere kriminalitet. Spesifikk 

responsivitet vil si å legge vekt på å redusere effekten av individuelle faktorer som kan ha negativ 

påvirkning på en persons evne til å nyttiggjøre seg av tiltak (f.eks. å avhjelpe en persons sosial angst 

slik at han/hun kan dra nytte av gruppebasert terapi eller programvirksomhet). 

Til tross for manglende evidens for virksomme behandlingsprogram, så er det etisk problematisk ikke 

å tilby behandling til de som har behov for behandling og som ønsker det. 

Det er støtte for at behandling i grupper, for de fleste innsatte, er like effektiv som individuell 

behandling (Olver & Wong, 2013). I gruppebehandling kan en også få en sekundærgevinst ved at en 

får f.eks. prøvd ut sosiale og problemløsningsferdigheter (kriminogene behov). Gruppebehandling vil 

trolig også være mer kostnadseffektiv enn individuell behandling. Det er imidlertid ikke alle som 

ønsker, eller som passer, til å få behandling i grupper. 
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Så lenge det mangler dokumentasjon på behandling virker for disse målgruppene, bør behandlingen 

som et minimum følge evalueres.  

 Det anbefales at det tilbys best mulig behandling for de med voldsproblematikk og seksuell 

overgrepsproblematikk som ønsker behandling. 

 Det anbefales at tiltak er innrettet på å følge RNR-modellen og at det utarbeides rutiner for 

oppfølging av de som dropper ut av behandling. 

 Det anbefales at en gjør kartlegginger av behov med metoder som er velutprøvde, 

forskningsbaserte og om mulig tilpasset norske forhold. Da for å kunne tilpasse intensitet, 

innhold og rammer for behandlingen. 

 Det anbefales at behandlingen følgeevalueres. 

 Det bør vurderes å bevilge mer midler til forskning på effekt av behandling av vold og 

seksuelle overgrep. 

 Det bør utarbeides felles retningslinje for behandling av voldsproblematikk og seksuell 

overgrepsproblematikk for innsatte. 

 

5.3. Behandling av seksuell overgrepsproblematikk for andre målgrupper 

I dag er tilbudet om behandling fra spesialisthelsetjenesten til innsatte som har begått seksuelle 

overgrep eller vold begrenset til de som soner i noen av fengslene. For mange av disse vil det være 

behov for langvarig oppfølging. En utvidelse av tilbudet til når de er under friomsorgen og etter endt 

soning vil kunne være til stor nytte. Prinsipielt så er det vanskelig å se hvorfor tilbudet skal begrenses 

til fengslene og hvorfor f.eks. de som er i friomsorgen ikke skal få et tilsvarende tilbud. 

Dersom tilbudet utvides også utenfor fengslene, vil fagmiljøene som tilbyr slik behandling bli såpass 

store og robuste at det er naturlig å vurdere om denne kompetansen også skal komme andre 

målgrupper til nytte. Dette kunne være å gi tilbud om behandling til de som ikke er domfelt og som 

kanskje ikke har begått overgrep, men hvor de selv eller andre er bekymret for at det kan skje. En 

mulighet er at fagmiljøene som tilbyr behandling for domfelte veiledet behandlere i 

spesialisthelsetjenestene eller at de direkte ga tilbud om behandling. 

 Det anbefales at behandling for domfelte som har begått seksuelle overgrep utvides til å 

gjelde under oppfølging av friomsorgen og som et tilbud etter fullført soning.  

 Det anbefales at det utredes om et tilsvarende tilbud bør gis til de som er i faresonen for å 

begå seksuelle overgrep men som ikke er domfelte, og om dette kan bygges ut i tilknytning 

enhetene som har ansvaret for PHV i fengslene.  
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6. Eksempler på organisering 

Vi vil her vise til tre eksempler på organisering hvor det er vår vurdering at det er gode tjenester. De 

to første, i Oslo og Bergen, har fengselpsykiatriske poliklinikker tilknyttet de sikkerhetspsykiatriske 

fagmiljøene og dekker psykisk helsevern for fengselet i helseforetaket.  Det siste eksemplet er fra 

Østfold, hvor en poliklinikk i Sarpsborg har ansvaret for å følge opp TSB for fengslene i 

helseforetaket. 

6.1. Fengselspsykiatrisk poliklinikk - Oslo universitetssykehus HF 

Lokalisering/opptaksområde/bemanning 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk er en enhet under Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst (RSA) som 

dekker psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for innsatte i Bredtveit og Oslo fengsler og Sentralarresten i 

Oslo politidistrikt.  Poliklinikken har offentlig godkjenning. Det er egen klinikk lokalisert i Oslo fengsel 

med 8 kontorer, møterom og arkivrom. Ved Bredtveit fengsel disponeres et kontor, og 

Sentralarresten har et eget legekontor.  Fengselspsykiatrisk poliklinikk består av 

enhetsleder/psykologspesialist, en sekretær, en overlege/psykiater, tre psykologspesialister og en 

psykolog.  

Fengselspsykiatrisk poliklinikk har et utvidet tilbud til barn/innsatte under 18 år, og mottar 

øremerkede midler tilsvarende 1 stilling for psykolog/psykologspesialist. I 2016 ble det opprettet en 

ungdomsenhet under kriminalomsorgen på Eidsvoll. Oppgavene er utredning, behandling og 

voldsrisikovurdering, veiledning av personale knyttet til ungdomstilbudet samt psykologfaglig 

rådgiving til leder for ungdomsenheten/fengselsinspektør. Unge under 18 år som innsettes i andre 

fengsler i Helse Sør-Øst følges også opp av Fengselspsykiatrisk poliklinikk der de er innsatt. I 2017 

hadde Fengselspsykiatrisk poliklinikk 19 pasientforløp for unge innsatte under 18 år. 

I 2015 ble det startet opp et treårig prosjekt for behandling av seksuallovbruddsdømte. Prosjektet er 

direktefinansiert av Helsedirektoratet og er et samarbeidsprosjekt mellom Kompetansesenteret for 

sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og RSA Fengselspsykiatrisk poliklinikk. Prosjektets formål er å 

øke kunnskap om seksuallovbruddsdømte og utvikle systemiske og individualterapeutiske 

tiltak/metoder for forebygging av tilbakefall. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 

kriminalomsorgen. Behandlerstillinger i prosjektet er en psykolog, en psykologspesialist og 20 % 

stilling for psykiater. Prosjektet pågår i Bredtveit fengsel, Ila fengsel og Berg fengsel. 

Samlet har Fengselspsykiatrisk poliklinikk p.t. 8,2 behandlerstillinger, en lederstilling og en sekretær. 

Oslo fengsel har for tiden 270 varetektsplasser, i 2017 var det ca. 1000 innsettelser i Oslo fengsel. 

Bredtveit fengsel har til sammen 58 sonings-, forvarings- og varetektsplasser for kvinner, 150 – 200 

innsettelser pr. år. Sentralarresten i Oslo politidistrikt har 100 plasser, 10.000 – 12.000 innsettelser 

pr. år. Ungdomsenhet Øst har fire plasser i 2017 var det til sammen 19 innsettelser. 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk har årlig rundt 2000 registrerte konsultasjoner og i overkant av 300 

behandlingsforløp.   

Målgruppe 

Målgruppen for Fengselspsykiatrisk poliklinikk er innsatte i arrest og fengsler med psykiske lidelser av 

en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste iht. 
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pasientrettighetsloven § 2-1b eller tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold iht. psykisk 

helsevernloven § 3.3. Fengselspsykiatrisk poliklinikk tilbyr individualterapi til voldsdømte og 

seksuallovbruddsdømte. 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk betjener også Sentralarresten i Oslo med øyeblikkelig-hjelp funksjon 

for innsatte som ennå ikke er fremstilt for varetekt. 

Samarbeid/undervisning/veiledning 

Fengselspsykiatrisk poliklinikk har ukentlige faste samarbeidsmøter med fengselshelsetjenestene. 

Det er faste møter på ledernivå med alle anstalter som Fengselspsykiatrisk poliklinikk betjener. Dette 

avklarer ansvars- og rollefordeling i komplekse pasientsaker, og bidrar til å opprettholde et godt 

samarbeid på tvers av etater. Fengselspsykiatrisk poliklinikk tilbyr veiledning og undervisning til 

fengselshelsetjenestene kriminalomsorgen og politiet.  

6.2. Seksjon fengselshelsetjenester - Helse Bergen HF 

Lokalisering/opptaksområde/bemanning 

I Bergen er det flere fengsler; Bergen fengsel, Bergen fengsel avdeling Osterøy, Bjørgvin fengsel, 

Bjørgvin fengsel ungdomsenheten og Lyderhorn overgangsbolig. Samlet er det 203 plasser med høy 

sikkerhet og 167 med lavere sikkerhet. Omtrent 100 plasser går til varetekt. I tillegg er det 4 plasser 

ved Ungdomsenheten. 

Tjenester fra psykisk helsevern blir levert av Seksjon fengselshelsetjenester ved Klinikk for 

sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus. Dette er en stedlig poliklinikk i Bergen fengsel, 

som også tilbyr polikliniske stedlige tjenester til de andre avdelingene i Bergen.  

Samlet er det satt av 8,8 100% stillinger til enheten. Utover ordninær poliklinisk psykisk helsevern 

tilbys også behandling for innsatte dømte for seksuelle lovbrudd og vold. En stillingsandel tilsvarende 

150 % benyttes til dette, og gjennomføres i samarbeid med Kriminalomsorgen.  En 100 % stilling 

knyttet til Narkotikaprogram med domstolskontroll er også inkludert i enheten, samt en full 

psykologstilling ved Rusmestringsenheten i Bergen fengsel.  

I Bjørgvin fengsel ble Ungdomsenheten etablert i 2009 Denne enheten har et særskilt tilbud med en 

100 % stilling til stede i enheten. Denne stillingen er delt mellom to psykologspesialister.  

De 8,8 stillingene er fordelt mellom 8 psykologer/ psykologspesialister og èn psykiater i 80% stilling. 

Det gjennomføres årlig ca 3000 konsultasjoner innen de ulike fengsler i Helse Bergen sitt 

ansvarsområde.  Jevnlig er det behov for døgnbehandling i psykisk helsevern og mellom 20-40 

innleggelser kommer fra denne gruppen årlig.  

TSB-tilbudet leveres av Avdeling for rusmedisin (AFR) i Bergen fengsel. Tilbudet leveres ambulant 

eller ved fremstilling. LAR-behandling følges opp av LAR Arna, Åsane og Bergen fengsel. Samlet er det 

170 % stillingsandeler knyttet til fengslene i Bergen. 

 

 

 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 205 av 332



37 
 

Samarbeid/undervisning/veiledning 

Tilbudet fungerer godt og har nær tilhørighet til Kompetansesenter for retts, fengsels- og 

sikkerhetspsykiatri i Bergen gjennom deltakelse i prosjekter- fagutviklingsoppgaver hvor deler av en 

psykologstilling er lagt til kompetansesenteret.  

Det er et tett og godt samarbeid mellom AFR og seksjon for fengselshelsetjenester. En beskrivelse av 

samarbeidsmøte mellom Bergen Fengsel, Bjørgvin Fengsel og Avdeling for Rusmedisin (AFR) er 

vedlagt rapporten (vedlegg A).  

 

6.3. Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg - Sykehuset Østfold HF 

Lokalisering/opptaksområde/bemanning 

I 2008 ble det etablert rusmestringsenhet ved Ravneberget fengsel i Sarpsborg. Sosialmedisinsk 

poliklinikk Sarpsborg fikk ansvar for å representere Sykehuset Østfold HF / Avd. for rusbehandling 

(AFR) i arbeidet med å planlegge og bidra i drift av en slik enhet. Da tilsvarende enheter ble 

etablerert i Halden fengsel og Indre Østfold fengsel avd. Trøgstad i 2010 ble det i AVR bestemt at 

SMP Sarpsborg skulle ta tilsvarende ansvar ved disse enhetene. Bakgrunnen for dette var både de 

positive erfaringene fra etableringen ved Ravneberget fengsel samt et ønske om å etablere et eget 

fagteam bestående av medarbeidere som var tilknyttet hvert av fengslene (RME-team). Hensikten 

med dette var å sikre kvaliteten i behandlingen ved hver enhet samt utveksle og utvikle kunnskap om 

TSB arbeid i en særegen kontekst.  

RME teamet består av 4 psykologer hvorav to av disse er tilknyttet Halden fengsel. Teamet ledes av 

seksjonsleder ved SMP Sarpsborg. Fire dager pr. uke jobber de ved de respektive 

rusmestringsenheter. En dag pr. uke møtes teamet på SMP Sarpsborg hvor det avholdes fagmøte 

ledet av seksjonsleder. I dette møte vurderes nye henvisninger og behandlingsfaglige 

problemstillinger drøftes. I tillegg drøftes utfordringer og løsninger som berører samhandling på 

systemnivå.  

Det er utarbeidet en beskrivelse av pasientforløpet for innsatte med TSB rettighet som er gyldig for 

alle enhetene i Østfold. Her er det også inkludert en beskrivelse av behandlingstilbudet (se vedlegg 

B). 

6.4. Oppsummering 

Det er noen fellestrekk for alle tre eksemplene. Alle tre leverer tjenestene stedlig i fengslene og 

dekker flere fengsler i samme helseforetak. De har også en god ressurstilgang sammenlignet med 

andre steder og har etablert samarbeid med kompetansemiljø.  

I Bergen er det etablert et godt samarbeid mellom PHV og TSB (AFR). Det mangler imidlertid gode 

eksempler der disse tjenestene er samorganisert. Trolig vil en slik modell kunne gi noen fordeler 

driftsmessig og faglig, og det bør derfor være ønskelig om en slik modell kan prøves ut. 

Det må også konstateres at de fleste steder ikke har en slik organisering, eller en ressurstilgang som 

disse tre. I tillegg kan det påpekes at alle tre stedene kan styrkes når det gjelder det generelle 

tilbudet fra TSB, mens tilbudet fra PHV ikke er like godt utbygd i Østfold som de to andre stedene. 
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Vedlegg A 

 

 

 

 

Samarbeidsmøte mellom Bergen Fengsel, Bjørgvin Fengsel og Avdeling for Rusmedisin (AFR) 

Møtefrekvens: Møtet holdes hver 14. dag – torsdag kl.10-11.30. Møtet blir holdt uavhengig av 

om det er meldt inn pasientsaker, også når AFR unntaksvis har meldt avbud. 

Møtested: Bergen fengsel. 

Deltagere:  

 Seksjon fengselshelsetjeneste Helse Bergen (PHV) 

 Sosialkonsulentene i Bergen og Bjørgvin fengsel 

 Bergen kommune Helseavdelingen i Bergen og Bjørgvin fengsel, ved leder/ nestleder 

 Aktuelle inspektører  

 Aktuelle kontaktbetjenter 

 Ansvarlig for § 12 soning 

 Representant fra rusmestringsenheten i Bergen fengsel 

 Tilbakeføringskoordinator i region Vest for Hordaland fylke  

 AFR v/ poliklinikken (TSB) 

Målsetting: 

Etablere gode pasientforløp, der behandling før, under og etter soning er del av en helhetlig 

sonings- og/eller behandlingsplan.  

Gjensidig kunnskapsutveksling og kompetanseoverføring. 

Oppgaver: 

Samarbeidet er etablert for å sikre best mulig utnyttelse av den tiden pasienten er i fengsel, med 

hensyn til mulige behandlingstiltak under og etter soning.  

Behandlingsbehovet til pasient/innsatt drøftes. 

Koordinering og planlegging av samarbeid mellom aktuelle aktører i pasientforløp etter endt 

soning. 

NB! Drøfting av pasient/innsatt-saker forutsetter at samtykkeerklæring foreligger.  

Rutiner: 

Representant fra Rusmestringsenheten og AFR melder aktuelle saker /henvisninger til psykolog 

ved Seksjon for fengselshelsetjenesten HBE innen utgang av tirsdag i møteuken. Representant fra 

Rusmestringsenheten skriver og distribuerer saksliste til andre møtedeltakere i fengselet, senest 

onsdag formiddag. 

Seksjon for fengselshelsetjenesten HBE ordstyrer møtene. 

Innmeldte tema kan tas opp i samarbeidsmøtet.  
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Vedlegg B 

 

Pasientforløp ved Sosialmedisinsk poliklinikk Sarpsborg 

Det er utarbeidet en beskrivelse av pasientforløpet for innsatte med TSB rettighet som er gyldig for 
alle enhetene i Østfold.  

 
Rutinesammendrag: 

FASE 1: Henvisning og inntaksrutiner 
FASE 2: Kartlegging og vurdering av behandlingsbehov 
FASE 3: Utredning – Behandling – Praktisk avklaring 
        Forløp A – utredning 
        Forløp B – behandling 
        Forløp C – praktisk avklaring 
FASE 4: Fokus mot endt soning og avslutning.  

 

FASE 1: Henvisning og inntaksrutiner 

Kortversjon: 

Når ny pasient er tatt inn på enheten vil psykolog fra SMP gjøre en konkret timeavtale med pasient.  

Psykologen gjennomfører samtalen i henhold til mal for vurderingssamtale. 

Henvisningen drøftes og besluttes i påfølgende fagteammøte. 
 

 

FASE 2: Kartlegging og vurdering av behandlingsbehov: 

 
Fase 2 innebærer en kartlegging og vurdering av behandlingsbehov med inntil 5 samtaler – gjerne 
intensivt i løpet av 2-4 uker. I denne fasen gjennomføres også kartlegging og vurdering av suicidfare 
(inkl. overdoserisiko), førerkort og barn som pårørende, prioritert i denne rekkefølge. Videre 
kartlegging gjennomføres ved bruk av klinisk intervju supplert med et utvalg av standardiserte 
verktøy for screening av rus og psykisk helse.  
 
Følgende screeningverktøy benyttes under kartleggingsfasen: 
 
AUDIT (alkohol)         Alcohol-E   GAF (funksjon og symptom) 
DUDIT (rusmiddel)         DUDIT-E   V-RISK (voldsrisiko) 
BDI-II           MADRS (depresjon)  CIP/SIPP (personlighet) 
BAI (angst)        ASRS (ADHD) 
SCL 90-R (generelt symptomtrykk)     TEC/PCL-C (traume) 
MINI (mini nevropsykologisk intervju)     Individuell plan 
 
Aktuell informasjon må dokumenteres i mal for anamnese (deskriptiv) og behandlingsplan 
(normativ). Sistnevnte med foreløpig vurdering av behandlingsbehov inkludert foreløpig diagnose for 
rus og psykisk helse. Med utgangspunkt i dette gjennomføres tverrfaglig drøfting i team. Denne 
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drøfting vil bl.a. ta for seg spørsmål knyttet til behov for videre utredning, behandlingsmetode, 
hyppighet og varighet av timeavtaler. På bakgrunn av denne drøfting utarbeides eget notat 
«Tverrfaglig konklusjon» som gir en kort sammenfatning av den tverrfaglige drøfting. Dette handler 
ikke minst om å dokumentere at en tverrfaglig drøfting har funnet sted. I påfølgende konsultasjon 
med pasient gir behandler tilbakemelding om resultatet av den tverrfaglige drøfting. I samarbeid 
med pasient revideres behandlingsplan i henhold til dette.  
 
Videre forløp kan ta 3 ulike retninger: a) utredning; b) behandling eller c) praktisk avklaring. Avhengig 
av behov og soningslengde, kan behandlingskontakten bestå av en eller flere av disse 
elementene/retningene. 
 

 

FASE 3: Utredning – Behandling – Praktisk avklaring 

 
Forløp A - utredning 
Basert på resultatene av kartleggingen i fase 2, vil det kunne være nødvendig å gjennomføre en 
grundigere utredning av psykisk helse. De vanligste utredningsområdene og aktuelle 
utredningsinstrumenter er: 
ADHD (utredning i henhold til behandlingslinje ADHD voksne), ulike angstlidelser (Social Phobia Scale, 
Y-BOCS, deler av MINI), stemningslidelser (deler av MINI, MADRS, BDI), traumer (CAPS, DES, PCL, 
TEC), personlighetsforstyrrelse (SCID-II), spiseforstyrrelse (deler av MINI), kognisjon (WAIS), 
voldsrisiko (HCR-20).  

Resultatene av utredningen drøftes i tverrfaglig team; teamets konklusjon journalføres som 
utredningsvurdering med eventuelle diagnoser. 

 
Forløp B - behandling 
Behandling vil i hovedsak fokuserer på to områder som gjensidig påvirker hverandre, rus og psykisk 
helse.  

 
Rusfaglig fokus - målsetning:  

· Å forstå pasienten i et endringsfokusert perspektiv, blant annet gjennom motivasjonskartlegging og    
ambivalensutforskning.  

· Å identifisere rusens funksjon, for så å kunne utarbeide andre mestringsstrategier.  

· Å forberede livet etter soning uten bruk av rusmidler.· Å forstå rusmiddelbruk i et relasjonelt 
perspektiv – nettverkskart. 

· Å utarbeide kriseplan og vurdere overdoserisiko, særlig relatert til opiater og GHB. 

· Henvise videre ved behov for forsterket tiltak i form av innleggelse i TSB døgninstitusjon. 

· Samarbeide med Kriminalomsorgen vedrørende soningsplanlegging. 

· Forhindre tilbakefall til kriminalitet 

Metode: 
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· Bruk av motiverende intervju, kartlegging av risikosituasjoner og «BaM» (Bygging av 
mestringstillit), samt mentaliseringsbasert forståelse av rusmiddelbruk og konsekvenser av dette. 
MBT relatert til aktuelle situasjoner som oppstår i samspill mellom innsatte på RME. 

· Samhandlingsfokus under og etter soning gjennom å etablere kontakt med samarbeidspartnere 
kommunalt og i Spesialisthelsetjenesten og opprettelse av/deltagelse i ansvarsgruppe.  

 
Psykisk helse: 

Ved indikasjon tilbys behandling av følgende psykiske lidelser: de ulike angstlidelsene, 
stemningslidelser, traume, personlighetsforstyrrelser (samspillsvansker), ADHD (eventuell 
medisinering vil være i samarbeid med DPS), spiseforstyrrelser. 

Vedvarende psykose er eksklusjonskriterium ved enheten.  

Metode: 

Behandlingstilbudet vil omfatte bruk av anerkjente metoder som blant annet: kognitiv terapi, 
mentaliseringsbasert terapi, systemisk- og kommunikasjonsorienterte metoder (familieterapi) m.fl.. 

Ved SMP Sarpsborg er det etablert et MBT-team (mentaliseringsbasert behandling). Et av de sentrale 
tilbud som gis regelmessig er mentaliseringsbasert psykoedukasjon i gruppe. Her følger en kort 
beskrivelse: 
 
5 hovedtema: ca. 2 x pr. tema 

- Mentalisering 
 - Følelser 
 - Tilknytning 
 - Personlighetsforstyrrelser og MBT 
 - Kombinert gruppeterapi/individualterapi 
 
Første møte: Hva er mentalisering og mentaliserende holdning? Hvorfor er dette viktig? 
Misforståelser. 
Andre møte: Hva innebærer det å ha problemer med mentalisering? Skråsikkerhet, svart/hvitt 
tenkning, konkretistisk, lite nysgjerrig, - selvusikkerhet, skiftende tilstander, dårlig følelseskontroll, 
impulsivitet, som fører til stadige problemer med andre mennesker. 
Tredje møte: Hvorfor har vi følelser og hvilke er de mest grunnleggende? Formålet. Fobimodell. 
Bevissthetsmodell  
Fjerde møte: Hvordan merker og regulerer vi følelser? Hos oss selv, andre. Regulere seg selv/andre. 
Selvskading, trøste andre.  
Femte møte: Betydningen av tilknytningsforhold. Mønstre, circel of security etc. 
Sjette møte: Tilknytning og mentalisering. Kultur. Konflikt – overdriver, hemmer. Eks øvelse: Noe det 
er vanskelig å snakke om? 
Syvende møte: Hva er personlighetsforstyrrelse? Hva er ustabil PF. De generelle kriteriene. De 
spesifikke 
Åttende møte: MBT behandling, del 1. Gå gjennom gangen i utredningen, og planleggingen, 
kombinasjonsterapiens art, regler, gruppeterapiens målsetning: trene på mentalisering i nære 
forhold. Klargjøre pasientenes jobb: bringe inn, finne ut av, andre prøver på det samme, også 
hendelser i gruppen, knytte seg. 
Niende møte: MBT behandling del 2. Mulige problemer mht. gamle reaksjonsmønstre, svikt. 
Tiende møte: angst, tilknytning og mentalisering. Frykt. Angstlidelsene. Hva reduserer? I terapien? 
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Ellevte møte: Depresjon, tilknytning og mentalisering. Separasjonsangst og tristhet. Sorg. Oppgave: 
Hva utløser egen depresjon? Alle må få slippe til. Depressiv tenkning. 
Tolvte møte: Klargjøring og avslutning. 
 

Hver gruppe starter med en kort oppsummering fra sist, så gjennomgang av hjemmeleksen. Øvelsene 
gir sammenlikningsgrunnlag og illustrerer det pedagogiske poenget, samt «kjøler ned» 
temperaturen. Øvelser og rollespill forhindrer intellektualisering 

 
Forløp C – praktisk avklaring 
Ved kortere soningsløp er det behov for praktisk tilrettelegging i forbindelse med løslatelse. Dette 
innebærer blant annet å etablere kontakt med lokalt tjenesteapparat, både på kommunalt- og 
spesialisthelsetjenestenivå. Basert på resultatet av kartlegging i fase 2, vil informasjon etter avtale 
med pasient bli formidlet til samarbeidspartnere gjennom ansvarsgruppemøter og/eller 
viderehenvisninger. I enkelte situasjoner ved svært kort soningstid, vil behandlers rolle i større grad 
bære preg av råd/veiledning overfor Kriminalomsorgen, snarere enn individualterapi/ behandling. 

 

 

 

FASE 4: Fokus mot endt soning og avslutning.  

 
Sjekkliste:  

            · Henvise videre 

            · Psykometri ved avslutning,  

            · GAF ut 

            · Individuell plan 

            · Kriseplan og risiko for overdose 

            · Suicidvurdering  

            · Epikrise 

            · Evaluere behandlingseffekt/forløp ihht behandlingsplan.  
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RBU-sak 41–2021 ForBedring 2021 – presentasjon av resultatene 

fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet 

 
Formål 
Formål med denne saken er å informere RBU om resultatene fra ForBedring 2021 og 
status i arbeidet med oppfølging av resultatene.  
 
 
Beslutningsgrunnlag 
Helse- og omsorgsdepartementet har i oppdragsdokumenter til helseforetakene bedt 
om at kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS blir sett i 
sammenheng, og dette har vært en viktig føring for utviklingen av 
ForBedringsundersøkelsen.  
 
For at pasientene skal motta en trygg og sikker behandling, må også helsepersonell ha 
det trygt og sikkert på arbeidsplassen. Dette gir kvalitet i helsetjenestene våre. Derfor er 
det viktig å få kartlagt status, og sette i gang tiltak på de områder som er utfordrende.  
Pasientenes sikkerhet og helsepersonells helse, miljø og sikkerhet er gjensidig avhengig 
av hverandre, og bør derfor ses i sammenheng ved kartlegging og forbedring. 
 
Arbeidsmiljø- og organisasjonskultur påvirker pasientsikkerhet og kvalitet. Motsatt kan 
svikt i pasientsikkerhet og kvalitet påvirke trivsel, arbeidsglede og psykisk helse. 
Formålet med ForBedringsundersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhetskultur. Pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i 
helsetjenesten.  
 
Nytt av året er ett nytt tema som heter pandemi, som inneholder 7 spørsmål. Det betyr 
at undersøkelsen inneholder 48 spørsmål innenfor følgende temaer: - Engasjement - 
Teamarbeidsklima - Arbeidsforhold - Sikkerhetsklima - Psykososialt arbeidsmiljø - 
Opplevd lederatferd - Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet - Fysisk miljø – 
Oppfølging og Pandemi.  
 
Undersøkelsen gjennomføres årlig i alle fire helseregioner. 
 
Alle helseforetak i Helse Nord har gjennomført undersøkelsen, med 
gjennomføringsperiode fra 3. til 26. februar 2021. Spørsmålene i temaet Pandemi er 
utarbeidet mellom de fire helseregionene og er lik for alle helseforetak i landet. 
 
Svarprosent 
Undersøkelsen ble sendt ut til 14943 medarbeidere. Av disse svarte 11672. Dette gir en 
svarprosent på 78,1 %. I 2020 var svarprosenten 79,5 %. Det er stilt krav om minst  
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70 % deltakelse for undersøkelsen. Årets svarprosent er litt lavere enn 2020, men 
likevel er det flere som har svart på undersøkelsen. Det er likevel en høy svarprosent 
for foretaksgruppen, noe som vitner om at det har vært arbeidet systematisk og godt i 
helseforetakene, og at det er et stort engasjement knyttet til arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet. Svarprosenten per helseforetak i 2019, 2020 og 2021 fordeler seg slik 
det er vist i tabell 1.  
 

Helseforetak Svarprosent 2019 Svarprosent 2020 Svarprosent2021 

Finnmarkssykehuset 73,7 % 77,0 % 75,5 % 

UNN 73,7 % 78,8 % 76,1 % 

Nordlandssykehuset 83,3 % 83,7 % 83,0 % 

Helgelandssykehuset 73,7 % 71,9 % 75,3 % 

Helse Nord IKT 84,6 % 91,6 % 89,7 % 

Sykehusapoteket 85,5 % 90,1 % 74,8 % 

Helse Nord RHF 90,9 % 92,2 % 87,1 % 

    

Foretaksgruppen 76,7 % 79,5 % 78,1 % 
Tabell 1 Svarprosent per helseforetak i 2019, 2020 og 2021 

I Helse Nord RHF ble undersøkelsen sendt ut til 124 ledere og medarbeidere. Dette 
inkluderer medarbeidere i SKDE og FRESK. 108 personer svarte, noe som gir en 
svarprosent på 87,1. Rapporter for Helse Nord- foretaksgruppen og for Helse Nord RHF 
er vedlagt denne saken (vedlegg 1 og 2). 
 
Status 
Alle helseforetak har fått rapporter for sine enheter/avdelinger/klinikker.  
 
Ett helseforetak har meldt at de vil hensynta avdelinger som har stort press på intensiv 
på grunn av covid-19, og det er Nordlandssykehuset. Disse enhetene vil få utsatt frist for 
å levere handlingsplan. De andre helseforetakene følger oppsatt regional plan for 
oppfølging av resultatene.  
 
Planer for oppfølging i helseforetakene 

• Alle ledere skal presentere sine rapporter for medarbeiderne inne uke 16.  
• Handlingsplaner skal ferdigstilles innen uke 22.  
• Handlingsplanene skal behandles i lokalt AMU innen uke 23.  
• Alle helseforetakene vil presentere sine resultater i egne styrer i løpet av våren.  

 
Forvaltningforum for ForBedring i Helse Nord, som ledes av Helse Nord RHF vil samle 
inn alle vedtak fra helseforetakenes AMU for å holde oversikt over hvordan hvert enkelt 
helseforetak har lagt opp sitt oppfølgingsarbeid, samt hvor høy andel som har levert 
handlingsplaner.  
 
Alle regionale helseforetak skal levere data til den nasjonale rapporten. Helse Vest 
sammenstiller resultatene på vegne av alle RHF-ene.  
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Resultater for foretaksgruppen 
Ser man på samlerapporten for foretaksgruppen (vedlegg1) skårer alle tema bortsett 
fra oppfølging litt høyere enn i 2020, når man ser på gjennomsnitt per tema. Ser vi på 
resultatene på hvert spørsmål innen de ulike temaene er resultatene lik eller litt høyere 
på de aller fleste spørsmål.  
 
Under temaet arbeidsforhold har resultatene økt for flere av spørsmålene innen temaet.  
 
Under temaet fysisk miljø har skåren gått litt ned på to av spørsmålene:  
8.1 Det er et godt fysisk arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv, vibrasjoner og lignende) og 
8.2 Her arbeides det godt med brannvern). Under samme tema har skåret gått en del opp 
på spørsmålet 8.5 Her arbeides det godt med smittevern. 
 
Når det gjelder oppfølging av den forrige Forbedringsundersøkelsen har skåren gått litt 
ned fra 2020. Dette kan muligens forklares i pandemien, og at ikke oppfølgingsarbeidet 
kunne følges opp slik man kunne ønske i en normalsituasjon.   
 
Vi har ikke gått inn i hver enkelt rapport fra helseforetakene, så det kan selvfølgelig 
være store variasjoner ved hver enkelt enhet. Nå er det viktig at alle enheter i alle 
helseforetak går gjennom sine rapporter for å se hvilke problemområder de har skåret 
dårligere på, eller dårligst på i 2021 og se på hvilke bevaringspunkter man kan jobbe for 
å beholde.  
 
Resultater for Helse Nord RHF 
Alle temaene holder seg stabil gjennom årene, men noen tema og spørsmål utpeker seg: 
 
Her arbeides det godt med smittevern (tema Fysisk miljø) 
Scoren viser 92,3% på dette spørsmålet, som er den høyeste scoren vi har hatt så langt.  
 
Pandemi 
Resultatene fra temaet om pandemi gir gode indikasjoner på at medarbeidere i Helse 
Nord RHF føler seg trygge på jobb under pandemien, at vi har fått raskt på plass gode 
rutiner for smittevern og at leder og medarbeidere har vist støtte til hverandre under 
pandemien. 
Spørsmål 10.1 Mitt arbeid har blitt endret under pandemien (nye oppgaver, jobbe ved 
andre avdelinger, arbeid hjemmefra ol) har en svarprosent på 83,7% og kan tolkes ulikt. 
Dersom vi antar at høy scoringsprosent er å betrakte som et godt resultat, betyr det at 
det å få nye oppgaver mm, oppfattes som positivt. Man kan også tenke seg at den høye 
svarprosenten faktisk viser at det er mange som har fått endret arbeidsoppgaver, 
uavhengig av om det er positivt eller negativt. 
Spørsmålet som går på om man har opplevd faglig utvikling til tross for 
smitteverntiltakene, har en score på 76,6%, som muligens kan forklares i avlyste faglige 
møter, avlyste konferanser m.m 
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Forvaltningsforum for ForBedring i Helse Nord RHF vil i løpet av september/oktober 
gjennomføre en evaluering av prosessen med ForBedring 2021.  
 
 
Konklusjon 
Resultatene for ForBedring 2021 viser at det er høy deltakelse og svarprosent, til tross for 
en pågående pandemi med de utfordringer det medfører. Dette er derfor viktig å ivareta 
dette engasjementet videre. En høy grad deltakelse viser et engasjement for egen 
arbeidsplass og villighet til å si fra om hvordan man har det på jobb. Oppfølgingen av 
ForBedringsundersøkelsen i 2020 ble utfordrende på grunn av covid-19. Det vil nok også 
by på utfordringer i 2021, men på en annen måte. Resultatene fra ForBedring gir en 
pekepinn på hvilke områder det kan være viktig å følge opp. Arbeidsmiljø og 
pasientsikkerhet er to viktige områder å ha fokus på, og denne undersøkelsen gir gode 
muligheter helt ned på enhetsnivå for å sette i gang gode forbedringer.  
 
 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar saken til orientering.  
 
 
 
 
 
Bodø, 15. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 ForBedring 2021 rapport Helse Nord foretaksgruppen 
Vedlegg 2 ForBedring 2021 rapport Helse Nord RHF  
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Valgt enhet

(manglende) ADM.FELLESUTG. AVD. PSYKISK HELSEVERN OG RUS, KLINIKK KIRKEN(21100) ADM.FELLESUTGIFTER PSYKISK HELSEVERN OG RUS, KLINIKK ALTA(22100) AKUTTEAM - NASJONALT KOMPETANSESENTER(23800) AKUTTMOTTAK HAMMERFEST(42425) ALTA BILAMBULANSE(40042) ALTA LUFTAMBULANSE(40072) AMBULANSETJEN. ANDSLIMOEN(102060) AMBULANSETJEN. BALLANGEN(102073) AMBULANSETJEN. BERG(102066) AMBULANSETJEN. BJERKVIK(102074) AMBULANSETJEN. DYRØY(102062) AMBULANSETJEN. GRATANGEN(102075) AMBULANSETJEN. HANSNES(102069) AMBULANSETJEN. HARSTAD(102077) AMBULANSETJEN. IBESTAD(102081) AMBULANSETJEN. KJØPSVIK(102072) AMBULANSETJEN. KVÆNANGEN(102050) AMBULANSETJEN. KÅFJORD(102053) AMBULANSETJEN. LENANGEN(102056) AMBULANSETJEN. LENVIK(102067) AMBULANSETJEN. LYNGSEIDET(102055) AMBULANSETJEN. LØDINGEN(102079) AMBULANSETJEN. MEISTERVIK(102058) AMBULANSETJEN. NARVIK(102071) AMBULANSETJEN. NORDKJOSBOTN(102057) AMBULANSETJEN. NORDREISA(102051) AMBULANSETJEN. RUNDHAUG(102061) AMBULANSETJEN. SALANGEN(102076) AMBULANSETJEN. SETERMOEN(102059) AMBULANSETJEN. SKIBOTN(102054) AMBULANSETJEN. SKJERVØY(102052) AMBULANSETJEN. SKÅNLAND(ETS)(102078) AMBULANSETJEN. TRANØY(102063) AMBULANSETJEN. TROMSØ(102068) AMBULANSETJEN. VANNØYA(102070) AMBULANT BARNEPSYKIATRISK TEAM MIDT/ØST, SÁMI KLINIHKKA(21510) AMBULANT REHABILITERINGSTEAM KIRKENES(61872) AMK FINNMARK(40090) ANESTESILEGER HAMMERFEST(42461) ANESTESILEGER KIRKENES(41461) ANESTESISYKEPLEIERE HAMMERFEST(42423) ANESTESISYKEPLEIERE KIRKENES(41423) AVDELING IKT(11550) AVDELINGLEDELSE AKUTTMEDISIN KIRKENES(44000) AVDELINGSADMINISTRASJON KARASJOK(32910) AVDELINGSLEDELSE AKUTTMEDISIN HAMMERFEST(34000) AVDELINGSLEDELSE BIL- OG BÅTAMBULANSE(40033) AVDELINGSLEDELSE KIRURGI/ORTOPEDI HAMMERFEST(35000) AVDELINGSLEDELSE KIRURGI/ORTOPEDI/FØDE/GYN KIRKENES(45000) AVDELINGSLEDELSE KVINNE/BARN HAMMERFEST(36000) AVDELINGSLEDELSE LUFTAMBULANSE(40073) AVDELINGSLEDELSE MEDISIN HAMMERFEST(32000) AVDELINGSLEDELSE MEDISIN KIRKENES(42000) AVDELINGSLEDELSE MEDISINSK SERVICE HAMMERFEST(33000) AVDELINGSLEDELSE MEDISINSK SERVICE KIRKENES(43000) AVDELINGSLEDELSE MIDT-FINNMARK BILAMBULANSEN(40034) AVDELINGSLEDELSE PERSONAL(11309) AVDELINGSLEDELSE REHABILITERING KIRKENES(60010) AVDELINGSLEDELSE SÁNAG/SANKS PSYKISK HELSEVERN OG RUS, SÁMI(23100) AVDELINGSLEDELSE SOMATISK AVDELING, KLINIKK ALTA(38000) AVDELINGSLEDELSE TEKNIKK, DRIFT OG SERVICE ØST(11520) AVDELINGSLEDELSE ØST-FINNMARK BILAMBULANSE(40035) AVDLINGSLEDELSE TEKNIKK, DRIFT OG SERVICE VEST(11570) BARNEHABILITERING HAMMERFEST(32671) BARNELEGER HAMMERFEST(32661) BARNEPOLIKLINIKK HAMMERFEST(32631) BASE LAKSELV LUFTAMBULANSE(40071) BEHANDLINGSHJELPEMIDLER(11231) BEREDSKAP(11400) BERLEVÅG BILAMBULANSE(40057) BEST-PROSJEKTET HAMMERFEST(42427) BOLIG HAMMERFEST(11582) BUDSJETT/ANALYSE(11210) BUP HAMMERFEST(22700) BUP KIRKENES, KLINIKK KIRKENES(21600) BUP SÁNAG/SANKS SÁMI KLINIHKKA(23400) BUP, KLINIKK ALTA(22400) BÅTSFJORD BILAMBULANSE(40056) DIALYSE HAMMERFEST(32121) DIREKTØRENS STABSENHET(11110) DRIFT OG VEDLIKEHOLD HAMMERFEST(11572) DRIFT OG VEDLIKEHOLD KARASJOK(11574) DRIFT OG VEDLIKEHOLD KIRKENES(11571) DRIFTS- OG EINENDOMSSJEF M/BRANN/STAB(11500) DTEK EIENDOMSDRIFT LOFO(3014) DTEK GARTNERI(8013) DTEK KANTINA VEST(4022) DTEK KANTINE 2(8011) DTEK KANTINE LOFO(3006) DTEK KJØKKEN VEST(4021) DTEK KJØKKEN(8001) DTEK PANORAMA KAFE`(8002) DTEK PERSONALBOLIGER(8018) DTEK POSTKJØKKEN VEST(4026) DTEK RENHOLD 1(8004) DTEK RENHOLD 2(8009) DTEK RENHOLD LOFO(3010) DTEK RENHOLD OPERASJON(8030) DTEK RENHOLD VEST(4024)

Valgt seksjon/enhet

(manglende) ADMINISTRASJON PASIENTTRANSPORT(49056) ADMINISTRASJON(59040) ADMINISTRASJONEN(500005) AKUTT POST SØR(224035) AKUTTMED. FELLESFUNKSJON(102000) AKUTTMED. KLINIKKLEDELSE(100000) AKUTTMED. KONTORTJENESTE(104001) AKUTTMED. OBS.POST(104020) AKUTTMOTTAK HARSTAD(104070) AKUTTMOTTAK MIR(16010) AKUTTMOTTAK NARVIK(104060) AKUTTMOTTAK TROMSØ(104010) AKUTTPOST NORD(224033) AKUTTPOST TROMSØ(224034) ALDERSPSYKIATRI(ALDER) AMBULANSE BRØNNØY(46024) AMBULANSE MIR(46011) AMBULANSE MSJ(46010) AMBULANSE OMRÅDE 1(1020AMB1) AMBULANSE OMRÅDE 2(1020AMB2) AMBULANSE OMRÅDE 3(1020AMB3) AMBULANSE OMRÅDE 4(1020AMB4) AMBULANSE OMRÅDE 5(1020AMB5) AMBULANSE OMRÅDE 6(1020AMB6) AMBULANSE OMRÅDE 7(1020AMB7) AMBULANSE SSJ(46020) AMBULANSEFLY TROMSØ(105002) AMBULANSEHELIKOPTER(105001) AMBULANSEOMRÅDE 1(OMR1) AMBULANSEOMRÅDE 2(OMR2) AMBULANSEOMRÅDE 3(OMR3) AMBULANSEOMRÅDE 4(OMR4) AMBULANSEOMRÅDE 5(OMR5) AMBULANSEOMRÅDE 6(OMR6) AMBULANT AKUTTEAM MIR(15690) AMBULANT AKUTTEAM MIR(81690) AMBULANT AKUTTEAM(223023) AMBULANT REHABILITERINGSTEAM(223024) AMBULANT TEAM HARSTAD(222032) AMBULANT TEAM NARVIK(222014) AMK TROMSØ(103001) AMK(46581) ANEST. OG OP. OPPVÅKNING TROMSØ(182015) ANEST. OG OP. SMERTESENTERET(184010) ANEST. OG OPERASJON KLIN.LEDELSE(180000) ANESTESI HARSTAD(185040) ANESTESI MSJ(26550) ANESTESI NARVIK(186032) ANESTESI SSJ(36550) ANESTESI- OG OPERASJON ENHET SPESIALRENHOLD (INAKTIV)(182041) ANESTESI- OG OPERASJON ENHET STERILFORSYNING (INAKTIV)(182040) ANESTESI- OG OPERASJON SEKSJON DAGKIRURGI(182020) ANESTESI- OG OPERASJON SEKSJON FOR LEGETJENESTER (INAKTIV)(182001) ANESTESI- OG OPERASJON SEKSJON INNSLUSA(182010) ANGIO(302030) ARKITEKTUR OG PORTEFØLJE TROMSØ(502034) AVDELING NORD(223000) AVRUSNING TROMSØ(225013) AVRUSNINGSENHETEN(225021) BARNE- OG UNGDOMSPOLIKLINIKK TROMSØ(175010) BARNE- OG UNGDOMSSEKSJON (BUS)(175030) BEDRIFTSHELSETJENESTE (BHT) TROMSØ.(523050) BRUKERSTØTTE TROMSØ(202034) BRYST- OG ENDOKRINKIRURGISK LEGESEKSJON(124012) BRYSTDIAGN. SENTER(302050) BUA KONTOR(175002) BUP  MSJ(25580) BUP  SSJ(35580) BUP HARSTAD(172090) BUP MIR(15580) BUP MIR(81580) BUP MSJ(82580) BUP NARVIK(172080) BUP POLIKLINIKK(BUPPOL) BUP SANDNESSJØEN SSJ(83580) BUP SILSAND(172060) BUP SJØVEGAN(172070) BUP STORSLETT(172040) BUP TROMSØ OG OMEGN(172010) BUPA KONTOR OG ADMINISTRASJON(172050) BUPA SEKSJON DØGNBEHANDLING(BUDØGN) BUPA SEKSJON FAG OG AMBULANT(BUFAGAMB) BUPA YTRE SALTEN(BUPYS) BYGG BODØ(BYGG) COVID-19 MOTTAK HARSTAD(104071) DAGKIR. OG POL.KL.  MSJ(24100) DIAG BAKTERIOLOGI(6160) DIAG BLODBANK(6140) DIAG BRYSTDIAGNOSTISERING(6706) DIAG LAB LOFOTEN(6170) DIAG LAB STOKMARKNES(6180) DIAG LEGER MIKRO(6022) DIAG LEGER PATOLOGEN(6024) DIAG LEGER RADIOLOGI BODØ(6702) DIAG MOLEKYLÆRBIOLOGI(6120) DIAG NUKLEÆRMEDISIN(6130) DIAG PATOLOGI(6150) DIAG PREANALYSE LAB(6100) DIAG RADIOLOGISK ENHET BODØ(6704)

Valgt avdeling/seksjon/enhet

(manglende) ADMINISTRASJONSAVDELINGEN(100) ADMINSTRASJON SANDNESSJØEN(300) AKE E-HELSE(9070) AKE KVALITET OG E-HELSE(9400) AMBULANSE OMR(402) AMK OG LUFTAMBULANSE(408) ANESTESI- OG OPERASJONSAVDELING HARSTAD(1850) ANESTESI- OG OPERASJONSAVDELING NARVIK(1860) ANESTESI- OG OPERASJONSAVDELING(1820) ANESTESILEGEAVD TROMSØ(1880) APPLIKASJONSDRIFT(3200) ARBEID OG MILJØMED. AVD(1350) ARBEIDSFLATE(3300) ARKITEKTUR OG PORTEFØLJE(5020) AVDELING AKUTTMEDISIN KLINIKK HAMMERFEST(340) AVDELING AKUTTMEDISIN KLINIKK KIRKENES(440) AVDELING AMK FINNMARK KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTER(680) AVDELING BIL- OG BÅTAMBULANSE, KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTE(650) AVDELING BUDSJETT/ANALYSE(141) AVDELING FAG, FORSKNING OG SAMHANDLING(116) AVDELING FOR AKUTTMOTTAK OG AMK(PRAKAMK) AVDELING FOR BILAMBULANSETJENESTE(PRBIL) AVDELING FOR FØDSELSHJELP OG KVINNESYKDOMMER (1250) AVDELING FOR MIKROBIOLOGI OG SMITTEVERN(1540) AVDELING FOR PORTØRTJENESTE OG INTERNTRANSPORT(PRPORT) AVDELING FOR REHABILITERING KLINIKK KIRKENES(480) AVDELING FOR UROLOGI, ENDOKRIN OG PLASTIKK KIRURGI(1240) AVDELING KIRURGI/ORTOPEDI KLINIKK HAMMERFEST(350) AVDELING KIRURGI/ORTOPEDI/FØDE/GYN KLINIKK KIRKENES(450) AVDELING KVALITET(164) AVDELING KVINNE/BARN KLINIKK HAMMERFEST(360) AVDELING LUFTAMBULANSE KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTER(620) AVDELING LØNN(152) AVDELING MEDISIN KLINIKK HAMMERFEST(320) AVDELING MEDISIN KLINIKK KIRKENES(420) AVDELING MEDISINSK SERVICE KLINIKK HAMMERFEST(330) AVDELING MEDISINSK SERVICE KLINIKK KIRKENES(430) AVDELING NORD(2230) AVDELING PASIENTTRANSPORT(146) AVDELING PERSONAL OG ORGANISASJON(115) AVDELING PERSONAL(151) AVDELING PSYKISK HELSEVERN OG RUS, KLINIKK ALTA(790) AVDELING PSYKISK HELSEVERN OG RUS, KLINIKK HAMMERFEST(390) AVDELING PSYKISK HELSEVERN OG RUS, KLINIKK KIRKENES(490) AVDELING REGNSKAP(142) AVDELING SØR(2220) AVDELING TEKNIKK, DRIFT OG SERVICE VEST(870) AVDELING TEKNIKK, DRIFT OG SERVICE ØST(820) BARN BARNEMED(3905) BARN ENHET FOR HABILITERING BARN(3920) BARN NYFØDTINTENSIV(3904) BARN STAB BARN(3902) BARNE OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING(1720) BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN (BUA)(1750) BARNEHABILITERINGEN(1740) BASISTJENESTER(3400) BRUKERSTØTTE(2020) BRUKERSTØTTE(2100) DIAG BILDEDIAGNOSTISK AVD(DIBILDE) DIAG KLINIKKLEDELSE(6000) DIAG KVALITET OG RÅDGIVNING(6010) DIAG LABORATORIEMEDISINSK AVD(DILAB) DIAG PATOLOGISK AVD(DIPATO) DIGITAL ARBEIDSFLATE(4050) DIGITALE HELSETJENESTER(4340) DIR DIREKTØR(1000) DIREKTØREN(5000) DRIFT(602) DRIFTS OG SIKKERHETSSENTER(4040) DRIFTS- OG OVERVÅKNINGSSENTER(3600) DTEK AVD DRIFT OG VEDLIKEHOLD(DTDRIFT) DTEK AVD DRIFTSERVICE(DTSERV) DTEK BRANN OG SIKKERHET(8010) E-HELSE OG IKT(4950) E-HELSE, SAMHANDLING OG INNOVASJONSSJEF (4900) EIENDOMSFORVALTNING(4530) ERNÆRINGSSENTERET(1202) FAG ADM SOLA(202) FAG, FORSKNING OG KVALITET(2260) FAG,FORSKNING OG SAMHANDLING(502) FAGAVDELING(9021) FARM MEDBIO PAS REL, IMM TRANS(3030) FELLES KONTORSENTER(4802) FELLESFUNK. OG AVSK. AKUTTMOTTAK- OG OBSPOSTAVD.(1040) FELLESFUNK. OG AVSK. AMK OG LUFTAMBULANSEAVDELINGEN(1030) FELLESFUNK. OG AVSKRIVNINGER AMBULANSEAVDELINGEN(1020) FIKS(900) FORSKNING MEDISINSK KLINIKK(1510) FORSKNING(FORSK) FORSYNING/ MATFORSYNING(4540) FORVALTNINGSSENTER LAB(3003) FORVALTNINGSSENTER RADIOLOGI(3002) GASTRO- OG NYREMED AVD(1570) GASTROKIR TROMSØ(1220) HELHETLIGE PASIENTFORLØP(4360) HELSEDATA OG ANALYSE(4330) HIGE(1520) HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AVD.(1320) HJERTEMEDISINSK AVDELING(1330)

Valgt klinikk/område

(manglende) ADMINISTRASJONSAVDELINGEN(10) AKUTTMEDISINSK KLINIKK(10) APPLIKASJONSTJENESTER(30) AVDELING FOR KVALITET OG E-HELSE(AKE) BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN(17) DIAGNOSTISK KLINIKK(30) DIAGNOSTISK KLINIKK(DIAG) DIREKTØR(DIR) DIREKTØREN(50) DRIFT OG EIENDOM(DTEK) DRIFTS- OG EIENDOMSSENTERET(45) EIERAVDELINGEN(30) ENHET FELLES DRIFT OG EIENDOM(60000) ENHET FELLES.(50000) ENHET MO I RANA(10000) ENHET MOSJØEN(20000) ENHET PREHOSPITALT(40000) ENHET PSYKISK HELSE OG TSB(80000) ENHET SANDNESSJØEN(30000) FAG- OG KVALITETSSENTERET(46) FAG, FORSKNING OG SAMHANDLING(16) FAGAVDELINGEN(20) FAGAVDELINGEN(FAG) FELLES(10) FELLESINNTEKTER/-KOSTNADER(62) FELLESTJENESTER HNIKT(1000) FORETAKSSEKRETARIATET(12) HJERTE- LUNGEKLINIKKEN(13) HR-AVDELINGEN(HR) INFRASTRUKTUR OG PLATTFORM(40) KIRURGI-, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN(12) KIRURGISK KLINIKK(KIR) KLINIKK ALTA(70) KLINIKK HAMMERFEST(30) KLINIKK KIRKENES(40) KLINIKK PREHOSPITALE TJENESTER(60) KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS(20) KOMMUNIKASJON(13) KUNDE OG SERVICE(20) KUNDE- OG SERVICETJENESTER(2000) KVALITETS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN(25) KVALITETS- OG UTVIKLINGSSENTERET(48) KVINNE/BARN KLINIKK(KBARN) MEDISINSK KLINIKK(15) MEDISINSK KLINIKK(MED) NASJONALT SENTER FOR E-HELSEFORSKNING(43) NOR KLINIKKEN(19) OPERASJONS- OG INTENSIVKLINIKKEN(18) PERSONAL OG ORGANISASJON(15) PREHOSPITAL KLINIKK(PREH) PSYKISK HELSE OG RUSKLINIKK(PHR) PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN(22) SAMHANDLINGSENHET(SAMH) SÁMI KLINIHKKA(50) SENTER FOR E-HELSE, SAMHANDLING OG INNOVASJON(49) SENTER FOR KLINISK STØTTE OG DOKUMENTASJON(SKSD) SERVICE, DRIFT OG EIENDOM(80) STAB(11) STABSSENTERET(52) SYKEHUSAPOTEK NORD HF(9) SYKEHUSAPOTEKET I BODØ(2) SYKEHUSAPOTEKET I HARSTAD(3) SYKEHUSAPOTEKET I TROMSØ(1) TJENESTEPRODUKSJON(3000) TJENESTEUTVIKLING(50) TJENESTEUTVIKLING(5000) ØKONOMI, ANALYSE OG UTBYGGING(14) ØKONOMI(ØKON)

Valgt foretak

(manglende) FINNMARKSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF HELSE NORD IKT HELSE NORD RHF NORDLANDSSYKEHUSET HF SYKEHUSAPOTEK NORD HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

ForBedring -

Lederteam

ForBedring -

Ledergruppen

5

7

3

5

.

71,4 %

100,0 %

100,0 %

77,8 %

87,5 %

.

.

Undersøkelse

gruppe

Antall utsendte

2021

Sum: 14943

Antall svar

2021

Sum: 11672

Svarprosent

2021

Total: 78,1 %

Svarprosent

2020

Total: 79,5 %

Svarprosent

2019

Total: 76,7 %

Svarprosent

2018

Total: 75,6 %

Undersøkelse

ForBedring - AD ForBedring - DIR MIR ForBedring - DIR MSJ ForBedring - DIR PHR ForBedring - DIR SSJ ForBedring - Klinikksjef/Senterleder ForBedring - Leder ForBedring - Leder 1 ForBedring - Leder klinikk-/stabsjef ForBedring - Ledergruppen ForBedring - Lederteam ForBedring - Medarbeider ForBedring - Org/adm ForBedring - Seksjonsleder eieravd

Forside
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ForBedring

 

Pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i helsetjenesten. Formålet med undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen har derfor fått navnet ForBedring. Det er et krav til ledere på alle nivå at 

resultater fra kartlegginen blir meldt tilbake til medarbeiderne, og det er et krav til alle medarbeiderne at de medvirker i å utarbeide 

og prioritere forbedringstiltak.

 

I menyen øverst velger man hvilken undersøkelse, hvilket år og hvilken organisatorisk enhet man ønsker å se resultater for.

 

I arkfanen "Forside" finner du oversikt over de (n) organisatoriske enheten (e) som inngår i din rapport og svarprosent. 

I arkfanene "Gjennomsnitt per tema" og "Andel høy skår" finner du et overblikk over resultatene fra undersøkelsen. 

 

I de påfølgende arkfanene finner du resultatene for hvert enkeltspørsmål.

Spørsmålene under temaene "Arbeidsforhold" og "Psykososialt arbeidsmiljø" er vesentlig endret fra 2018. Resultatene fra 2018 kan derfor ikke bli sammenlignet 

med resultatene for andre år for akkurat disse spørsmålene.

 

Grafene viser resultatene fra spørreundersøkelsen som gjennomsnittskår langs en skala fra 0-100 (omregnet fra svaralternativene 1-5). 

0 skal alltid tolkes som minst ønskelig, og 100 mest ønskelig.

 

Referanseområdet forteller oss hva de fleste av respondentene i Helse Nord har svart. For rapporter som inneholder mer enn ca. 100 svar er referanseområdet gitt

ved HN-snitt +/- 5 poeng (henholdsvis område slutt/start). 

I rapporter med færre enn ca. 100 svar er referanseområdet større på grunn av at variasjonen i svarene relativt sett er større.

 

Resultater som inneholder høy spredning har turkisfarget  spørsmålstekst i tabellen nederst på siden, og bør leses med økt varsomhet. 

Av hensyn til konfidensialitet blir ikke spørsmål som er besvart av færre enn 5 per organisatorisk enhet vist i rapporten. 

 

Rapportvisning og menyvalg tilgangsstyres av hvilke kostnadssteder du som leder har tilgang til å se. 

 

For å navigere i rapporten må du først velge "Undersøkelse" øverst til venstre:

- ForBedring 2018 - Medarbeider : rapport med svar fra medarbeidere du leder i valgte koststeder

- ForBedring 2018 - Leder : rapport med svar fra ledere som du har et lederansvar for i valgte koststeder.

 

Dette er et eksempel fra 2018, for senere gjennomføringer velger man det aktuelle år.

 

Spørsmål knyttet til undersøkelsen kan rettes til gjennomføringsansvarlige for undersøkelsen i det respektive foretak.

Innledning
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73,3

66,7

71,9

66,4

81,2

78,9

81,1

72,9

83,2

81,4

73,3

66,7

71,9

66,4

81,2

78,9

81,1

72,9

83,2

81,4

Resultat 2021
HN-gruppe

snitt 2021

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt

arbeidsmiljø

6.Opplevd lederatf...

7.Toppleders rolle i

pasientsikkerhetsarb

eidet

8.Fysisk miljø

9.Oppfølging

10.Pandemi

Spørsmålsgruppe
1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbeidsmiljø

6.Opplevd lederatferd

7.Toppleders rolle i pasi...

8.Fysisk miljø

9.Oppfølging

10.Pandemi

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Her finner du resultater

fra undersøkelsen på

overordnet nivå. For

hvert tema ser du

gjennomsnittet av hva

de som ble spurt har

svart.

 

Her ser du også om skå

ren har endret seg siden

sist og hva som er skå

ren i foretaksgruppen.

 

100 er den beste skåren

på alle tema og 

spørsmål.

 

Kommentar:

Spørsmålene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt

arbeidsmiljø" har blitt

vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med

resultatene for andre år.

Temaet "Oppfølging"

har fått et nytt spørsmål

fra og med 2019.

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt per tema
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1.2 Jeg sier til mine venner at dette

er et godt sted å jobbe

1.1 Arbeidsoppgavene mine

engasjerer meg

1.3 Jeg får utvikle meg gjennom

jobben

Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike

prestasjoner. Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre økonomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer et høyt engasjement.

1.3

1.2

1.1

Jeg får utvikle meg gjennom jobben

Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg

11588

11568

11616

64

81

27

79,6

85,6

90,4

74,6

80,6

85,4

84,6

90,6

95,4

79,6

85,6

90,4

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

91,2

85,2

78,7

91,0

84,6

78,7

90,7

84,9

79,7

90,4

85,6

79,6

1.1

1.2

1.3

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Engasjement - 1
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1.4 Jeg får tilstrekkelig opplæring og

veiledning til å kunne gjøre en god

jobb

1.6 Samlet sett er jeg godt fornøyd

med å jobbe her

1.5 Jeg får konstruktive

tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfø

rer

Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike

prestasjoner. Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre økonomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer et høyt engasjement.

1.6

1.5

1.4

Samlet sett er jeg godt fornøyd med å jobbe her

Jeg får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfører

Jeg får tilstrekkelig opplæring og veiledning til å kunne gjøre en god jobb

11565

11569

11595

57

82

101

86,7

71,1

74,7

81,7

66,1

69,7

91,7

76,1

79,7

86,7

71,1

74,7

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

72,7

69,2

86,5

72,8

69,2

85,9

73,5

70,0

86,3

74,7

71,1

86,7

1.4

1.5

1.6

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Engasjement - 2
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2.4 Her er det lett å spørre nå

r det er noe jeg ikke forstår

2.5 Det er lett å si fra om

problemer i

pasientbehandlingen her

Teamarbeidsklima belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper både internt og på tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling

mellom enheter i sykehus er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge. Høy skår indikerer et høyt teamarbeidsklima.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

2.1 Forskjellige yrkesgrupper

samarbeider godt her

2.2 Samarbeid med andre

enheter fungerer godt

2.3 Jeg får støtte og hjelp fra

mine arbeidskolleger når jeg

trenger det

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

Det er lett å si fra om problemer i pasientbehandlingen her

Her er det lett å spørre når det er noe jeg ikke forstår

Jeg får støtte og hjelp fra mine arbeidskolleger når jeg trenger det

Samarbeid med andre enheter fungerer godt

Forskjellige yrkesgrupper samarbeider godt her

11351

11572

11585

11563

11595

1907

67

77

349

255

77,2

89,9

89,9

75,2

82,6

72,2

84,9

84,9

70,2

77,6

82,2

94,9

94,9

80,2

87,6

77,2

89,9

89,9

75,2

82,6

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Teamarbeidsklima
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3.3 Jeg rekker å ta pause og

spise i løpet av

arbeidsdagen/vakten

3.1 Jeg har tilstrekkelig med

ressurser eller hjelpemidler til å

gjøre jobben min

Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon

og helse. Dette er risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt. Høy skår indikerer at det finnes tilstrekkelige med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde

og tempo er lite belastende. Resultat for 2018 vises ikke grunnet endring i spørsmålsformulering.  

3.1

3.1

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidlertil å gjøre jobben

min

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å gjøre jobben

min

130

11429

1

56

84,3

74,2

79,3

69,2

89,3

79,2

84,3

74,2

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

3.2 Arbeidsbelastningen min er

passe stor (antall oppgaver,

arbeidstempo eller krav til å gjø

re flere ting samtidig)

69,5

63,3

74,5

71,1

64,9

75,8

74,3

67,5

77,0

3.1

3.2

3.3

0 20 40 60 80 100

År

2019 2020 2021

Arbeidsforhold
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4.1 Jeg melder fra om avvik og

hendelser som kan føre til

skade eller feil

4.3 Vi diskuterer åpent de feil

og hendelser som oppstår for å

lære av dem

4.2 Det er trygt å si fra om

kritikkverdige forhold her

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. Det belyser forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en

god varslingskultur og åpenhet.

4.3

4.2

4.1

Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem

Det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold her

Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil

11570

11568

11572

350

424

485

78,4

78,6

84,1

73,4

73,6

79,1

83,4

83,6

89,1

78,4

78,6

84,1

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

80,6

76,0

77,8

82,5

77,7

79,0

82,9

77,9

78,9

84,1

78,6

78,4

4.1

4.2

4.3

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Sikkerhetsklima - 1
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4.5 Her blir medisinske feil

(behandlingsrelaterte forhold

som gir/kunne gitt negativt

utfall for pasient) håndtert riktig

4.4 Mine kolleger oppmuntrer

meg til å si fra om jeg er

bekymret for sikkerheten

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. Det belyser forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en

god varslingskultur og åpenhet.

4.6 Jeg ville føle meg trygg hvis

jeg var pasient her

4.6

4.5

4.4

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne

gitt negativt utfall for pasienten) håndtert riktig

Mine kolleger oppmuntrer meg til å si fra om jeg er bekymret for

sikkerheten

11438

11318

11517

1092

2889

914

84,7

80,5

80,5

79,7

75,5

75,5

89,7

85,5

85,5

84,7

80,5

80,5

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

77,9

78,4

82,7

80,0

79,7

83,3

80,1

79,6

83,5

80,5

80,5

84,7

4.4

4.5

4.6

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Sikkerhetsklima - 2

9Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 226 av 332



5.1 Her jobbes det

systematisk med

forebygging og oppfølging

av vold og trusler

5.2 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

diskriminering her i løpet

av de siste 12 månedene

5.3

5.2

5.1

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i

løpet av de siste 12 månedene

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for diskriminering her i løpet av de

siste 12 månedene

Her jobbes det systematisk med forebygging og oppfølging av vold og trusler

11530

11544

11481

1223

1378

3722

78,9

82,6

68,3

73,9

77,6

63,3

83,9

87,6

73,3

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

Teamet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå. Høy skår indikerer trygt

arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter. Resultat for 2018 vises ikke grunnet endring i spørsmålsformulering . 

5.3 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

mobbing eller trakassering

her i løpet av de siste 12 må

nedene

65,8

80,3

76,4

67,4

81,5

77,7

68,3

82,6

78,9

5.1

5.2

5.3

0 20 40 60 80 100

År

2019 2020 2021

Psykososialt arbeidsmiljø - 1
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5.4 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

seksulell trakassering her i lø

pet av de siste 12 månedene

5.5 Jeg vet hvordan jeg skulle

gå frem dersom jeg la merke

til at noen ble utsatt for

mobbing, trakassering eller

diskriminering

5.6

5.5

5.4

Når konflikter oppstår her blir de håndtert på en god måte

Jeg vet hvordan jeg skulle gå frem dersom jeg la merke til at noen

ble utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering her

i løpet av de siste 12 månedene

11491

11529

11545

1533

473

1480

67,1

81,8

91,8

62,1

76,8

86,8

72,1

86,8

96,8

67,1

81,8

91,8

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Teamet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå. Høy skår indikerer trygt

arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter. Resultat for 2018 vises ikke grunnet endring i spørsmålsformulering . 

5.6 Når konflikter oppstår

her blir de håndtert på en

god måte

91,7

80,0

66,0

91,8

80,8

66,2

91,8

81,8

67,1

5.4

5.5

5.6

0 20 40 60 80 100

År

2019 2020 2021

Psykososialt arbeidsmiljø - 2
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6.1 Min nærmeste leder har

tydelige forventninger til mitt

arbeid

6.2 Min nærmeste leder er

tilgjengelig for meg når jeg har

behov for det

Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høy skår indikerer god ledelse.

6.4 Min nærmeste leder

oppmuntrer meg til å si ifra når jeg

har en annen mening

6.1

6.2

6.3

6.4

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

6.3 Min nærmeste leder følger

opp uønskede hendelser og

forbedringsforslag

6.4

6.3

6.2

6.1

Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å si fra når jeg har en annen

mening

Min nærmeste leder følger opp uønskede hendelser og

forbedringsforslag

Min nærmeste leder er tilgjengelig for meg når jeg har behov for det

Min nærmeste leder har tydelige forventninger til mitt arbeid

11496

11525

11560

11542

503

722

72

204

78,0

79,5

84,3

82,8

73,0

74,5

79,3

77,8

83,0

84,5

89,3

87,8

78,0

79,5

84,3

82,8

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Opplevd lederadferd
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65,5

66,1

65,3

66,4

7.1

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

7.1 Administrerende direktør

støtter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i

helseforetaket

7.1
Administrerende direktør støtter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i helseforetaket
11307 4522 66,4 61,4 71,4 66,4

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
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Temaet kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høy skår

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.

8.4 Her blir alle godt beskyttet

mot skadelige kjemikalier og

biologiske farer

8.1 Det er et godt fysisk

arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv,

vibrasjoner og lignende)

8.2 Her arbeides det godt med

brannvern

8.1

8.2

8.3

8.4

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

8.3 Her tilrettelegges arbeidet slik

at muskel- og skjelettplager

forebygges

8.4

8.3

8.2

8.1

Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikaler og

biologiske farer

Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel- og skjelettplager

forebygges

Her arbeides det godt med brannvern

Det er et godt fysisk arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv,

vibrasjoner og lignende)

11492

11564

11572

11594

2915

675

961

79

77,1

64,0

73,7

54,0

72,1

59,0

68,7

49,0

82,1

69,0

78,7

59,0

77,1

64,0

73,7

54,0

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Fysisk miljø - 1
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Temaet kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høy skår

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.  

8.8 Her arbeides det godt

med å unngå negativ på

virkning på det ytre miljøet

8.5 Her arbeides det godt med

smittevern

8.8

8.7

8.6

8.5

Her arbeides det godt med å unngå negativ

påvirkning på det ytre miljøet

Her er sikkerheten med bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler eller utstyr godt ivaretatt

Her arbeides det godt med strålevern

Her arbeides det godt med smittevern

11419

11460

11378

11579

2650

3309

6074

342

72,0

81,4

74,8

84,1

67,0

76,4

69,8

79,1

77,0

86,4

79,8

89,1

72,0

81,4

74,8

84,1

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

8.5

8.6

8.7

8.8

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

8.6 Her arbeides det godt med

strålevern

8.7 Her er sikkerheten ved

bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler, eller utstyr godt

ivaretatt

Fysisk miljø - 2
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Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige undersøkelse. Høy skår

indikerer at det arbeides systematisk med forbedringer og en høy grad av involvering. 

9.1 Her arbeides det

systematisk med å forbedre

arbeidsmiljøet og

pasientsikkerheten

70,8

71,9

56,6

72,9

60,2

73,0

58,9

9.1

9.2

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

9.2

9.1

Jeg har vært involvert i oppfølgingen av den forrige ForBedring

kartleggingen

Her arbeides det systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og

pasientsikkerheten

11183

11466

2571

981

58,9

73,0

53,9

68,0

63,9

78,0

58,9

73,0

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

9.2 Jeg har vært involvert i

oppfølgingen av den forrige

ForBedring kartleggingen

Oppfølging
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På denne og neste side følger spørsmål knyttet til pandemien.  

10.4 Her fikk vi raskt på plass gode

rutiner for smittevern

10.1 Mitt arbeid har blitt endret

under pandemien (nye oppgaver,

jobbe ved andre avdelinger, arbeid

hjemmefra ol.)

10.1

10.1

10.1

Mitt arbeid har blitt endret under pandemien (nye

oppgaver, jobbe ved andre avdelinger, arbeid

hjemmefra ol.)

Mitt arbeid har blitt endret under pandemien (nye

oppgaver, jobbe ved andre avdelinger, arbeid

hjemmefra ol.)

Mitt arbeid har blitt endret under pandemien (nye

oppgaver, jobbe ved andre avdelinger, arbeid

hjemmefra o.l)

3142

8276

108

211

510

4

57,7

60,9

83,7

52,7

55,9

78,7

62,7

65,9

88,7

57,7

60,9

83,7

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

60,3

84,6

68,3

79,1

10.1

10.2

10.3

10.4

0 20 40 60 80 100

År

2021

10.2 Her har ledere og

medarbeidere støttet hverandre

under pandemien

10.3 Jeg har blitt involvert i

endringsprosessene under

pandemien

Pandemi - 1
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10.7 Jeg har følt meg trygg på jobb

under pandemien

10.6

10.5

10.5

Jeg har fått utvikle meg faglig til tross for

smitteverntiltakene (deltatt på fagdager, faglige

lunsjer, veiledning, digital kurs/konferanser, digitale

fagsamlinger, ol.)

Jeg har fått god opplæring i smittevern her (inkl. bruk

av personlig verneutstyr der det har vært påkrevet)

Jeg har fått god opplæring i smittevern her (inkl. bruk

av personlig verneutstyr der det har vært påkrevet)

8211

3152

8370

584

329

822

57,4

80,0

80,9

52,4

75,0

75,9

62,4

85,0

85,9

57,4

80,0

80,9

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

80,6

57,7

81,6

10.5

10.6

10.7

0 20 40 60 80 100

År

2021

10.5 Jeg har fått god opplæring i

smittevern her (inkl. bruk av personlig

verneutstyr der det har vært påkrevet)

10.6 Jeg har fått utvikle meg faglig til

tross for smitteverntiltakene (deltatt på

fagdager, faglige lunsjer, veiledning,

digital kurs/konferanser, digitale

fagsamlinger, ol.)

Pandemi - 2
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For hvert tema ser du hvor stor

andel av de spurte som har

svart 75 eller høyere (litt enig

eller helt enig). 

 

Godt sikkerhetsklima

Helse- og

omsorgsdepartementet har gitt

foretakene i oppdrag at  andel

enheter med godt

sikkerhetsklima skal være minst 

75 % innen utgangen av 2023.

"Teamarbeidsklima" og

"Sikkerhetsklima" inngår i

beregningen av godt

sikkerhetsklima. 

For rapporter på enhetsnivå vil

75 % eller høyere tilsi at det

foreligger et godt

sikkerhetsklima ved enheten.

 

Kommentar:

Spørsmålene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt arbeidsmiljø" har

blitt vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med resultatene

for andre år.

 

Temaet "Oppfølging" har fått et

nytt spørsmål fra og med 2019.

 

 

 

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbeidsmiljø

6.Opplevd lederatferd

7.Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet

8.Fysisk miljø

9.Oppfølging

10.Pandemi

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

År

2018 2019 2020 2021

Andel høy skår
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Valgt enhet

(manglende)

Valgt seksjon/enhet

(manglende) FAG ADM SOLA(2002) FIKS - FELLESOMRÅDE(9200) INNKJØP(6200) KVALITET(2012) ORGANISASJON(3000) SERVICESEKSJON(5000) SKDE - ANALYSE(3250) SKDE-NASJONALT SERVICEMILJØ(3100) SKDE-STAB OG FORSKNING(3200) ØKONOMI(7000)

Valgt avdeling/seksjon/enhet

(manglende) ADMINISTRASJONSAVDELINGEN(100) FAG ADM SOLA(202) FIKS(900) INNKJØP(620) ORGANISASJON(300) SEKSJON FOR KVALITETSUTVIKLING OG ANALYSE(252) SERVICESEKSJON(500) SKDE(320) ØKONOMI(700)

Valgt klinikk/område

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN(10) EIERAVDELINGEN(30) FAGAVDELINGEN(20) KVALITETS- OG FORSKNINGSAVDELINGEN(25)

Valgt foretak

HELSE NORD RHF

ForBedring -

Ledergruppen

ForBedring - Leder

7

6

5

5

71,4 %

83,3 %

100,0 %

100,0 %

87,5 %

85,7 %

.

94,7 %

Undersøkelse

gruppe

Antall utsendte

2021

Sum: 124

Antall svar

2021

Sum: 108

Svarprosent

2021

Total: 87,1 %

Svarprosent

2020

Total: 92,2 %

Svarprosent

2019

Total: 90,9 %

Svarprosent

2018

Total: 91,9 %

Undersøkelse

ForBedring - Leder ForBedring - Ledergruppen ForBedring - Medarbeider ForBedring - Seksjonsleder eieravd

Forside
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ForBedring

 

Pasienter og medarbeidere skal være trygge og sikre i helsetjenesten. Formålet med undersøkelsen er forbedring av arbeidsmiljø og 

pasientsikkerhetskultur. Undersøkelsen har derfor fått navnet ForBedring. Det er et krav til ledere på alle nivå at 

resultater fra kartlegginen blir meldt tilbake til medarbeiderne, og det er et krav til alle medarbeiderne at de medvirker i å utarbeide 

og prioritere forbedringstiltak.

 

I menyen øverst velger man hvilken undersøkelse, hvilket år og hvilken organisatorisk enhet man ønsker å se resultater for.

 

I arkfanen "Forside" finner du oversikt over de (n) organisatoriske enheten (e) som inngår i din rapport og svarprosent. 

I arkfanen "Gjennomsnitt per tema" får du et overblikk over resultatene fra undersøkelsen.

I de påfølgende arkfanene finner du resultatene for hvert enkeltspørsmål.

NB! Spørsmålene under temaene "Arbeidsforhold" og "Psykososialt arbeidsmiljø" er vesentlig endret fra 2018. Resultatene fra disse to temaene kan derfor ikke

sammenlignes med resultatene fra andre år og er utelatt i rapporter som sammenligner ulike år.

«Andel høy skår" i siste akrfane viser hvor stor prosentandel som er «litt enig» eller «helt enig» i spørsmålene per tema.  

  

Grafene viser resultatene fra spørreundersøkelsen som gjennomsnittskår langs en skala fra 0-100 omregnet fra svaralternativene 1 til 5: Helt uenig; litt uenig; verken

enig eller uenig, litt enig; helt enig. 

0 skal alltid tolkes som minst ønskelig, og 100 mest ønskelig.

 

Referanseområdet forteller oss hva de fleste av respondentene i Helse Nord har svart. For rapporter som inneholder mer enn ca. 100 svar er referanseområdet gitt

ved HN-snitt +/- 5 poeng (henholdsvis område slutt/start). 

I rapporter med færre enn ca. 100 svar er referanseområdet større på grunn av at variasjonen i svarene relativt sett er større.

 

Resultater som inneholder høy spredning har turkisfarget  spørsmålstekst i tabellen nederst på siden, og bør leses med økt varsomhet. 

Av hensyn til konfidensialitet blir ikke spørsmål som er besvart av færre enn 5 per organisatorisk enhet vist i rapporten. 

 

Rapportvisning og menyvalg tilgangsstyres av hvilke kostnadssteder du som leder har tilgang til å se. 

 

For å navigere i rapporten må du først velge "Undersøkelse" øverst til venstre:

- ForBedring 2018 - Medarbeider : rapport med svar fra medarbeidere du leder i valgte koststeder

- ForBedring 2018 - Leder : rapport med svar fra ledere som du har et lederansvar for i valgte koststeder.

 

Dette er et eksempel fra 2018, for senere gjennomføringer velger man det aktuelle år.

 

Spørsmål knyttet til undersøkelsen kan rettes til gjennomføringsansvarlige for undersøkelsen i det respektive foretak.

Innledning
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86,7

83,4

78,9

87,2

87,2

78,9

81,1

72,9

83,2

81,4

Resultat 2021
HN-gruppe

snitt 2021

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt

arbeidsmiljø

Spørsmålsgruppe

89,7

85,8

79,0

71,2

89,5

84,2

79,7

80,9

84,6

85,1

85,5

76,8

80,6

86,5

87,2

87,2

78,9

83,4

86,7

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbeidsmiljø

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Her finner du oversikt

over resultatene i

rapporten. Hvert tema

viser samlet gjennomskå

r for alle enkeltspørsmål

per temaområde.

 

Her ser du også om skå

ren har endret seg siden

sist og hva som er skå

ren i foretaksgruppen.

 

100 er den beste skåren

på alle tema og 

spørsmål.

 

Kommentar:

Spørsmålene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt

arbeidsmiljø" har blitt

vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med

resultatene for andre år.

Temaet "Oppfølging"

har fått et nytt spørsmål

fra og med 2019.

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt per tema - 1
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86,6

82,6

85,4

93,3

87,9

73,3

66,7

71,9

66,4

81,2

Resultat 2021
HN-gruppe

snitt 2021

6.Opplevd lederatf...

7.Toppleders rolle i

pasientsikkerhetsarb

eidet

8.Fysisk miljø

9.Oppfølging

10.Pandemi

Spørsmålsgruppe

89,2

95,1

77,7

76,9

88,9

90,2

83,4

78,8

88,3

92,6

83,5

79,7

87,9

93,3

85,4

82,6

86,6

6.Opplevd lederatferd

7.Toppleders rolle i pasi...

8.Fysisk miljø

9.Oppfølging

10.Pandemi

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Her finner du oversikt

over resultatene i

rapporten. Hvert tema

viser samlet gjennomskå

r for alle enkeltspørsmål

per temaområde.

 

Her ser du også om skå

ren har endret seg siden

sist og hva som er skå

ren i foretaksgruppen.

 

100 er den beste skåren

på alle tema og 

spørsmål.

 

Kommentar:

Spørsmålene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt

arbeidsmiljø" har blitt

vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med

resultatene for andre år.

Temaet "Oppfølging"

har fått et nytt spørsmål

fra og med 2019.

 

 

 

 

 

Gjennomsnitt per tema - 2
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1.2 Jeg sier til mine venner at dette

er et godt sted å jobbe

1.1 Arbeidsoppgavene mine

engasjerer meg

1.3 Jeg får utvikle meg gjennom

jobben

Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike

prestasjoner. Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre økonomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer et høyt engasjement.

1.3

1.2

1.1

Jeg får utvikle meg gjennom jobben

Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg

106

107

108

1

0

0

87,4

90,4

92,8

74,6

80,6

85,4

84,6

90,6

95,4

79,6

85,6

90,4

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

94,6

92,6

91,4

94,1

93,2

91,4

91,7

87,6

86,0

92,8

90,4

87,4

1.1

1.2

1.3

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Engasjement - 1
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1.4 Jeg får tilstrekkelig opplæring og

veiledning til å kunne gjøre en god

jobb

1.6 Samlet sett er jeg godt fornøyd

med å jobbe her

1.5 Jeg får konstruktive

tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfø

rer

Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personligutvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn på en rekke ulike

prestasjoner. Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet. Engasjement gir bedre økonomisk resultat og

reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil. Høy skår indikerer et høyt engasjement.

1.6

1.5

1.4

Samlet sett er jeg godt fornøyd med å jobbe her

Jeg får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfører

Jeg får tilstrekkelig opplæring og veiledning til å kunne gjøre en god jobb

107

106

106

0

0

1

90,9

82,5

78,8

81,7

66,0

69,7

91,7

76,1

79,7

86,7

71,1

74,7

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

80,3

85,8

93,3

80,6

85,4

92,4

74,8

81,1

89,5

78,8

82,5

90,9

1.4

1.5

1.6

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Engasjement - 2
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Teamarbeidsklima belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper både internt og på tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling

mellom enheter i sykehus er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge. Høy skår indikerer et høyt teamarbeidsklima.

86,2

77,4

90,6

82,4

75,3

88,3

87,5

76,2

89,3

87,3

79,9

91,0

2.1

2.2

2.3

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

2.1 Forskjellige yrkesgrupper

samarbeider godt her

2.2 Samarbeid med andre

enheter fungerer godt

2.3

2.2

2.1

Jeg får støtte og hjelp fra mine arbeidskolleger når jeg trenger det

Samarbeid med andre enheter fungerer godt

Forskjellige yrkesgrupper samarbeider godt her

107

107

107

1

4

3

91,0

79,9

87,3

84,9

70,2

77,6

94,9

80,2

87,6

89,9

75,2

82,6

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

2.3 Jeg får støtte og hjelp fra

mine arbeidskolleger når jeg

trenger det

Teamarbeidsklima - 1
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2.4 Her er det lett å spørre nå

r det er noe jeg ikke forstår

2.5 Det er lett å si fra om

problemer i

pasientbehandlingen her

Teamarbeidsklima belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper både internt og på tvers av enheter. Manglende koordinering og samhandling

mellom enheter i sykehus er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge. Høy skår indikerer et høyt teamarbeidsklima.

90,8

70,0

90,9

81,8

90,0

79,7

91,7

77,1

2.4

2.5

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

2.5

2.4

Det er lett å si fra om problemer i pasientbehandlingen her

Her er det lett å spørre når det er noe jeg ikke forstår

101

106

89

0

77,1

91,7

62,9

84,9

89,9

94,9

77,2

89,9

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Teamarbeidsklima - 2
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3.3 Jeg rekker å ta pause og

spise i løpet av

arbeidsdagen/vakten

3.1 Jeg har tilstrekkelig med

ressurser eller hjelpemidler til å

gjøre jobben min

Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler. Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon

og helse. Dette er risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt. Høy skår indikerer at det finnes tilstrekkelige med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde

og tempo er lite belastende. Resultat for 2018 vises ikke grunnet endring i spørsmålsformulering.  

3.3

3.2

3.1

Jeg rekker å ta pause og spise i løpet av arbeidsdagen/vakten

Arbeidsbelastningen min er passe stor (antall oppgaver, arbeidstempo

eller krav til å gjøre flere ting samtidig)

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å gjøre jobben

min

107

108

108

3

0

0

81,0

70,6

85,2

71,8

61,9

69,2

82,0

72,5

79,2

77,0

67,5

74,2

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

3.2 Arbeidsbelastningen min er

passe stor (antall oppgaver,

arbeidstempo eller krav til å gjø

re flere ting samtidig)

83,7

72,2

83,2

81,5

67,2

81,6

85,2

70,6

81,0

3.1

3.2

3.3

0 20 40 60 80 100

År

2019 2020 2021

Arbeidsforhold
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4.1 Jeg melder fra om avvik og

hendelser som kan føre til

skade eller feil

4.3 Vi diskuterer åpent de feil

og hendelser som oppstår for å

lære av dem

4.2 Det er trygt å si fra om

kritikkverdige forhold her

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. Det belyser forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en

god varslingskultur og åpenhet.

4.3

4.2

4.1

Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem

Det er trygt å si fra om kritikkverdige forhold her

Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil

107

108

108

8

13

21

79,0

85,0

88,2

73,4

73,4

79,1

83,4

83,6

89,1

78,4

78,6

84,1

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

80,0

81,0

79,1

86,3

81,6

78,8

85,5

81,8

75,8

88,2

85,0

79,0

4.1

4.2

4.3

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Sikkerhetsklima - 1
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4.5 Her blir medisinske feil

(behandlingsrelaterte forhold

som gir/kunne gitt negativt

utfall for pasient) håndtert riktig

4.4 Mine kolleger oppmuntrer

meg til å si fra om jeg er

bekymret for sikkerheten

Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er. Det belyser forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten. Høy skår indikerer en

god varslingskultur og åpenhet.

4.6 Jeg ville føle meg trygg hvis

jeg var pasient her

4.6

4.5

4.4

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne

gitt negativt utfall for pasienten) håndtert riktig

Mine kolleger oppmuntrer meg til å si fra om jeg er bekymret for

sikkerheten

103

103

107

94

95

35

66,7

78,1

84,0

70,5

64,6

75,1

97,4

94,7

85,5

84,7

80,5

80,5

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

76,2

62,5

80,0

79,4

58,3

54,2

81,4

78,1

64,3

84,0

78,1

66,7

4.4

4.5

4.6

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

Sikkerhetsklima - 2
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5.1 Her jobbes det

systematisk med

forebygging og oppfølging

av vold og trusler

5.2 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

diskriminering her i løpet

av de siste 12 månedene

5.3

5.2

5.1

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for mobbing eller

trakassering her i løpet av de siste 12 månedene

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for diskriminering her i

løpet av de siste 12 månedene

Her jobbes det systematisk med forebygging og oppfølging av

vold og trusler

108

108

108

7

8

50

90,1

92,3

69,8

73,1

77,2

61,3

84,1

87,6

74,6

78,9

82,6

68,3

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Teamet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå. Høy skår indikerer trygt

arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter. Resultat for 2018 vises ikke grunnet endring i spørsmålsformulering . 

5.3 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

mobbing eller trakassering

her i løpet av de siste 12 må

nedene

61,9

94,1

87,2

68,1

93,2

93,3

69,8

92,3

90,1

5.1

5.2

5.3

0 20 40 60 80 100

År

2019 2020 2021

Psykososialt arbeidsmiljø - 1

12Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 249 av 332



5.4 Jeg kjenner ikke til at

noen har blitt utsatt for

seksuell trakassering her i lø

pet av de siste 12 månedene

5.5 Jeg vet hvordan jeg skulle

gå frem dersom jeg la merke

til at noen ble utsatt for

mobbing, trakassering eller

diskriminering

5.6

5.5

5.4

Når konflikter oppstår her blir de håndtert på en god måte

Jeg vet hvordan jeg skulle gå frem dersom jeg la merke til at noen

ble utsatt for mobbing, trakassering eller diskriminering

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering her

i løpet av de siste 12 månedene

107

107

108

16

0

7

76,1

87,6

96,3

61,2

76,8

86,8

72,3

86,8

96,8

67,1

81,8

91,8

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Teamet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå. Høy skår indikerer trygt

arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter. Resultat for 2018 vises ikke grunnet endring i spørsmålsformulering . 

5.6 Når konflikter oppstår

her blir de håndtert på en

god måte

97,0

80,5

73,4

100,0

83,2

69,2

96,3

87,6

76,1

5.4

5.5

5.6

0 20 40 60 80 100

År

2019 2020 2021

Psykososialt arbeidsmiljø - 2
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6.1 Min nærmeste leder har

tydelige forventninger til mitt

arbeid

6.2 Min nærmeste leder er

tilgjengelig for meg når jeg har

behov for det

Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høy skår indikerer god ledelse.

89,3

89,5

87,4

89,9

84,2

89,6

86,8

88,7

6.1

6.2

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

6.2

6.1

Min nærmeste leder er tilgjengelig for meg når jeg har behov for det

Min nærmeste leder har tydelige forventninger til mitt arbeid

108

108

0

0

88,7

86,8

79,3

77,8

89,3

87,8

84,3

82,8

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Opplevd lederadferd - 1
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Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere. Ledelse har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet. Høy skår indikerer god ledelse.

87,2

90,9

87,4

90,7

87,8

91,6

85,8

90,4

6.3

6.4

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

6.4

6.3

Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å si fra når jeg har en annen

mening

Min nærmeste leder følger opp uønskede hendelser og

forbedringsforslag

107

108

0

8

90,4

85,8

72,8

74,4

83,0

84,5

78,0

79,5

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

6.3 Min nærmeste leder følger

opp uønskede hendelser og

forbedringsforslag

6.4 Min nærmeste leder

oppmuntrer meg til å si ifra når jeg

har en annen mening

Opplevd lederadferd - 2
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95,1

90,2

92,6

93,3

7.1

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

7.1 Administrerende direktør

støtter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i

helseforetaket

7.1
Administrerende direktør støtter opp om arbeidet med

pasientsikkerheten i helseforetaket
103 36 93,3 59,8 72,2 66,4

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet
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Temaet kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høy skår

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.

8.1 Det er et godt fysisk

arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv,

vibrasjoner og lignende)

8.2 Her arbeides det godt med

brannvern

76,7

75,0

81,4

85,6

86,4

85,8

75,7

87,1

87,8

76,7

87,1

88,1

8.1

8.2

8.3

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

8.3 Her tilrettelegges arbeidet slik

at muskel- og skjelettplager

forebygges

8.3

8.2

8.1

Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel- og skjelettplager

forebygges

Her arbeides det godt med brannvern

Det er et godt fysisk arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv,

vibrasjoner og lignende)

107

108

108

10

13

3

88,1

87,1

76,7

58,2

68,4

47,8

69,2

78,7

59,6

64,0

73,7

54,0

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

Fysisk miljø - 1
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Temaet kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høy skår

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.  

8.5 Her arbeides det godt med

smittevern

8.6

8.5

8.4

Her arbeides det godt med strålevern

Her arbeides det godt med smittevern

Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikaler

og biologiske farer

106

108

106

97

14

78

72,2

92,3

91,1

58,6

79,1

67,6

89,2

89,1

85,5

74,8

84,1

77,1

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

89,4

75,0

80,6

87,5

81,9

84,4

95,7

88,5

96,4

91,1

92,3

72,2

8.4

8.5

8.6

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

8.6 Her arbeides det godt med

strålevern

8.4 Her blir alle godt beskyttet

mot skadelige kjemikalier og

biologiske farer

Fysisk miljø - 2
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Temaet kartlegger ulike forhold som medfører risiko for helseplager, og ivaretar arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Høy skår

indikerer at det er gode arbeidsforhold og tilrettelegging for de ansatte.  

8.8 Her arbeides det godt

med å unngå negativ på

virkning på det ytre miljøet

8.8

8.7

Her arbeides det godt med å unngå negativ

påvirkning på det ytre miljøet

Her er sikkerheten med bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler eller utstyr godt ivaretatt

108

107

23

69

81,2

89,5

66,5

74,2

77,0

87,8

72,0

81,4

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

88,2

68,8

88,6

71,3

91,2

74,7

89,5

81,2

8.7

8.8

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

8.7 Her er sikkerheten ved

bruk av maskiner, tekniske

hjelpemidler, eller utstyr godt

ivaretatt

Fysisk miljø - 3
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Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige undersøkelse. Høy skår

indikerer at det arbeides systematisk med forbedringer og en høy grad av involvering. 

9.1 Her arbeides det

systematisk med å forbedre

arbeidsmiljøet og

pasientsikkerheten

76,9

79,1

78,5

77,1

82,3

79,6

85,5

9.1

9.2

0 20 40 60 80 100

År

2018 2019 2020 2021

9.2

9.1

Jeg har vært involvert i oppfølgingen av den forrige ForBedring

kartleggingen

Her arbeides det systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og

pasientsikkerheten

108

107

8

14

85,5

79,6

51,8

67,7

65,3

78,0

58,9

73,0

Nr Spørsmålstekst

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

9.2 Jeg har vært involvert i

oppfølgingen av den forrige

ForBedring kartleggingen

Oppfølging
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På denne og neste side følger spørsmål knyttet til pandemien.  

10.4 Her fikk vi raskt på plass gode rutiner for

smittevern

10.1 Mitt arbeid har blitt endret under pandemien

(nye oppgaver, jobbe ved andre avdelinger,

arbeid hjemmefra ol.)

10.4

10.3

10.2

10.1

Her fikk vi raskt på plass gode rutiner for smittevern

Jeg har blitt involvert i endringsprosessene under

pandemien

Her har ledere og medarbeidere støttet hverandre

under pandemien

Mitt arbeid har blitt endret under pandemien (nye

oppgaver, jobbe ved andre avdelinger, arbeid

hjemmefra ol.)

107

104

108

108

5

9

1

4

92,6

81,6

91,8

83,7

74,1

62,2

79,6

53,6

84,1

73,8

89,6

66,2

79,1

68,3

84,6

60,3

Nr Spørsmål

Antall svar

per spm.

2021

Antall

vet-ikke-svar

2021

Resultat

2021

Referanse

område

2021 start

Referanse

område

2021 slutt

HN-snitt

2021

83,7

91,8

81,6

92,6

10.1

10.2

10.3

10.4

0 20 40 60 80 100

År

2021
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10.7 Jeg har følt meg trygg på jobb under

pandemien
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For hvert tema ser du hvor stor

andel av de spurte som har

svart 75 eller høyere (litt enig

eller helt enig). 

 

Godt sikkerhetsklima

Helse- og

omsorgsdepartementet har gitt

foretakene i oppdrag at  andel

enheter med godt

sikkerhetsklima skal være minst 

75 % innen utgangen av 2023.

"Teamarbeidsklima" og

"Sikkerhetsklima" inngår i

beregningen av godt

sikkerhetsklima. 

For rapporter på enhetsnivå vil

60 % eller høyere tilsi at det

foreligger et godt

sikkerhetsklima ved enheten.

 

Kommentar:

Spørsmålene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt arbeidsmiljø" har

blitt vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med resultatene

for andre år.

 

Temaet "Pandemi" er nytt fra

2021 og vil inngå så lenge

pandemien pågår.

 

 

 

87,3 %

87,1 %

25,3 %

70,0 %

74,5 %

89,0 %

85,0 %

71,7 %

73,0 %

81,0 %
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86,1 %

1.Engasjement

2.Teamarbeidsklima

3.Arbeidsforhold

4.Sikkerhetsklima

5.Psykososialt arbeidsmiljø
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År
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Andel høy skår - 1
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For hvert tema ser du hvor stor

andel av de spurte som har

svart 75 eller høyere (litt enig

eller helt enig). 

 

Godt sikkerhetsklima

Helse- og

omsorgsdepartementet har gitt

foretakene i oppdrag at  andel

enheter med godt

sikkerhetsklima skal være minst 

75 % innen utgangen av 2023.

"Teamarbeidsklima" og

"Sikkerhetsklima" inngår i

beregningen av godt

sikkerhetsklima. 

For rapporter på enhetsnivå vil

60 % eller høyere tilsi at det

foreligger et godt

sikkerhetsklima ved enheten.

 

Kommentar:

Spørsmålene i temaene

"Arbeidsforhold" og

"Psykososialt arbeidsmiljø" har

blitt vesentlig endret siden

2018 og kan ikke bli

sammenlignet med resultatene

for andre år.

 

Temaet "Pandemi" er nytt fra

2021 og vil inngå så lenge

pandemien pågår.
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23    diverse     Bodø, 08. april  2021 

 

RBU-sak 42-2021 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 
5. Til Brukerutvalgene – koordineringsordninger og helhetlige forløp - invitasjon til 

webinar 15. april. 2020 og 22. april 2021 
 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: 
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
    Tina Eitran, 915 79 783   Bodø, 6. april 2021 

 

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

 
1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 28. april 2021 

pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Virksomhetsrapport nr. 3 HiR/EAH 
Læring og mestring i helse- og omsorgstjenestene – rapport om 
forprosjekt 

GT 

Oppfølging av  internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid 
ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av 
styresak 106-2019 

TKN/EIH 

Styring av IKT-feltet i Helse Nord, oppfølging av sak 32-2021 HIR 
Styringssystem for informasjonssikkerhet, oppfølging av sak 32-
2021 

JB/IMA 

Styring av anskaffelser, oppfølging av sak 32-2021 HIR/RSÆ 
Arkitekturstyring – prinsipper, oppfølging av sak 32-2021 HIR 
Forbedringsarbeid med kvalitetsutfordringene for store og/eller 
alvorlige pasientløp i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 44-
2020 

TKN 

Microsoft – ny avtale HIR/BN 
RescEU – prosjekt inkl. detajler knyttet til økonomi RSP/HKM 
  

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 16. april 2021. 
b) Saker som er merket i grått, sees i sammenheng og fremmes som én styresak. 

 
2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 26. mai 2021 i 

Alta eller pr. Teams:  
 

STYRESAK ansv. 
Miljøgiftlaboratorium ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 
status 

TKN 

Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2020, oppfølging av 
styresak 15-2016 

TO 

Delstrategi personell, utdanning og kompetanseutvikling – status 
mandat, oppfølging av sak 10-2021 
orientering 

HIR/AME 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 01/2020: Helse Nord RHFs 
oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester - 
oppfølgingsrevisjon, oppfølging av styresak 24-2020 

HiR 
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Anskaffelser av private helsetjenester i Helse Nord RHF HIR/FEI 
ForBedring 2021 Helse Nord - informasjon om resultater og ev. funn HiR/AME 
Forsknings- og innovasjonsstrategi for Helse Nord 2021-2025, 
oppfølging av styresak 131-2020 
 
 

TKN 

Tilstandsgrad bygg - rapport  HIR 
Virksomhetsrapport nr. 4 HiR/EAH 
Riksrevisjonens undersøkelse av 
helseforetakenes forebygging av angrep 
mot sine IKT-systemer – regional plan for lukking av svakheter, 
oppfølging av sak 32-2021 

HIR/JB 

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 09/2017: Antibiotikabruk i 
Helse Nord, oppfølging av sak 44-2018, 166-2018/3 og 81-2019 

GT  

Styrearbeid i helseforetak, veileder for Helse Nord - oppdatering HIR/TKN/AER 
Godtgjørelse ved brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå i 
Helse Nord - videreutvikling og harmonisering, oppfølging av 
styresak 59-2020 

GT – sjekker 
opp 

Pilotprosjekt for personellbytte ved møtekjøring i aksen Alta-
Hammerfest - evalueringsrapport, oppfølging av styresak 23-2020 

GT 

Tertialets forbedringspris 2021, oppsummering - oppfølging fra 
styremøte 27MAR2019 

TKN 

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 

TKN/EH 

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring CD/KP 
RescEU – status 
O-sak? 

RSP/HKM 

Delstrategi klima og miljø HIR/LAM 
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021, oppfølging av 
styresak 15-2016 

TKN 

Oppfølging av Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige 
selskaper 2019 – IKT sikkerhet, oppfølging av styresak 155-2020 

HIR/JB 

 
a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 14. mai 2021. 
b) Oversikt over aktuelle saker til dette styremøtet er foreløpig ikke gjennomgått 

med adm. direktør og derfor særdeles tentativ… 
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Fra: Høyem Audhild (Audhild.Hoyem@unn.no)
Sendt: 02.03.2021 18:21:11
Til: Postmottak Finnmarkssykehuset (postmottak@finnmarkssykehuset.no); Postmottak Helgelandssykehuset
(postmottak@helgelandssykehuset.no); Postmottak UNN (post@unn.no); Postmottak Nordlandssykehuset
(postmottak@nordlandssykehuset.no); Postmottak-RHF (postmottak@helse-nord.no)
Kopi: 

Emne: Til brukerutvalgene: "Koordineringsordninger og helhetlige forløp". Invitasjon til webinar 15. og 22. april 
Vedlegg: 
Hei, håper dere kan spre informasjon om disse arrangementene til brukerutvalgene i helseforetakene og
regionalt.
 
"Koordineringsordninger og helhetlige forløp". 
Invitasjon til webinar 15. og 22. april kl 12‐15.
 
15.april er temaet brukerforventninger, tjenestenes forpliktelser, juss og forløpsarbeid
22.april vil vi få presentert eksempler på gode koordineringsløsninger fra kommuner, helseforetak og
rehabiliteringsinstitusjon
 
Programmet, teknisk informasjon, påmelding og oppdatert informasjon finner du på arrangementssida: Webinar
om koordineringsordninger og helhetlige forløp.
 
Det er gratis å delta, men du må melde deg på. Det er nasjonalt nettverk av Regionale koordinerende enheter og
Helsedirektoratet som arrangerer
 
Webinarene er en videreføring av det nasjonale erfaringsmøtet omkring pasienter med behov for langvarige og
komplekse tjenester som ble arrangert i august 2018. Formålet med webinarene er å bidra til likeverdige,
helhetlige og koordinerte helsetjenester til brukere, med vekt på tilgang til ordningene koordinator og individuell
plan.
 
Målgrupper er fagfolk og ledere i kommuner og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for
koordineringsordninger eller som jobber med pasienter/brukere med langvarige og komplekse tjenestebehov. Vi
inviterer også statsforvalterne, brukerorganisasjoner, brukerutvalg, pasient‐ og brukerombudene og andre
interessenter.

Siden webinarene blir streamet blir det ikke mulighet til å stille spørsmål underveis. Det er derfor mulighet i
påmeldingsskjemaet til å legge inn spørsmål/temaer du ønsker foreleserne skal besvare. Så vil vi videreformidle
disse til de respektive foreleserne. 
Frist for påmelding/spørsmål er hhv 6. og 13. april. Meld deg på
 
Lurer du på noe som du ikke finner på arrangementssida, kontakt Regional koordinerende enhet i egen
helseregion. I nord er det altså undertegnede.
 
Sjekk ut gratis webinar om koordineringsordninger og helhetlige forløp 15. og 22.4.2021

 
Med vennlig hilsen

Audhild Høyem Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Rådgiver samhandling,
koordinering, ReHabilitering
Regional koordinerende enhet
 
audhild.hoyem@unn.no
Tlf 905 47 197
 
Informasjon og rådgiving om
rehabiliteringstilbud
www.helse-nord.no/rehabilitering
Tlf. 800 300 61 kl 9-15, eller e-post

Samhandlingsavdelinga
www.unn.no/samhandling  
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Møtedato: 15. april 2021 
Arkivnr.:   Saksbeh/tlf:    Sted/Dato:  
2020/999-23   diverse     Bodø, 08. april 2021 

RBU-sak 43-2021 Referatsaker 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 

1. Referat RBU-AU 07. april 2021 
2. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 24. februar 2021 
3. Referat BU Finnmarkssykehuset 17. mars 2021 
4. Protokoll BU-møte Helgelandssykehuset 19. mars 2021 
5. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 11. mars 2021 
6. Handlingsplan Brukerutvalget Nordlandssykehuset 2021 
7. Årsmelding Brukerutvalget Nordlandssykehuset 2020 

 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak 
 
Framlagte saker tas til orientering 
 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg 
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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.:     
2020/999-23 

Referent/tlf.: 
Hilde Normann, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 07.04.2021 

 
 

Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 
Møtedato: 07. april 2021, kl 14.15- 15.30 
Møtested: Teams-møte 
Neste møte: 07. april 2021 – Regionalt brukerutvalg 

 
Tilstede 
 

Navn: Møtt: Tittel: Organisasjon: 
Knut Hartviksen  X leder, RBU  FFO 
Laila Edvardsen  X nestleder, RBU  FFO  
Gunhild Berglen  X medlem  FFO  
Nikolai Raabye Haugen  X medlem  Unge funksjonshemmede  
Kari Bøckmann  X rådgiver  Helse Nord RHF 
Hilde Normann  X konsulent  Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 
Ingen hadde meldt forfall til dette RBU-AU-møtet. 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
   

 
 
Saksliste: 
RBU-AU sak 10-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
RBU-AU sak 11-2021 Gjennomgang av sakslista til RBU møtet i mars  
RBU-AU sak 12-2021 RBU under korona. Hvordan tar vi vare på medlemmene?  
 

 
RBU-AU-sak 10-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksnummer og datering korrigeres 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes  
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RBU-AU-sak 11-2021 Gjennomgang av sakslista til RBU møtet i april 
 
Vedtak: 
 
Sakslista og dagsorden godkjennes med de endringene som ble gjort i møtet. 
 

RBU-AU-sak 12-2021 RBU under korona. Hvordan tar vi vare på 
medlemmene?   
 
Vedtak: 

• RBU-AU ber om at administrasjonen undersøker muligheten for å ha flere 
møter/møter over flere dager 

• RBU-AU ber adminasjonen undersøker muligheten for at RBU tilbys tekniske 
hjelpemidler i form av ekstra skjerm og headset.  

• RBU-AU understreker muligheten medlemmene har for å be om å bli erstattet av 
vara også i deler av lange møter. Dette bør så langt som mulig avtales på forhånd. 

 
 
Bodø, den 07. april 2021 
 
godkjent av Knut Georg Hartviksen, 
den 07.april 2021 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Onsdag 24.02.2021 kl 09.00-14.55 

                Møtested:   Teamsmøte 

 
Tilstede:        

   
   

 
 

 
Fra adm.:   
     
 
Forfall    
 

Saksliste 
 
 BU-1/21         Årsmelding 2020 – pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan og seniorrådgiver Kristin 
Jenssen orienterte. 
- UNN har forbedringspotensial når det gjelder å fange opp 

brukerstemmen. Det er ikke tilstrekkelig med PING-telefonen. I 
Helse Sør- Øst tester de ut elektronisk skjema  på informasjonssiden 
til bruk for brukerne der de kan komme med klage, 
forbedringsforslag o.a. Pasient- og brukerombudet vil holde 
Brukerutvalget orientert om resultatet. 

 
- Pasient- og brukerombudet støtter Brukerutvalgets ønske om at 

PING-telefonen vernes, samt bedre koordinering av denne.  
- De har flest henvendelser innenfor ortopedi, gastokirurgi og psykisk 

helse og rus. I mange tilfeller er det tilstrekkelig med en samtale. 
- Pasient- og brukerombudet ønsker bedre dialog med UNN når det 

gjelder tilbakemelding fra tilsynssaker. Gir de en varig endring i 
rutinene ved UNN? 

- Nasjonalt prosjekt – Felles fokus på ungdom mellom 16-26 år, blant 
annet for å finne en bedre måte å kommunisere med ungdommen 
på. Samarbeid med Ungdomsrådet. 

 

Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Paul Dahlø (nestleder - til kl 
13.55), Hans-Johan Dahl, Nina Nedrejord (til kl 14.00), Merete 
Krohn( ut kl 10.00 – tilbake kl 11.10) , Merethe Saga Lønnum, 
Ingolf Kvandahl, Ulf J Bergstrøm, Mildrid Pedersen

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent)

Siv-Elin Reitan, Terje Olsen
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Pasient- og brukerombudet kommer gjerne for en generell orientering i 
Brukerutvalget, dersom det er ønskelig. 

 
Vedtak  Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 BU-2/21 Direktørens time 
Viseadministrerende direktør Marit Lind orienterte om 
 
- Status på pandemien og beredskap i UNN 
UNN har pr dato to pasienter innlagt for covid-19 (Harstad og Tromsø) 
Håndtering av covid-19-pasienter har gått helt fint. 
Størst utfordring for UNN er bemanning, ettersom UNN er avhengig av 
vikarer fra Skandinavia. Det er pr idag mangel på anestesileger. 
Besøksregler for fødende har vært mye omdiskutert, men sårbarhet 
innenfor fagmiljøet avgjør hvor strengt det må være.  
Det har vært nødvendig å forberede og lære opp annet personell, 
spesielt til intensivavdelingen. Dette har gått på bekostning av 
ordinært personell. 
De ulike fagområdene arbeider med å forberede nedprioritering. 
Vaksinering: 840 ansatte ved UNN har fått to doser vaksine. Alle 
ansatte ved UNN får tilbud om vaksine, og vaksineringen prioriteres 
etter viktigheten av hvem som trenger det mest. 

 
- Håndtering av etterslep 
Behandling av kreftpasienter blir prioritert  
Utfordring å hente inn etterslepet etter covid-19, men etterslepet går 
sakte men sikkert ned. 
Eksempel:  -  Ventetid ved UNN – 74,81 dager – kravet er 50 dager 
UNN har kjøpt operasjonskapasitet hos to private klinikker i Tromsø -
Volvat og Aleris. Avtalen gjelder frem til 30.6.2021. 
 
Brukerutvalget etterspør lignende tilbud for psykisk helse- og 
ruspasienter.   
Viseadministrerende direktør tar med spørsmålet til klinikksjefen ved  
psykisk helse og rus. 

 
Mediasak: Feilbelastning av kostnader til pasienter ved UNN  
– økonomisjef Lars Øverås orienterte: 

 
6300 pasienter ved UNN har til sammen betalt 1,1 mill kroner for mye i 
egenkostnader (kostnader for krykker er ikke tatt med i beregningen 
da det fortsatt er usikkert hvem som skal belastes denne kostnaden) 
Aktuelle pasienter blir kontaktet pr brev med beløp og frankert 
svarkonvolutt (for opplysning om kontonummer). 
Årsaken til hendelsen er systemsvikt.  
Det arbeides nå med å få til gode felles rutiner på dette. 
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Økonomisjefen ønsket innspill fra Brukerutvalget om hvilken beløps- 
grense som bør settes for tilbakebetaling.  
Brukerutvalget kom frem til at grensen for utbetaling passende kunne 
settes til kr 50,-( ikke hensiktsmessig med utbetaling under dette). 

 
Vedtak: Brukerutvalget tok informasjonen til orientering, og imøteser 

tilbakemelding fra klinikksjefen ved Åsgård vedrørende forespørsel om 
ekstra behandlingssteder for psykisk helse- og ruspasienter under 
pandemien. 

 
 BU-3/21         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått. Sak BU-8/21 utgår. 
 

Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste med de endringer som 
fremkom. 

              
 BU-4/21        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 09.12.2020 

Referatet ble gjennomgått. 
 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 
BU-5/21         Orienteringssaker 
BU-5/21-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe S Lønnum vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

 

4 OSO (Overordnet Samarbeidsorgan) Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Se sak 53/20 av i dag. 

5 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Beredskap mht pandemien.  

6 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Merete orienterte. 

7 Pasientsentrert helsetjenesteteam Merethe Saga Lønnum 
Marit Stemland vara 

Merethe ikke hørt noe.  Ses i 
sammenheng med 
Stormottakersatsingen. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

Nedlegges grunnstein i Narvik. 
Esben Haldorsen og Anita 
Fjellfoss blir representanter fra 
BU. 
 
 
Opprettet en liten undergruppe 
av brukerrepresentanter 
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9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Vært møte, men deltok ikke. 

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
 

11 Kvam utvalg Hjerte- og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
 

12 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg 
Utvalget fungerer veldig bra. 
HMS-handlingsplan. 
Diskuterer om KVAM-grupper 
skal helt ned på sengepostnivå. 

13 Kvam utvalg Psykiatri- og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Tordis S. Høifødt 

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 
 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
 

15 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Klinikksjef Elin Gullhav 
Vært observatør imøte. Nina tok 
opp sak om pårørende.  

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 

Klinikksjef Rolv Ole Lindsetmo 
Hvordan tenke fremover 
strategisk. 
 Åpenhet for brukermedvirkning 
har vært god. Samvalg. 

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 

Klinikksjef David Johansen/ 
konst.klinikksjef Per Angermo. 
Nytt møte 21.12. 

18 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord Ingenting skjer. 

19 Prosjekt arealplan UNN Harstad Arvid Eliseussen 
Ulf Jack Bergstrøm vara 

 

20 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

 

21 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen 
 

22 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Avventer situasjonen. Nina vært 
i kontakt med Nina Moe-Nilssen. 

23 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Ikke skjedd noe i 
arbeidsgruppen. Deltar også i 
forskningsgruppen. 

24 OSO satsing: Samhandlingsforum for 
somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Skal oppnevnes en brukerrepr. i 
øverste organ –  OSO. 
Brukerorganisasjonene skal 
oppnevne en representant. 
Arrangeres videomøte med 
orientering om Helsefellesskap 
og brukermedvirkning.  

25 KLIN-REG- prosjekt: Likeverdige 
helsetjenester 

Paul Dahlø Forskningsprosjekt. Ingenting å 
rapportere. 

26 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. Stoppet pga 
korona. 

27 Samvalgsverktøy - Muskelknuter i livmor Marit Stemland fortsetter Prosjektleder Kirsti Rakkenes.  

28 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Møtene går sin gang. Møte 
10.12.2020. 

29 Etablering av Helsefellesskap Paul Dahlø  
Kirsti Baardsen vara 

Magne Nicolaisen orientert I BU 
9.12.2020. Møte 22.4.2021 

30 Ref.gruppe for behandlingshjelpemidler Martin Moe Diabeteshjelpemidler 

31 Strategisk plan for utvikling av kliniske Kirsti Baardsen Prøve på en fornuftig fordeling 
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fagområder i NOR og K3K   Paul Dahlø vara av de tre UNN-lokaliseringer -
hvor skal  behandling plasseres. 
Kartlegging av behov for utstyr 
og ansatte på de ulike 
lokalisasjonene. 
BU mener at de små fagene må 
være lokalisert enten i Harstad 
eller Narvik med arbeidsavtale 
om faste dager på den andre 
lokasjonen. Det må være 
samlet fagmiljø slik at 
kvaliteten for pasientene sikres.  
Arbeidsgruppa er ikke ferdig 
ennå. 

32 Arbeidsgruppe om helsefellesskap Paul Dahlø Paul informerte. 
Etableringsmøte 22.4.2021 

33 Kunstig intelligens innen radiologisk 
diagnostikk 

Ulf Bergstrøm Flerårig prosjekt. Brukerrepr. 
vært i kontakt med 
prosjektleder.  

34 Styringsgruppe for Nybygg psykisk helse- 
og rusbehandling i Tromsø - konseptfase 

Merethe Saga 
Lønnum 

Tor-Arne Hanssen.  
Første møte 14.12.2020. 

35 Fagråd for Akuttmedisinsk tjeneste Hans-Johan Dahl  

36 KSU 1/2020 – helhetlig gjennomgang av 
tjenesteavtale 2 

Merete Krohn Prosjektet er utsatt. 

37 Stormottakersatsingen Ulf J Bergstrøm Ulf vært i kontakt med 
prosjektleder - mottatt 
dokumenter i saken. 

38 Revisjon av UNNS overordnede strategi Merethe S Lønnum Merethe sender info til adm. 
som videresender til BU. 
Prosjektet er flink til å involvere 
brukerstemmen. 

39 Pingvin TV – kulturavdelingen Merethe S Lønnum Hva ønsker BU å spille inn i 
prosjektet? 
Tilbakemelding til kulturavd: 
Ta kontakt med FFO, evnt andre 
organisasjoner for innspill 
Orientere om BUs rolle 

40 Pårørende - Arbeidsgruppe Merethe S Lønnum 
Terje Olsen 
Nina Benjaminsen 
Merete Krohn 

Referat sendt ut med BU-
innkalling 24.02.2021 med 
vedtakspunkt. 

41 Ny UNN strategi – Arbeidsgruppe Merethe Saga 
Lønnum 

 

 
Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 

følger opp der det er aktuelt. 
 

BU-5/21-2 Diabetesplanen 
 I Brukerutvalgets møte 9.12.2020 ble det vedtatt at Brukerutvalget 

setter fokus på at Helse Nord RHF utarbeider ny Diabetesplan for hele 
Nord-Norge. Vedlagt følger korrespondanse i saken. 

 
Vedtak Brukerutvalget fortsetter å ha fokus på saken.  
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BU-5/21-3 Rapport fra arbeidsgruppe – pårørende (tidl. BU 57/20)  
Utgår som orienteringssak, inn som egen sak 1  under Eventuelt 12/21. 

  
BU-6/21          Bedre oppfølging av legemidler ved UNN 

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv orienterte. Se vedlegg. 
 

Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 
  
BU-7/21         Informasjon fra Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) 

Seksjonsleder Agnes Syversen orienterte. Sengeposten har både akutt- 
og elektive innleggelser. De aller fleste innlagte har, i tillegg til lege og 
psykolog, en familieterapeut som ofte har hovedkontakt med 
pårørende, barnevernet mm. Det er tett kontakt med pårørende 
gjennom hele forløpet. 
De har fokus på ulike etnisiteter og deres behov, ettersom språk og 
kulturforskjeller kan by på utfordringer. Tolk benyttes ved behov. 
Overføring tilbake til hjemmet er utfordrende, spesielt etter lengre 
opphold. Tilvenning kan feks være hjemme i helgene. 
Det er utfordrende med somatikk og psykiatri i samme avdeling, så det 
er behov for større plass for oppdeling av de to avdelingene, samt en 
familieavdeling. 

 
Vedtak Brukerutvalget takker for orienteringen. 

 
BU-8/21         Brukermedvirkning på tjenestenivå 

Utgikk på grunn av sykdom. Satt opp til neste møte i Brukerutvalget. 
 

BU-9/21         Nye UNN Narvik – orientering fra brukerrepresentantene i prosjektet 
Brukerrepresentantene Cathrin Carlyle og Anita Fjellfoss orienterte.  
Prosjektet er godt igang, og byggeprosjektet er i rute.  
Det er behov for en klinisk rådgiver som kan formidle synspunkt fra BU 
til alle nødvendige delprosjekter. Det er også behov  for flere 
brukerrepresentanter, eksempelvis yngre brukerrepresentanter slik at 
denne aldersgruppen også blir sett og hørt. 
De føler at de blir godt ivaretatt i prosjektet, de blir lyttet til og 
imøtekommet, selv om det ikke alltid blir gjort noe med innspillene.  
Enkeltsaker i prosjektet kan ved behov løftes til BU for en beslutning 
eller vurdering. 
Delprosjekter er i gang, og det er viktig at BU blir hørt, - både med 
forslag for servicefunksjoner, framtidig drift av rus- og psykiatri mm.  
 
Styringsdokumentet til NUN er omfattende, og det er mye å sette seg 
inn i. Saken settes opp i førstkommende BAU-møte for en grundigere 
gjennomgang. Frist for innspill fra brukerrepresentantene innen 
mandag 01.03.2021. 

 
Vedtak Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og setter opp til 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 274 av 332



7 

 

 

behandling sak om styringsdokument NUN i BAU-møte 01.03.2021. 
Innspill sendes leder Kirsti Baardsen eller Hilde A Johannessen innen 
mandag 01.03.2021. 

 
BU-10/21         Nye UNN Narvik og Nye arealer psykisk helse- og rusbehandling,  

Tromsø 
Utbygginggsjef Tor-Arne Hanssen, prosjektlederne Lars Rye NUN og 
Njål Bjørhovde Psykisk helse og rus, orienterte. 
 
Styringsdokumentet NUN: 
De hadde ikke noe spesielt å meddele orienteringsmessig. 

 
Styringsdokumentet psykisk helse og rus: 
Kriterier for valg av alternativer er basert på innholdet i «hva bygget 
må bidra med» for å nå fremtidige mål. 
- både brukere og erfaringskonsulenter i prosjektet 
- brukerundersøkelse 
- kriterier skal lede frem til det valget som tas (handler om hva 

bygget skal gjøre) 
- vekting av kriterier 
- ha tilstrekkelig kapasitet: fysisk trening som del av behandling mm 

 
Brukerutvalget kom med innspill om at det er viktig å se 
pasientforløpet for seg, og forsøke å visualisere ulike pasienforløp. 
Prosjektleder og utbyggingssjef skal se om og eventuelt hvordan 
innspillet kan imøtekommes.   

 
Vedtak Brukerutvalget tok informasjonen til orientering, men savnet en 

grundigere gjennomgang av styringsdokumentene for NUN. 
Brukerrepresentantene gav tilbakemelding om at det var svært god 
prosess og involvering i arbeidet med Nytt bygg psykisk helse og rus. 
Når det gjelder styringsdokumentet for NUN vil BU vil komme med 
innspill etter BAUs møte mandag 1.3.2021. 

  
 BU-11/21        Referatsaker 
                                        Det ble referert følgende referatsaker: 

1. Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 30.11.2020 og 

10.02.2021 

2. Protokoll fra Sykehusapoteket Nord, 07.12.2020 

3. Referat fra møter i Kvalitetsutvalget, 15.12.2020 og 26.01.2021 

4. Referat fra møte i BU Finnmarkssykehuset, 15.12.2020 

5. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset, 15.01.2021 

6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 21.01.2021 

7. Referat fra møte i Ungdomsrådet med årsmelding, 22.01.2021 

8. Referat fra møter i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 25.01.2021 

 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
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 BU-12/21         Eventuelt 
 

1. Pårørende – arbeidsgruppe (tidl. Sak 57/20)  
Brukerutvalget ønsker en helhetlig strategi for pårørende ved UNN.  
De ønsker at alle pårørende skal føle seg nyttige, og bli møtt med aner- 
kjennelse og respekt uavhengig av hvilken klinikk pasienten er knyttet 
til. De ønsker også at UNN ser på mulighetene for et pårørenderom. 

 
Vedtak BU oppfordrer UNN, med bakgrunn i regjeringens pårørendestrategi, å 

utarbeide og implementere en helhetlig plan for samhandling, støtte og 
veiledning av pårørende i UNN. Strategien bør være enhetlig og 
gjenkjennelig i hele UNN og være naturlig implementert i de ansattes 
hverdag. Gjennom «ei dør inn-prinsippet» skal veiledning og støtte 
være enkelt tilgjengelig for alle pårørende i UNN uavhengig av om man 
er pårørende i en akuttfase eller i et langvarig forløp. 
Som regionssykehus ser vi det også som viktig at UNN har et særlig 
fokus på barn og unge som pårørende, samt den samiske delen av 
befolkningen. 

  
   

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

               utvalgsleder sekretær 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 20.04.2021 
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 

- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Kristin Lernes 

- Kreftforeningen ved Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN ved Elisabeth Warvik 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 276 av 332



 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
17. mars 2021 

Beate Juliussen 
17.03.2021 
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Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Unni Salamonsen Medlem Til stede  

Fred Magne Johansen Medlem  Forfall  

Marius Eriksen Medlem  Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede Deltok fra sak 07/2021 

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef 

Harald G. Sunde Medisinsk fagsjef, deltok på sak 05/2021 og 06/2021  

Vivi Brenden Bech Kvalitets- og utviklingssjef, deltok på sak 07, 08 og 09/2021 

Mette Kjær Forskningsleder, deltok på sak 10/2021 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder pasientreiser, deltok på sak 11/2021 

Andre:  

Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombud, deltok på sak 04/2021 
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Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan onsdag 17. mars 2021 på Teams kl. 09.00-14.00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
01/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/2021 Godkjenning av referat fra BU møte 15. desember 2020 
03/2021 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 3. mars 2021 
04/2021 Pasient- og brukerombudet, årsrapport 2020 og fokusområder fremover 

v/Mette Elisabeth Eriksen 
05/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 
06/2021 Valg av representant til ernæringsråd 
07/2021 Årlig melding 2020 
08/2021 Oppdragsdokumentet 2021 
09/2021 Pasientsikkerhetsuka 2021 
10/2021 Brukermedvirkning i forskning  
11/2021 Pasientreiser 

v/Bjørn Erik Johansen  
12/2021 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer 
3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 

a. Reiseregninger 
b. Samisk språkutvalg 
c. Kommunikasjon med Finnmarkssykehuset (innkallinger o.l.) 
d. LIS utdanning – deltakelse fra BU 

13/2021 Referatsaker 
1. Protokoll brukerutvalgsmøte SANO 7. desember 2020 
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 21. januar 2021 
3. Resolusjon HLF Karasjok etter årsmøte 2019 
4. Invitasjon til høringsinnspill. Strategi for forsknings- og innovasjon i Helse Nord 

2021-2025   
14/2021 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.   

Sak 02/2021 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
15. desember 2020 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 15. desember 2020 
godkjennes.  

 

Sak 03/2021 Referat AU-møte 3. mars 2021 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 2. desember 2020 til 
orientering. 

  

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 279 av 332



 Side 4 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Sak 04/2021 Pasient- og brukerombudet, årsrapport 2020 og 
fokusområder fremover 

 Pasient- og brukerombud Troms og Finnmark, kontor Hammerfest, 
Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.  

 
 Det ble gitt innspill til ombudet om viktighet av å ivareta den samiske 

pasienten, god kommunikasjon og dialog mellom pasient og 
helsepersonell og oppfordring om å ta kontakt/henvise dersom det er 
noen som har saker ombudet kan bidra i.  

      
Vedtak:  
Informasjon fra pasient- og brukerombudet tas til orientering. 
 

Sak 05/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 
Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.   
• Kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell 

Det jobbes med å få inn sjekkpunktet «hva er viktig for deg» i 
sykepleier notatet Det jobbes også med å få frem viktigheten av 
kommunikasjon i legespesialiseringsutdanningen. 

• Orientering om covid-19 
Driften har blitt lagt om så godt som det lar seg gjøre for å håndtere 
situasjonen. Det er gjort en stor jobb med opplæring av personell, 
rett personell på rett sted og få riktig utstyr på plass. 
Vaksineringsgraden av ansatte i Finnmarkssykehuset er god, samt 
at en har fått vaksinert kronikere som ikke har fått vaksine i 
kommunene. Når det gjelder utenlandske vikarer så må de i 3 
dagers karantene og testes negativt før de kan begynne i jobb. 
Vikarer fra andre steder i landet oppfordres til å teste seg ved 
ankomst, men det er ikke pålagt.   

• Orientering om infusjonspumper/sett 
Infusjonssett til BD- og Alarispumper er trukket tilbake på grunn av 
forfalsket steriliseringssertifikat hos underleverandør. Det jobbes 
på regionalt nivå med å finne alternative pumper og infusjonssett. 
Det er ikke bevist økt sepsis eller infeksjoner ved bruk av disse 
pumpene. Bruker andre sett, pumper eller alternativer der det er 
mulig. Har dialog med pasienter om bruk av disse pumpene dersom 
andre alternativer ikke er mulig. Les sak i iFinnmark.   

• Orientering om desentralt dialysetilbud  
Personer som har behov for dialyse skal ikke ha mer enn 1 times 
reisevei hver vei til dialyse. Finnmarkssykehuset har et desentralt 
dialysetilbud som bygges opp på anmodning ved behov. Nå er det 
forespørsel inne for Hasvik og Kautokeino og er i dialog med disse 
kommunene.  

• Orientering om situasjonen i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) 
Det viser seg at pågangen av pasienter til BUP og alvorlighetsgraden 
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har økt. Det jobbes for å løse dette. Har spilt inn til statsforvalteren 
og kommunene om at det er viktig å skjerme barn og unge, samt de 
som jobber med barn og unge slik at første linje tjenesten til disse 
fungerer.   

• Spørsmål om vedtak gjort i Stortinget 16.02.21: representantforslag 
om en enklere hverdag for synshemmede. Hva skal gjøres for å få 
dette til? Svar: Finnmarkssykehuset har ikke fått informasjon om 
dette, men kan gi en redegjørelse ved en senere anledning.  

 
Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 

 
Sak 06/2021     Valg av representant til ernæringsråd 

Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Tove Hardersen velges som brukerrepresentant inn i 
Finnmarkssykehuset HFs ernæringsråd.  

  

Sak 07/2021 Årlig melding 2020  
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 
Vedtak:  
Informasjon om årlig melding 2020 tas til orientering. 
 

Sak 08/2021 Oppdragsdokumentet 2021 
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
 

Blir det mulighet for å komme med båt til nye Hammerfest sykehus? 
Svar: Nei, det er ikke lagt opp til direkte adgang til nye Hammerfest 
sykehus med båt.   
 
Vil det bli utvidet åpningstid for røntgen i Alta?  
Svar: står ikke noe om åpningstider i OD, dette vurderer klinikken ut fra 
behov.  
 
Innkallinger til Finnmarkssykehuset, hvordan fungerer dette? Styres 
det sentralt fra, hvem bestemmer hvor en skal, får en samkjørt 
innkallinger dersom en har flere ting som skal gjøres? Hva om en kun 
skal ha en kort konsultasjon og må reise en hel dag for å komme til 
legen?   
Svar: Det jobbes med samkjøring av innkallinger. Bakgrunn for at en 
skal til sykehus er med på å avgjøre hvor en skal. Det jobbes også med 
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e-helse poliklinikk for de som kan få konsultasjon på distanse. Når det 
gjelder rus og psykiatri er det tverrfaglige møter mellom Hammerfest 
sykehus, Kirkenes sykehus, Sámi Klinihkka og Klinikk Alta.  
 
Det bes om en sak til Brukerutvalget hvor temaet innkallinger til 
Finnmarkssykehuset belyses.  

 
Vedtak:  
Informasjon om oppdragsdokumentet 2021 tas til orientering. 
 

Sak 09/2021 Pasientsikkerhetsdagene 2021 
Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech innledet i saken.  
Det er opprettet en programkomite for hvert sted, her er det ønskelig å 
ha brukerrepresentanter med i planleggingen.  

 

Vedtak:  
Brukerutvalget stiller med følgende representanter til å delta i 
programkomiteene og eventuelt til å holde innlegg på 
pasientsikkerhetsdagene:  
 

Sted Dato  Representant 
Hammerfest 11.10.21 Kjell Magne Johansen og Tom-Kristian 

Tommen Hermo 
Karasjok 12.10.21 Else Marie Isaksen og Gro Johansen 
Alta 13.10.21 Unni Salamonsen og Tove Hardersen 
Kirkenes 15.10.21 Marius Eriksen og Astrid Daniloff 

 
 

Sak 10/2021 Brukermedvirkning i forskning 
Forskningsleder, Mette Kjær innledet i saken.  
 
Det anbefales at alle ser filmen om brukermedvirkning i forskning. De 
som skal bidra med brukermedvirkning i forskning, bør ta kurset.  
 
Link til film om brukermedvirkning i forskning.  
 
Link til kurs om brukermedvirkning i forskning. 
 

Vedtak:  
1. Brukerutvalget ønsker å bidra aktivt med brukermedvirkning i 
forskning.  
2. For at Brukerutvalgets medlemmer skal kunne bidra så godt som 
mulig må det legges til rette for opplæring i brukermedvirkning i 
forskning. 
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Sak 11/2021 Pasientreiser 
Avdelingsleder for Pasientreiser i Finnmarkssykehuset HF, Bjørn Erik 
Johansen innledet i saken.  
 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget ber om at dekning av utgifter må stå i forhold til 
faktiske utgifter en har i forbindelse med behandlingsreise.  
2. Brukerutvalget oppfordrer Pasientreiser HF at det legges til rette for 
mest hensiktsmessig og kortes mulig reisevei/tid for reise til 
behandling.    

Sak 12/2020 Orienteringssaker 

1. Muntlig informasjon fra BU leder:  
a) På grunn av covid-19 pågår det meste av møteaktivitet på Teams 

i alle råd og utvalg. Har deltatt i møter om nye Hammerfest 
sykehus, styremøter og forskningsstyret.  

 
2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  

a) Tommen Hermo har deltatt i LFSO møte. Jobbes med digitalt 
FACT team (rus psykiatri). Ber om å få orientering om dette i 
BU.  

b) Ønskelig med orientering av rus/psykiatri tilbudet i 
Finnmarkssykehuset etter omorganiseringen.  
 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a) Reiseregninger – ber om at den enkelte tar kontakt med Beate 

Juliussen dersom det er behov for opplæring i 
Personalportalen.  

b) Samisk språkutvalg 
Finnmarkssykehuset har samisk språkutvalg. Dette har ikke 
vært operativt siden 26.11.18. Foretaksledelsen oppnevner 
nye representanter til utvalget. Brukerutvalgsrepresentanten 
er den som allerede er valgt inn, Else Marie Isaksen. Utvalget 
og sekretariatet legges til Sámi Klinihkka. Ny leder er Rita-Alise 
Porsanger-Moen. Sekretær er Turid Turunen.  

c) Kommunikasjon med Finnmarkssykehuset HF – det ble ikke tid 
til å snakke om dette temaet, så vil ta det opp senere.   

d) LIS utdanning – deltakelse fra Brukerutvalget. Det er ønskelig 
at Brukerutvalget deltar i opplæringen til leger i spesialisering 
ved å ha innlegg i deres undervisningsuker. Når dette er 
aktuelt vil det bli forespurt BU.   

 
 

Vedtak: 
Informasjon tas til orientering.  
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Sak 13/2021 Referatsaker 

1. Protokoll brukerutvalgsmøte SANO 7. desember 2020 
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalgsmøte 21. januar 2021 
3. Resolusjon HLF Karasjok etter årsmøte 2019 
4. Invitasjon til høringsinnspill. Strategi for forsknings- og innovasjon i 

Helse Nord 2021-2025   
 
Vedtak:  
1. Til referatsak 3 ber Brukerutvalget om en orientering vedrørende 

ØNH tilbudet i Finnmarkssykehuset.  
2. De øvrige referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 14/2020 Eventuelt 
Det fremkom ingen saker under eventuelt. 
 

 

 
 
Kjell-Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF - Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 
- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen  
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 
- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

- Finnmark fylkeskommune  
- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 
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Protokoll 
 

Møte:   Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:   Fredag 19. mars 2021 
Møtested:  Skype for business – digital møteplass 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU X  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta  X 

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  X 

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen X  

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF X  

Grete Bang Vara Eldrerådet X  

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  X  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.  X  

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Rune Holm Direktør  Psyk. Helse og rus X  

Fred Mürer Medisinsk direktør  X  

     

 
Saksliste 
 
Sak 11/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 12/2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 19. februar 2021 
Sak 13/2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 

• Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 
a. Aktiviteter i prosjekt, råd og utvalg  

Sak 14/2021   Referatsaker 

• Referat fra ungdomsrådet i UNN 20. oktober 2020 

• Årsrapport 2020 fra Ungdomsrådet UNN 
Sak 15/2021   Høringsuttalelse fra brukerutvalget på  

STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON I HELSE NORD 2021- 2025 
Sak 16/2021  Orientering fra enhet Psykisk helse - rus 
Sak 17/2021  Muntlig orientering fra administrerende direktør  
Sak 18/2021 Årlig melding 2020 Helgelandssykehuset 

Sak 19/2021   Virksomhetsrapport februar 2021 
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Sak 20/2021 Oppdragsdokument 2021 
Sak 20/2021  Eventuelt 
 
_____________________________________________ 
Sak 11/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 12/2021 Godkjenning av protokoll fra brukerutvalgsmøte den 19. februar 2021 
Vedtak: Godkjent 
 
 
Sak 13/2021  Orienteringssaker 

• Informasjon fra BU-leder – muntlig 
 

1. Møte i helsefellesskap 8. mars 2021  

• Mye aktivitet for å etablere struktur og organisasjon 
2. Webinar om helhetlig koordinering – invitasjon til å delta. 

• 6. og 13. april frist for påmelding. Alle kan melde seg på. 
3. OSO - møte 11. mars 2021 

 

• Informasjon fra BU-medlemmer – muntlig 

• Per Hansen – fellesmøte med Cecilie Daae i februar-21 
i. Hovedfokus på Covid-19 

ii. Hovedsatsingsområdene for Helse Nord 

• Per Hansen – møte i styringsgruppa for Nye Helgelandssykehuset 
i. Diskusjoner om tomt for hovedsykehus 

ii. Hva skal spesialisthelsetilbudet i Mosjøen være 

• Einar Moen – Arbeidsgruppen samhandling 
i. Mye arbeid – mye sakspapirer – sykehusfokus  

 
Vedtak: Sakene tas til orientering 
 
 
Sak 14/2021   Referatsaker 

• Referat fra ungdomsrådet i UNN 20. oktober 2020 

• Årsrapport 2020 fra Ungdomsrådet UNN 
 
Vedtak: Referatsakene tas til orientering.  

1) Brukerutvalget er imponert over arbeidet som gjøres i ungdomsrådet ved 
UNN. Brukerutvalget ser seg ikke i stand til å ivareta de spesielle interessene 
som behovet som ungdom i aldersgruppen 12 – 23 år har.  

2) Brukerutvalget etterlyser Helgelandssykehusets etablering av eget 
ungdomsråd, eventuelt i samarbeid med Nordlandssykehuset 

3) Brukerutvalget ønsker seg en fast ungdomsrepresentant fra ungdomsrådet 
inn i.   
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Sak 15/2021   Høringsuttalelse fra brukerutvalget på  
STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON I HELSE NORD 2021- 2025 

 
Vedtak: Høringsuttalelsen vedtas slik den ble fremlagt i møtet. Det gis også mulighet til 

å sende inn nye momenter til høringsinnspill fram til påske. 
 
 
Sak 16/2021  Orientering fra enhet Psykisk helse – rus 

- Erfaringer med ny klinikkstruktur fra 1. jan 2020 
o Økt fokus på fag og faglig utvikling etter omorganisering 

- Planer for psykiatri og rus i det Nye Helgelandssykehuset 
o Midt i planleggingen nå med utvikling av faglig strategisk utviklingsplan. Planlegge de 

store linjer, og utreder nye muligheter for Helgelandssykehuset. 
- Tilbakemelding om status i forhold til Den Gyldne Regel – høyere vekst innen psykisk helse og 

rus sammenlignet med somatikk på Helse Nord nivå (overordnet nivå)  
o BUP ligger i landstoppen – veldig bra 
o TSB ligger veldig lavt – her må vi få sterkere vekst lokalt. Har etablert rusteam og 

TSB-poliklinikk. 
- Tilbakemeldinger fra pasienter – pasienthendelser 

o Vakttjenesten i Helgelandssykehuset er åpen hele døgnet – ingen grunn til avvisning 
med begrunnelse i åpningstid.  

o Rune Holm ber brukerutvalget om å gi pasienter og pårørende som er mindre 
fornøyd/misfornøyd med tilbudet de har fått om å ta direkte kontakt med direktør 
for psykisk helse og rus. 

o VOP har fremdeles kapasitet på nivå med landsgjennomsnittet 
o Opplever noen å bli møtt uten respekt ønsker vi at det tas kontakt med ledelse slik at 

dette kan ordnes opp i. 
o Det planlegges pårørendeseminar i alle 4 byer på Helgeland fra høsten. Børge Nordås 

i Mosjøen har hovedansvar. Brukermedvirkning er ønskelig som metode for utvikling 
av tilbudet. 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for informativ og grundig orientering. Informasjonen tas 

til orientering. 
1) Brukerutvalget ber Helgelandssykehuset om å etablere et enkelt system 

for pasienter og pårørende for å melde tilbake om uheldige 
pasienthendelser 

2) Brukerutvalget ber Helgelandssykehuset ha økt fokus på samhandling med 
kommunehelsetjenesten i forbindelse med utskriving av pasienter innen 
psykisk helse og rus. Helsefellesskap blir en arena der dette må få fokus i 
faggruppene 

 
 
Sak 17/2021  Muntlig orientering fra administrerende direktør  

• Oppdatering på arbeidet med klinikkstruktur etter styrebehandling 
o Se styresak 24-2021 

• Orientere om helseforetakets intensivkapasitet - før Covid-19, nå-situasjonen, og 
planer for framtiden? (Kompetanseløft, beredskap, kapasitet) 

o Vi har areal og utstyr, men ikke kompetent personell til verste senario 
o Kompetanseplan for ansatte på intensiv + annet personell 
o Planer for beredskap er laget for håndtering av verste senario 
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• Nye Helgelandssykehuset og nye pandemier? Hva tenker du om det? 
o Foreløpig er det ikke satt direkte på dagsorden, men det vil komme når 

konkrete planer skal utvikles for Nye Helgelandssykehuset 

• Generell informasjon om nyansettelser og prosess – ny medisinsk direktør, ny 
fagsjef, annet? 

o AD orienterer at det er kommet søkere, og at ansettelsesprosess starter 
etter påske 

• Ny utdanning – Helseteknologi – utviklingsarbeid på Helgeland ved Campus i Mo i 
Rana 

o Masterstudie desentralisert på Helgeland for hele Nord-Norge 
o Det søkes støtte til utviklingsarbeidet til DIKU - Direktoratet for 

internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 
 
 Vedtak: Informasjon tas til etterretning.  
 
 
Sak 18/2021 Årlig melding 2020 Helgelandssykehuset 

Årlig melding er sendt til brukerutvalget. I møtet valgte vi å få en diskusjon i 
brukerutvalget med medisinsk direktør om de rapporteringer som 
Helgelandssykehuset har gjort. 

 
Vedtak: Informasjonen om årlig melding for 2020 Helgelandssykehuset tas til 

etterretning. 
 
 
Sak 19/2021   Virksomhetsrapport februar 2021 

Ganske godt fornøyd med driften, men Covid-19 situasjonen gir oss mange 
utfordringer å arbeide med, særlig i forhold til tilgang på personell. Viser til styresak 
22 for hele rapporten. Helgelandssykehuset har pr. i dag 450 personer som er 
vaksinert med Astra Zeneca vaksinen. Pr. i dag er denne praksisen satt på vent. Det 
avventes nærmere råd fra FHI. 

 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for informasjon og tar informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 20/2021 Oppdragsdokument 2021 

Oppdragsdokument fra departementet kommer til Helse Nord, deretter får 
helseforetakene ett felles oppdragsdokument der det er presisert hvis det er 
områder som hvert enkelt foretak har spesielt ansvar for. I år vektlegges 
informasjonssikkerhet spesielt. IKT-sikkerhet skal det brukes ekstra ressurser på.  
I år er kravene nummerert og det er 114 krav til helseforetakene. Ca. 100 av kravene 
gjelder for Helgelandssykehuset. Det innebærer i praksis start og oppfølging av 
mange nye prosjekter. 

 
Vedtak: Informasjon tas til orientering.  
 
 
Sak 21/2021  Eventuelt 
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Brukermedvirkning i Helsefellesskap – Behov for bistand fra brukerutvalget 
 
Vedtak: Tas som egen sak i kommende brukerutvalgsmøte. Hege Mørk ønskes 

velkommen til møtet. 
 
 

_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 21. mai 2021 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 
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Brukerutvalget  
 

 
 

Saksbehandler:  

Sissel Eidhammer 

 

Side 1 

Referat møte i Brukerutvalget 11. mars 2021 
Sted: Digitalt, Whereby. Lenke sendt ut i forkant av møtet.  

Tid: 11:00 til 16:00. Formøte for Brukerutvalgets medlemmer 11:00 til 12:00. 

 
Deltagere:       Tilstede  Forfall 

Paul Daljord – leder  FFO  X  

Gunn Strand Hutchinson – nestleder SAFO X  

Ole Andre Korneliussen Mental Helse X  

Carl Eliassen MARBORG, vara X  

Viktor Torrisen MARBORG  X 

Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen X  

Mai Helen Walsnes Nordland fylkes eldreråd X  

Linn Christin Sørtorp   RIO X  

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell Samisk representant X  

Marie Dahlskjær Ungdomsrådet  X  

    

Fra Nordlandssykehuset:    

Paul Martin Strand Administrerende direktør  X  

Sissel Eidhammer  Saksbehandler/sekretær X  

Ellen Oskarsen Kreftkoordinator  Sak 020  

Espen Solberg Kreftkoordinator Sak 020  

Gro Ankill Administrasjonssjef Sak 021, 022, 023  

Tonje Elisabeth Hansen Fagsjef Sak 024, 025  

Marit Barosen Økonomisjef Sak 029  

Jorunn Brendeford Enhetsleder lærings- og mestringssenteret Sak 030  

Marit Vågan  Rådgiver SKDS Avdeling for klinisk støtte  Sak 028  

Myrth Eliassen Driftssykepleier øre-nese-hals Sak 028  

Saksliste 

018/2021 

019/2021 

020/2021 

021/2021 

022/2021 

023/2021 

024/2021 

025/2021 

026/2021 

027/2021 

028/2021 

029/2021 

030/2021 

031/2021 

032/2021 

033/2021 

034/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat møte 11. februar 2021 

Pakkeforløp kreft 

Styresaker 2021 

Årlig melding 2020 for Nordlandssykeshuset Helseforetak (HF) 

Videreføring av Covid-beredskap 

Rullering strategisk utviklingsplan 

Henvendelse tips knapp 

Handlingsplan Brukerutvalget 

Oppdragsdokument 2021 

Hørselshemmede, innleggelse NLSH 

Virksomhetsrapport januar 2021 

Årsmelding lærings- og mestringssenteret 

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid 

Orienteringssaker/Referatsaker/Eventuelt 
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Saksnr.  Saksfremstilling 

 

018/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

019/2021 Godkjenning av referat møte 11. februar 2021 

 

Vedtak:  

Referatet fra møte 11. februar 2021 godkjennes.  

020/2021 

 

 

Pakkeforløp kreft 

 

Muntlig orientering ved Ellen Oskarsen, kreftkoordinator og Espen Solberg, 

kreftkoordinator, på bakgrunn av forespørsel fra Brukerutvalget.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ser med bekymring på de forløpene hvor man ser fristbrudd. 

3. Brukerutvalget ber om å bli orientert om hvordan Nordlandssykehuset vil innhente 

målet om førløpsfristen.  

 

021/2021 Styresaker 2021 

 

Gjennomgang av planlagte styresaker for 2021. 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker følgende styresaker til behandling i 2021:  

1) Månedlige virksomhetsrapporter 

2) Forslag til ny organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen  

3) Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk 

pasientsikkerhet 

4) Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-

2020  

5) Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2020 

6) Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for 

Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging 

7) Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2020 

8) Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool 

(GTT) analysen 2020 

9) Vedtak av strategiske satsningsområder i Strategisk utviklingsplan 

10)  Status behandlingskapasitet etter endring av ressursbruk ved Salten DPS 

11)  Revidert Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 

12)  Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – Hovedprogram 

konseptfasen, Steg 2 
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2. Administrasjonen og arbeidsutvalget holder løpende kontakt om øvrige aktuelle 

styresaker.  

 

022/2021 Årlig melding 2020 for Nordlandssykeshuset Helseforetak (HF) 

 

Administrasjonssjef Gro Ankill gjennomgikk årlig melding for Nordlandssykehuset 

Helseforetak (HF) 2020.   
 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar årlig melding til orientering.  

023/2021 Videreføring av Covid-beredskap 

 

Administrasjonssjef Gro Ankill orienterte om videreføringen av Covid-beredskapen ved 

Nordlandssykehuset.  

 

Spørsmål om utgifter til å dekke merkostnader, vaksinering og bruk av munnbind. Dette 

ble besvart i møtet.   

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget ønsker å bli holdt oppdatert om Nordlandssykehusets videre 

planlegging av Covid-beredskapen.  

3. Covid-19 blir et fast punkt på møtene i Brukerutvalget fremover.  

 

024/2021 Rullering Strategisk Utviklingsplan 

 

Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen orienterte om arbeidet med rullering av strategisk 

utviklingsplan.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. I tillegg til innspillene som allerede er gitt, ønsker Brukerutvalget å understreke 

behovet for å få på plass tilgang til koordinator for pasienter med langvarige og 

sammensatte behov for spesialisthelsetjenester. 

3. Brukerutvalget og Ungdomsrådet ønsker å involveres i arbeidet fremover, f.eks. 

ved deltakelse i eventuell arbeidsgruppe(r).  

 

025/2021 

 

 

 

 

 

Henvendelse tipsknapp  

 

Muntlig orientering ved fagsjef Tonje Elisabeth Hansen. 

 

Vedtak: 

Brukerutvalget takker for orienteringen.  

 

026/2021 Handlingsplan Brukerutvalget  

 

Gjennomgang av arbeidsutvalgets forslag til handlingsplan for Brukerutvalget, se 

forslaget her.   
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget støtter arbeidsutvalgets forslag til handlingsplan.  

2. Brukerutvalget ønsker at følgende skal legges med: 

- Likeverdig tjeneste samiske pasienter 

- Rekvisisjon av pasientreiser 

- Arbeid med Helsefellesskap 

3. Arbeidsutvalget lager en tidsplan for arbeidet.  

 

027/2020 Oppdragsdokument 2021 

 

Gjennomgang av Oppdragsdokumentet 2021 med fokus på: 

 

• Hvilke saker Brukerutvalget ønsker å orienteres om 

• Hvilke saker Brukerutvalget bør involveres i 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget støtter forslaget som foreligger fra arbeidsutvalget.  

2. Brukerutvalget vil legge til følgende saker:  

• Involvering i arbeidet knyttet til brukermedvirkning i Helsefellesskap 

• Involvering av bruk av teknologi i pasientmøter. 

• Diagnoseuavhengig kurs for ungdom og arbeid med overgangene for 

ungdom.  

3. Sakene legges inn i Brukerutvalgets handlingsplan. 

4. Arbeidsutvalget fører løpende kontroll over progresjonen i arbeidet.  

 

028/2020 

 

 

 

 

 

Hørselshemmede, innleggelse på NLSH 

 

Spørsmål om tolk ved innleggelse, sak spilt inn av vara til Brukerutvalget, Idar Gustav 

Hunstad.    

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker at det skal legges inn en rubrikk på disse skjema hvor det 

står: Har du behov for tilrettelegging i forbindelse med din innleggelse? Her gis 

man mulighet til å fylle inn behovet for tilrettelegging.   

2. Forslaget sendes til aktuell instans.  

 

029/2020 Virksomhetsrapport januar 2021 

 

Økonomisjef Marit Barosen ga en muntlig orientering av virksomhetsrapporten for 

januar 2021.   
 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar virksomhetsrapporten for januar 2021 til orientering.  
 

030/2020 Årsmelding lærings- og mestringssenteret 

 

Enhetsleder og rådgiver ved lærings- og mestringssenteret, Jorunn Brendeford, 

presenterte lærings- og mestringssenterets årsmelding for 2020.  
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen.  

2. Brukerutvalget vil understreke at arbeidet Lærings- og Mestringssentret gjør er 

svært viktig for de som lever med kronisk eller langvarig sykdom. Det er derfor 

nødvendig at ansatte fagpersoner gis mulighet til å bidra på kursene og at 

organisasjonsrepresentanter får anstendig honorerende. Videre må det tas opp 

med pasientreiser inndekning for pårørendes reiser for å delta på kurs. 

 

031/2020 Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset 
 

Faste utvalg  

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

1. Representant styret 

Nordlandssykeshuset 

Paul Daljord  

1. Representant Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) 

Paul Daljord  

2. Partnerskapsmøtet 

(Helsefellesskap) 

Paul Daljord,  

vara: Gunn Strand 

Hutchinsson 

 

3. Strategisk samarbeidsutvalg 

(Helsefellesskap) 

Gunn Strand Hutchinsson,  

vara: Paul Daljord 

 

4. Klinisk Etisk Komite (KEK) 

Kitt-Anne Hansen, vara: 

Helge Jenssen 

 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

5. Driftsrådet til pasient- og 

pårørendetorget 

Linn Christin Sørtorp,  

vara: Viktor Torrisen 

Skal i møte den 

18.03.2021 

6. Sykehusapotek Nord HF 

(SANO) 

Cicile Toresen, vara: Mai 

Helen Walsnes 

Kontaktperson: Mai Helen 

Walsnes 

 

7. Forskningsutvalget NLSH Helge Jensen 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Planlegges oppstart 

2021.   

  

 

Prosjekt/utvalg Brukerrepresentant Status 

8. Prosjekt SamStrømming: 

Samhandlingsprosjekt e-

Konsultasjon mellom Bodø 

Helge Jenssen  
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kommune og 

Nordlandssykehuset 
Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

9. Kommunikasjon med pasienter 

som er lagt inn på akuttmottak 

med akutte brystsmerter 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

Prosjekt ikke startet.  

10. Referansegruppe arealplan 

Rønvik. 

• Arbeidsgruppe: Utforming av 

akuttbygg; behov, funksjoner 

etc 

• Arbeidsgruppe: Disponering 

av lokalene i 

«gammelbyggene». 

• Arebeidsgruppe: Omstilling i 

klinikken i årene fram til nytt 

bygg er ferdig  

Gunn Strand Hutchinson 

Idar Gustav Hunstad 

Torill Klevan Nilsen 

Carl Eliassen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 

 

Prosjekt avsluttet, i 

denne fase.  

11. Medlem av styret i Flexible 

Assertive Community 

Treatment (FACT) Lofoten 

Ivar Martin Nordgård  

12. JF: Strategisk utviklingsplan 

(kronikeromsorg) 

Forbedringsprosjektet «Riktig 

opplæring til rett tid, gitt av de 

rette folkene». Prosjektet skal 

se på hvordan revmatisk 

poliklinikk kan systematisere 

opplæring av pasienter med 

revmatoid artritt (leddgikt). 

Edgar Wammervold 

Kontaktperson: Paul 

Daljord 

 

13. Styringsgruppen for Senter for 

psykoterapi og psykososial 

rehabilitering ved psykoser 

(SEPREP) Lo/Ve 

Ivar Martin Nordgård  

14. HelseIArbeid poliklinikken 

Sarah Isabel Corneliussen 

Dahl 

Kontaktperson: Mai Helen 

Walsnes 

 

15. Risiko og sårbarhetsanalyse 

(ROS) av psykiatrisk kriseseng 

i medisinsk Lofoten 

Ole Andre Korneliussen  3 møter som har blitt 

avlyst, men det ser an 

til å bli møte den  

16.03.  

16. JF: Strategisk utviklingsplan 

2018-2035 

Nordlandssykehuset, 

kronikeromsorg: Prosjekt med 

mål om å standardisere og 

gjennomgå 

behandlingsforløpene i 

Prosjekt satt på vent.  
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samarbeid med 

kommunehelsetjenesten. 

17. Kurs i brukermedvirkning 

Carl Eliassen Gjennomført møte 04. 

mars 2021  

Forskningsprosjekt Brukerrepresentant Status 

18. Implementering av digital 

symptomoppfølging for 

kreftpasienter som får 

behandling med immunterapi 

for å redusere alvorlige skader. 

Gunnar Olsen 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Brukermedvirker 

ikke anledning til å 

delta på første møte. 

Kontaktperson 

tilsendt notat ang. 

prosjektet.  

19. «Telemedical evaluation of 

surgical patient. A pilot study 

evaluating safety, feasibility 

and financial implications». 

Jan Arntzen 

Kontaktperson: Mai Helen 

Walsnes 

Mai-Helen følger 

opp.  

20. KlinReg-prosjektet 

"Likeverdige helsetjenester - 

uansett hvor du bor?" 

Mai Helen Walsnes Pågående prosjekt, 

artikkel publisert.  

21. Forskningsprosjekt: Identifying 

patients at risk: how well does 

existing clinical prediction 

tools identify patients in need 

of intesified care. 2020 - 2023 

Barbara Priesemann 

 

Kontaktperson: Paul 

Daljord  

Prosjekt ikke startet. 

22. «Prehospital minutes count 

during a stroke. Factors 

associated with prehospital 

delays with data from various 

regions in Norway and one 

region in Switzerland» 

Paul Amundsen 

 

Kontaktperson: Ivar 

Martin Nordgård 

Brukermedvirker skal 

delta på møte i 

prosjektet 11.03.2021 

over Teams. 

Prosjektleder tilbyr 

seg å orientere om 

arbeidet for 

Brukerutvalget, f. eks 

mai 2021.   

23. Multifamilieterapi i behandling 

av alvorlige spiseforstyrrelser 

hos unge, voksne kvinner 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

24. Unge kvinner med alvorlige 

spiseforstyrrelser - foreldre og 

søskens erfaringer. 

Ragni Adelsten Stokland 

Kontaktperson: Linn 

Christin Sørtorp 

 

25. Tannhelse, kosthold 

inflammasjon og biomarkører 

ved akutt intermittende porfyri 

Merete Johansen 

Kontaktperson: Gunn 

Strand Hutchinsson 
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26. Innovative Physioyherapy and 

Coordinatoen of Care for 

people with MS: A 

Randomized Controlled Trial 

and a Qualitative Study 

Tone Elvevoll og 

Marianne Elvik 

Kontaktperson: Ole Andre 

Korneliussen 

 

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar oppdateringene til orientering.  

2. Brukerutvalget inviterer prosjektleder for prosjektet Implementering av digital 

symptomoppfølging for kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å 

redusere alvorlige skader, Ida Bakke, til Brukerutvalgets møte i mai. 

Arbeidsutvalget følger dette opp.   

3. Brukerutvalgets medlemmer bes ta kontakt med de personene de er 

kontaktperson for, til neste møte.  

 

032/2021 Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker 

 

Administrerende direktør, Paul Martin Strand, ga en orientering om aktuelle saker.  

Spørsmål om det er noe fremgang knyttet til busstrase-saken.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.  

2. Brukerutvalget vil fortsatt jobbe for at det opprettes busstrase utenfor 

Nordlandssykehusets hovedinngang. 

 

033/2021 Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker 

Ungdomsrådets leder, Marie Dahlskjær ga en muntlig orientering om Ungdomsrådets 

arbeid. 

 

• Forrige møte var 22.02.2021, referat her.  

• Utviklet 10 tips fra Ungdomsrådet om hva som må til for å sikre reell 

brukermedvirkning.  

• Gjennomgang av Oppdragsdokument 2021 – skal følge opp og jobbe med flere av 

punktene. 

• Laget to filmer til Pasientsikkerhetskonferansen 2021.   

• Gjennomgang av oversikt over oppfølgingssaker og status etter helgesamlingen med 

Ungdomsrådet oktober 2020: 

 

1) Arbeidet med gode overganger: Her ønsker ungdomsrådet Barnehabilitering blir 

neste område som jobbes med. Status: Gjennomført innenfor revmatologi, og det 

jobbes med en overgangsrutine på psykisk helse og rusklinikken, og arbeid 

begynt innenfor diabetes. Foredrag og møte med klinikkledelsen barneklinikken 

– avventer tilbakemelding angående habilitering.  

 

2) Barne- og ungdomsklinikk, Ungdomsrådet ønsker fortsatt at dette skal opprettes. 

Status: Prosjektet satt på vent. Ungdomsrådet informeres når det er fremdrift.   

 

3) Ungdomsrom – Ungdomsrådet ønsker at det opprettes et ungdomsrom på 

Nordlandssykehuset. Status: Dette er satt på vent til etter pandemien.  
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4) Nettside rettet mot ungdom. Status: Pågående samarbeid mellom Ungdomsrådet 

og kommunikasjonsavdelingen. Lenke her. Gjenstår: Bilder/portretter. Ny 

gjennomgang Ungdomsrådet.  

 

5) Gjennomgå erfaringene med Erfaringskonsulenter på sykehuset og vurdere om 

det er mulig å få på plass erfaringskonsulenter innenfor somatiske tjenester. 

Status: Se Oppdragsdokument 2021.  

 

6) Legge til rette for ettermiddagspoliklinikk en ettermiddag i uken, innenfor tre 

områder: fysikalsk medisin, psykisk helse og rus og revma. Status: Ikke 

påbegynt.  

 

7) Utvikle et diagnoseuavhengig kurs tilpasset ungdom som lever med varige og 

sammensatte helseproblemer hos Lærings- og mestringssenteret. Ungdomsrådene 

skal involveres i utformingen av kursene. Status: Arbeid begynt, se 

Oppdragsdokument 2021.  

 

8) Henvisning psykolog helsesykepleier: Det bør ikke vært slik at man trenger 

henvisning fra lege eller barnevern for å kunne kreve inntekt, innenfor BUPA. 

Status: Dette er nå som må løftes på overordnet nivå. Saken tas med videre.   

 

9) Tilbudet for samisk ungdom: Hva er status på sykehuset? Status: Innlegg 6. 

februar, se Oppdragsdokument 2021.  

 

10) Videokonsultasjoner: Viktig at det nå er på plass, men det kan ikke være 

økonomiske hensyn som avgjør. Status: Følges opp.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget berømmer Ungdomsrådet for et godt arbeid.   

2. Brukerutvalget settes pris på det gode samarbeidet mellom Ungdomsrådet og 

Brukerutvalget.  

 

034/2021 Orienteringssaker/Referatsaker/Eventuelt 

 

Orienteringssaker: 

1. Agnete Tjærandsen oppnevnes som Nordland fylkeseldreråds vara for 

Brukerutvalget i forbindelse med at May Jakobsen har flyttet ut av fylket.  

2. Carl Eliassen, som inntil nå har vært vara i Brukerutvalget, trer inn som 

fullverdig medlem av Brukerutvalget, i forbindelse med at Viktor Torrisen har 

fått en arbeidssituasjon som forhindrer ham fra å delta i Brukerutvalgsmøtene. 

 

Møtereferat/protokoll: 

3. Årlig melding Helgelandssykehuset 2020 

4. Protokoll møte Brukerutvalget Helgelandssykehuset 19. februar 2021 

5. Møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22.02.2021 

6. Årsmelding Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 2020 

 

Eventuelt:  
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Til neste møte: Persontilpasset medisin, poliklinikk senskader kreft Nordlandssykehuset 

 

 

 

 

 

1. Høring – Parkeringsveileder - støtte ved forvaltning av parkeringsareal i 

spesialisthelsetjenesten 

2. Sak fra samisk representant - Gjennomført søk på Nordlandssykehuset nettside. 

Få treff/Veldig lite informasjon knyttet til samisk.  

 

Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar møtereferatene og referatsakene til orientering.  

2. Arbeidsutvalget følger opp saken fra samisk representant.  

3. Arbeidsutvalget forfatter en høringsuttalelse til Parkeringsveileder - støtte 

ved forvaltning av parkeringsareal i spesialisthelsetjenesten. 
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Ordforklaringer  

• AU - Brukerutvalgets Arbeidsutvalg 

• BU – Brukerutvalg 

• HF - Helseforetak 

• HOD - Helse- og omsorgsdepartementet 

• KEK - Klinisk Etisk Komite 

• LMS – Lærings- og mestringssenteret 

• NLSH – Nordlandssykehuset Helseforetak 

• OSO - Overordnet samarbeidsorgan mellom sykehus og kommunene 

• PHS - Psykisk helse- og rus klinikken 

• RBU - Regionalt Brukerutvalg 

• RHF – Regionalt helseforetak 

• SANO - Sykehusapotek Nord HF 

• UR – Ungdomsråd 
 
 

Sentrale dokumenter 

1. Brukerutvalgets mandat, vedlagt  
Beskriver Brukerutvalgets formål, sammensetning, honorarer mm.  

 
2. Strategisk Utviklingsplan: Nordlandssykehuset 2018 – 2031, lenke her.  

Formålet med planen er å beskrive fremtidens Nordlandssykehus, med utgangspunkt i 
dagens situasjon og befolkningens forventede behov. Planen ligger til grunn for 
Nordlandssykehusets fremtidige prioriteringer og danner grunnlaget for endringer og 
utviklingstiltak. Planen vil rulleres hver fjerde år, og det tas stilling til om 
satsningsområdene skal beholdes, revideres eller erstattes av nye. 

 
3. Oppdragsdokument: Lenke til tidligere Oppdragsdokument, lenke her.  

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene 
gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger 
i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og 
hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene. 

4. Helse Nords regionale utviklingsplan 2035: lenke her.  
Helse Nords regionale utviklingsplan legger føringer for utviklingen av helsetjenestene 
fram mot 2035. Planen er et viktig grunnlag for fremtidige beslutninger om fag- og 
virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen.  
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Nordlandssykehuset skal innen 2035 være ledene i Norge på brukermedvirkning på individ-, 
tjeneste- og systemnivå.   

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset 2020 - 2035 

 

Handlingsplan Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 2021-2022 

1. Formålet med handlingsplanen 

Formålet med handlingsplanen er å beskrive hvordan Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset 
skal jobbe for å oppnå målsetningene satt i Strategisk utviklingsplan, Regional utviklingsplan, 
Oppdragsdokumentet for 2021 og Brukerutvalgets mandat, i perioden 2021 til 2022. 
Nordlandssykehusets brukerutvalg skal bidra til å skape et best mulig sykehus for pasienter og 
ansatte. Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk 
karakter som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssykehusets 
virksomhetsområde.  

 
1.1 Brukermedvirkning på individnivå 

 Fremme implementeringen av samvalg i klinisk praksis.  
 Jobbe for at informasjonen som gis pasienter og pårørende er tilpasset og på et forståelig 

språk.  
 Jobbe for at brukermedvirkning er tema i alle sykehusets utdanningsløp.  
 Jobbe for en satsning på frivillig arbeid i Helseforetaket.  

 Bidra inn i den årlig «Hva er viktig for deg»-dagen. 

 Sikre at helsepersonell innehar god kulturkompetanse knyttet til samiske perspektiver og at 

samiske pasienter får likeverdige helsetjenester.  

 Involveres i arbeidet med bruk av teknologi i pasientmøter. 

 Involveres i arbeidet med rekvisisjon av pasientreiser.  

 
1.2 Brukermedvirkning på tjenestenivå 

 Jobbe for at det opprettes et system for pasienttilbakemeldinger på alle kliniske enheter.  
 Jobbe for at det opprettes brukerutvalg på klinikknivå, med et forsøk innenfor psykisk helse- 

og rusklinikken.  

1.3 Brukermedvirkning på systemnivå 

 Jobbe for at det skal være to representanter fra brukersiden i Nordlandssykehusets styre. 
 Jobbe for at leder av Brukerutvalgets leder gis stemmerett i Nordlandssykehusets styre. 
 Bidra inn i Nordlandssykehusets arbeid med rullering av Strategisk utviklingsplan. 
 Gjennomføre årlige møter med Pasient- og brukerombudet. 
 Gjennomføre årlige møter med Brukerorganisasjonene. 
 Involvering i arbeidet knyttet til brukermedvirkning i Helsefellesskap 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 302 av 332

https://www.helsenorge.no/samvalg#Hvilke-samvalgsverkt%C3%B8y-finnes?


4 
 

 Oppnevne kontaktperson for brukermedvirkere som ikke sitter i Brukerutvalget, og følge opp 
denne ordningen, i tillegg, gjøre egen retningslinje bedre kjent blant brukerrepresentanter 
og prosjektledere. 

 I økende grad invitere brukerrepresentanter til for-møter, altså møter i forkant av møter i 
aktuelt utvalg/prosjekt, der det er aktuelt.  

 Gjøre aktuelle sakspapirer bedre tilgjengelig, jobbe med mer tilgjengelig språk i 
Brukerutvalgets møtepapirer. 

 Sørge for å ha oppdaterte nettsider; hvor sakspapirer, møtetidspunkt, kontaktinformasjon og 
sakspapirer ligger lett tilgjengelig for interessante. 

 Gjennomføre kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset 

 

2 Fokusområder Oppdragsdokumentet 2021  

2.1  Saker Brukerutvalget ønsker å involveres i 
 

1. Bidra med oppfølging av strategien for økt kvalitet og kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten i henhold til strategidokumentet Spesialisthelsetjenester til 
den samiske befolkningen. 

 

2. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle regioner sammenliknet med 2020. 
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager i 2022. 

 

3. Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2019 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 prosent av avtalene innen utgangen av 2021. 

 

18. Tilsette en Samvalgs- koordinator i 100 prosent stilling, tidsavgrenset til perioden 
2021 til og med 2023. Nærmere spesifikasjon knyttet til kravet vil komme i eget brev. 

 

20. Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skal være minst 70 prosent. Variasjonen mellom helseforetakene skal 
reduseres. 

 

2.2  Fra tilleggssakene 

 
1. Pasientene må gis god informasjon om kontaktlegeordningen, med særlig fokus på 
fagområder hvor behovet for kontaktlege er særlig stort, for eksempel kreft og 
habilitering. (2020) 

 

2. Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells kompetanse i involvering 
og opplæring av voksne pårørende. (2020) 

 

14. Innføre pakkeforløp for hjerneslag del 2. (2020) 

 

16. Forberede innføring av screening for tarmkreft i henhold til føringer i regionalt 
prosjekt. (2020) 
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18. Ha kompetanse for utredning og diagnostikk av kronisk utmattelsessyndrom. 
(2019) 

 

2.3  Saker Brukerutvalget ønsker å holdes orientert om 
 

1. Utvikle rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus innenfor minst tre 
fagområder. Ungdomsrådene skal involveres i dette arbeidet. «Prinsipper for gode 
overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord, bør tas hensyn til i 
utarbeidelsen av rutinene. (2020) 

 

6. Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og TSB enn for 
somatikk. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for å ta 
hensyn til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk 
helsevern og TSB skal være høyere enn 4,5 prosent. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne, 
lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB. 
 

7. Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, kompetanse, likeverdige 
tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i samsvar med 
Helsedirektoratets veileder. 

 

14. Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter på sykehusene. Arbeidet 
bør gjøres i samarbeide med Brukerutvalg og Ungdomsråd. 

 

15. Utvikle diagnoseuavhengig kurs ved Lærings- og mestringssentrene, tilpasset 
ungdom som lever med varige og sammensatte helseproblemer. Ungdomsrådene skal 
involveres i utformingen av kursene. Nordlandssykehuset skal koordinere arbeidet. 

 

16. Sikre brukerrepresentasjon fra spesialisthelsetjenesten i planlegging og etablering 
av helsefellesskapene. 

 

23. Bidra i arbeidet med å etablere en Kontaktfamilieordning for gravide som skal føde 
et barn med diagnose påvist i svangerskapet, og for gravide med foster hvor det er 
påvist en diagnose og hvor kvinnen er usikker på om hun vil søke om å avbryte 
svangerskapet. Tilbudet skal etableres i tjenesten i samarbeid med aktuelle 
pasientorganisasjoner. Helse Nord RHF vil lede arbeidet. 

 

30. Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern 
barn og unge og psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 prosent. 

 

31. Andel pakkeforløp som har gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 
prosent. 

 

32. Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en 
behandlingsplan skal være minst 80 prosent. 
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33. Minst 60 prosent av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk 
helsevern for voksne og TSB. 

 

50. Helse Nord RHF skal oppdatere regional utviklingsplan (2023–2038) innen 
desember 2022. Helseforetakene skal oppdatere egne utviklingsplaner innen 1.5.2022 
basert på nærmere bestilling fra Helse Nord RHF. Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner (2020) skal ligge til grunn for arbeidet. 

 

55. Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 
reduseres til 10 prosent innen 2023. 

 

63. Etablere helsefellesskapene, sammen med kommunene, i tråd med rammeavtale 
mellom regjeringen og KS. 

 

64. Drive felles planlegging, sammen med kommunene, av tilbudet til de fire 
prioriterte pasientgruppene (jf. nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023): barn og 
unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og 
personer med flere kroniske lidelser. 

 

2.4 Fra tilleggssakene 

 

10. Innføre og delta i ParkinsonNet. Det skal opprettes en lokal koordinator for 
arbeidet. (2020) 

 

12. Sikre at pasienten får god nok kvalitet på informasjon for å kunne ta reelle valg for 
sin behandlingsmetode/behandlingssted. (2018) 

 

13. Legge til rette for god kommunikasjon også for pasienter med 
funksjonsnedsettelser. (2018) 

 

24. Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 
timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 
minutter etter første medisinske kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90 
minutter. (2018) 

 

35. Sørge for at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov sikres 
ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke sendes 
hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og 
ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem, et slikt 
ønske skal dokumenteres. (2020) 

 

42. Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB får 
behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles for 
somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer. (2015) 

 

48. Andel legemiddellister som er samstemt inn (i DIPS medikamentmodul) skal være 
mer enn 90 %. (2020) 
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63. Ved utskrivning skal alle pasienter som har behov for kommunal oppfølging ha 
med seg nødvendig og forståelig informasjon og medikamenter (epikrise ved 
utskrivelse og legemiddelliste, jf. tjenesteavtale 5). (2019) 
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Vedlegg: Mandat Brukerutvalget NLSH 

 

1.1  Brukerutvalget ved NLSH HF (BU) 

1.2 Hjemmel  

  Departementet har gjennom styringspålegg slått fast at alle helseforetak skal ha 

etablerte systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og 

synspunkter. (jmfr. Lov om helseforetak §35). Dette er også nedfelt i 

Nordlandssykehuset HF sine vedtekter (§ 8).  
  
Nordlandssykehuset har hatt brukerutvalg siden 26. april 2004. 
  
Vedtekter for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF ble vedtatt av styret i 
Nordlandssykehuset (0028/2014).  
  

1.3 Mandat/ Formål: 

  Styret fastsetter mandat og sammensetning av brukerutvalget.  
  
Brukerutvalget skal jobbe for at brukersynspunkt gis en sentral plass i utforming av 
pasienttilbud i Nordlandssykehuset og at brukersynspunkt fremgår i rapportering 
etter plan- og meldesystemet og i beslutningsgrunnlag som fremmes for 
administrasjon og styrer. 

  
Brukerutvalget skal være:  

•         Et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av strategisk karakter som 
angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssykehusets 
virksomhetsområde. 

•         Et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende om generaliserte 
erfaringer innenfor Nordlandssykehusets ansvarsområde og oppgaver. 

•         Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner  
  

Brukerutvalgets oppgaver er å: 
1.       Bidra i mål- og strategiprosesser, forbedrings- og omstillingsprosesser og i 

øvrige relevante prosjekter, komiteer og utvalg som angår tjenestetilbudet. 
Brukerutvalget har blant annet fast plass i Nordlandssykehusets styre, 
overordnet samarbeidsorgan (OSO) og overordnet kvalitetsutvalg. 

2.       Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger av betydning for pasienttilbudet 
3.       Ta opp saker av overordnet nivå som har betydning for pasienter og pårørende  
4.       Etter invitasjon; oppnevne og følge opp brukerrepresentanter som skal delta i 

prosjekter i Nordlandssykehuset. Se egen retningslinje 
5.       Medvirke til utvikling og gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til 

Nordlandssykehusets kvalitetsarbeid.  
6.       Ha en koordinerende rolle i utviklingen av brukermedvirkning som redskap i 

Nordlandssykehuset, både på individ og systemnivå, samt være 
premissleverandør og pådriver for at brukerkompetanse blir benyttet som et 
grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring. 

7.       Brukerutvalget skal blant annet ha til behandling:  
- Handlingsplan for eget arbeid  
- Nordlandssykehusets budsjett og virksomhetsplan 
- Nordlandssykehusets årsmelding. 
- Oppdragsdokumentet fra Helse-Nord 
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- Resultater fra pasient- og brukerundersøkelser 
- Strategier og status i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet 

8.       Evaluere egen virksomhet minst en gang i løpet av funksjonsperioden og 
dokumentere sin virksomhet årlig gjennom en årsmelding. 

  

 1.4 Sammensetning 

  
  
  
  

Brukerutvalget skal bestå av 9 medlemmer, inkludert leder av Ungdomsrådet. Hvert 
medlem skal ha en personlig vara. 
  
Brukerrepresentantene må ha personlige erfaringer med Nordlandssykehuset, være bosatt 
i Nordlandssykehusets virksomhetsområde og være tilknyttet en bruker- og/eller 
pårørendeorganisasjon.  
  
Hver bruker- og pårørendeorganisasjonene bes om å foreslå minimum fire representanter, 
hvorav en fra Lofoten og en fra Vesterålen. Dette for å sikre at Brukerutvalget ved 
Nordlandssykehuset samlet sett har en så bred representasjon som mulig med hensyn til 
kjønn, geografi, alder, diagnose/skade og etnisk bakgrunn.  
  
Følgende organisasjoner inviteres til å foreslå representanter til valg: 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Mental Helse Nordland, Nordland fylkes 
eldreråd, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - Nordland, 
Kreftforeningen - seksjon nord og organisasjoner som representerer brukere fra 
virksomheter innen TSB. Også Sametinget inviteres til å foreslå representanter.    
  
Organisasjonene oppfordres til å sende informasjon om relevant formal- og 
realkompetanse. Innsendt informasjon og eventuelt intervju danner grunnlaget for 
utvelgelsen. Dersom innkomne forslag ikke tilfredsstiller kriteriene for en representativ 
sammensetning, kan andre organisasjoner forespørres.   
  
Medlemmer i helseforetakets brukerutvalg skal ikke være ansatt i Nordlandssykehuset. 
  

1.5 Konstituering  

  Nordlandssykehusets styre oppnevner brukerrepresentantene, samt leder og nestleder, 
etter innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendte forslag fra 
brukerorganisasjonene.  
  
Representantene er personlig oppnevnt av helseforetakets styre på bakgrunn av deres 
erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning. 
  
Brukerutvalgets funksjonsperiode er 2 år og medlemmene skal ikke oppnevnes for mer 
enn 3 perioder.  
  
Ved oppnevning av nytt Brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse 
ivaretas. Det er derfor ønskelig at leder og nestleder ikke skiftes ut samtidig.  
  
Leder av brukerutvalget sitter i Nordlandssykehusets styre, med tale- og forslagsrett. 
Nestleder er vararepresentant.  
  
Nordlandssykehuset skal ved oppnevning av nytt brukerutvalg gi grunnleggende opplæring 
om helseforetaket og deres hovedoppgaver, lover og rettigheter, styrings- og 
finansieringssystem samt klargjøre forventninger til brukerutvalgets rolle.  

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 308 av 332



10 
 

  

1.6 Organisering 

    
Arbeidsform 
Brukerutvalget møtes 6-8 ganger i året. Møtene forberedes av et Arbeidsutvalg (AU) som 
består av leder, nestleder og sekretær.  Nordlandssykehusets direktør oppnevner 
sekretær.  
  
Brukerutvalgsmøtene ledes av utvalgets leder eller nestleder.  
  
Brukerutvalgets medlemmer, Nordlandssykehusets ledelse, pasient- og brukerombudene, 
brukerorganisasjoner og regionalt brukerutvalg kan foreslå saker til utvalget. For ordinære 
møter skal innkalling og sakspapirer sendes brukerutvalgets medlemmer senest 1 uke før 
møtet.  
  
Nordlandssykehusets administrerende direktør eller direktørens representant møter fast i 
brukerutvalget.   
  
Brukerutvalgets møter er i utgangspunktet åpne for alle men det kan besluttes at møtet 
eller deler av møtet skal lukkes når det foreligger saklige grunner for dette.  
  
Møtene annonseres på Nordlandssykehusets nettside og på Pulsen.   
  
Referat fra møtene godkjennes av møteleder og publiseres på helseforetakets nettside. 
Referatet forelegges som referatsak for Nordlandssykehusets styre. Referatet godkjennes 
endelig i Brukerutvalgets påfølgende møte. 
  
Annet 
Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem etter avtale med 
leder.   
  
Medlemmene av brukerutvalget har taushetsplikt om de forhold som omfattes av slike 
bestemmelser og signerer taushetserklæring ved konstituering. 
  
Godtgjøring 
Reise- og oppholdsutgifter samt tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter statens satser. 
Honorar utbetales i henhold til Helse Nord RHF sine satser. 
  

1.8 Relevante linker 

  FB 0860 Vedtekter Nordlandssykehuset 
DS 5389. Dokumentsamling om brukermedvirkning  
Prinsipper om fremtidig utvikling av brukermedvirkning på systemnivå i 
Nordlandssykehuset 
Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak 

  
  

 

Regionalt brukerutvalg møte 15. april 2021 Side 309 av 332

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=548273
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocAll.html?DOCKEYID=547634
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202017/20170222/Styresak%2015-2017-1%20Felles%20retningslinjer%20og%20enhetlig%20praksis%20for%20brukermedvirkning%20p%C3%A5%20systemniv%C3%A5,%20vedlegg.pdf


Årsmelding 2020
Brukerutvalget, Nordlandssykehuset HF
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AU - Brukerutvalgets Arbeidsutvalg
BU - Brukerutvalg
HF - Helseforetak
HOD - Helse- og omsorgsdepartementet
KEK - Klinisk Etisk Komite
LMS - Lærings- og mestringssenteret
NLSH - Nordlandssykehuset Helseforetak

OSO - Overordnet samarbeidsorgan  
mellom sykehus og kommunene
PHR - Psykisk helse- og rusklinikken
RBU - Regionalt Brukerutvalg
RHF - Regionalt helseforetak
SANO - Sykehusapotek Nord HF
UR - Ungdomsråd
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1. Forord
Siden Brukerutvalget ble etablert i 2004, har det vært et rådgivende organ for styret 
og direktøren, et forum for tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende og et samar-
beidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner i Nordlandssykehuset. 

I Strategisk Utviklingsplan for Nordlandssykehuset er pasienten plassert øverst. Dette 
synliggjør hva som til enhver tid skal være vårt fremste fokus. Som det også fremgår 
av figuren, er brukermedvirkning beskrevet som del av Nordlandssykehusets strate-
giske grunnmur. Den strategiske grunnmuren inneholder områder som er helt nød-
vendig for at vi skal kunne utvikle oss, og Brukerutvalget bidrar i aller høyeste grad til 
dette. 

Til tross for færre muligheter til å møtes 
fysisk, har Brukerutvalget i løpet av 2020 
gitt Nordlandssykehuset viktige innspill 
og perspektiver i en rekke saker. Verdt 
å trekke frem er revidering av ambu-
lanseplan for Vesterålen, arbeidet med 
arealplan Rønvik, innspill til arbeidet med 
Helsefellesskap, pasientreiser og pasient-
sikkerhetssatsningen i foretaket. I tillegg 
ønsker jeg å nevne er Brukerutvalgets 
arbeid knyttet til samvalg, helsetilbudet 
til den samiske befolkning og erfaringer 
og tilbakemeldinger fra pasienter og på-
rørende i forbindelse med Covid-19. 

Brukerutvalget vårt består av engasjerte og kunnskapsrike personer. I september 
2020 gikk mangeårig leder, Barbara Priesemann, av. Vi takker Barbara for sin innsats 
som leder for Brukerutvalget i 7 år! Vi har satt stor pris på din kunnskap og ditt enga-
sjement. Vi ser frem til det videre samarbeidet 
med Paul Daljord, i han har Brukerutvalget fått 
en solid ny leder. 

Jeg takker alle Brukerutvalgets medlemmer for 
innsatsen i 2020 og ser frem til et nytt og viktig 
arbeid i 2021.
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2. Oppnevning og sammensetning
Brukerutvalget oppnevnes på nytt, hvert andre år. Vedlagt mandat beskriver 
retningslinjer for sammensetning og oppnevning. 9. september ble Brukerut-
valget for perioden 2020 til 2022, oppnevnt. Oppnevningen ble utsatt fra mars 
til september, grunnet Covid-19-pandemien, som forhindret fysisk opplæ-
ring og nødvendig oppfølging av det nyoppnevnte Brukerutvalget (styresak 
2020/035).
Nordlandssykehuset har som mål å ha et bredt sammensatt brukerutvalg med 
hensyn til sykdom/funksjonsnedsettelse, kjønn, alder, geografi og etnisk tilhø-
righet. Ved oppnevning ble det vurdert at kriteriene var oppfylt, og at forslaget 
sikret hensynet til kontinuitet og fornyelse (styresak 064/2020). 

Brukerutvalgets sammensetting fra 9. september 2020:

Navn Organisasjon Alder Kommune
Paul Daljord Funksjonshemmedes  

fellesorganisasjon (FFO)
68 Sortland

Gunn Hutchinson, 
Nestleder

Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner (SAFO)

67 Bodø

Ole André Korneliussen Mental Helse 39 Moskenes
Ivar Martin Nordgård Kreftforeningen 74 Vågan
Linn Christin Sørtorp Rusmisbrukernes Interesseorga-

nisasjon (RIO)
37 Bodø

Viktor Torrisen MARBORG - Brukerorganisasjon 
på rusfeltet 

56 Bodø

Mai-Helen Walsnes Nordland eldreråd 77 Sortland
Ole Henrik Bjørkmoli 
Fjell

Samisk representant 25 Mo i Rana

Marie Dahlskjær Ungdomsrådsrepresentant 26 Bodø
Paul Martin Strand Administrerende direktør
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Varamedlemmer  

Navn Organisasjon Alder Kommune
Idar Georg Hunstad (FFO) 72 Valnesfjord
Gunnar Olsen (SAFO) 67 Bodø
Andreas Lund Mental Helse 33 Mosjøen
Cicilie Toresen Kreftforeningen 50 Bodø
Espen Akerborg (RIO) 37 Bodø
Carl Eliassen MARBORG 64 Bodø
May Jakobsen  Nordland eldreråd 80 Gravdal
Fransisca Kappfjell 
Herbst

Samisk representant 27 Mo i Rana

Lars-Herman Nordland Ungdomsrådsrepresentant 22 Bodø

Rådgiver Sissel Eidhammer har, gjennom 2020, vært Brukerutvalgets koordinator. 

2.1 Rekruttering av kandidater  
Følgende tiltak ble gjennomført for å rekruttere kandidater til Brukerutvalget i 
Nordlandssykehuset:

1. Brev sendt til åtte følgende organisasjoner, 14.01.2020, i henhold til mandat: 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjons-
hemmedes organisasjoner (SAFO), Kreftforeningen, Nordland fylkes eldreråd, 
Mental Helse, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO), MARBORG Bruker-
organisasjon på rusfeltet, og Sametinget.

2. E-posthenvendelse sendt til samme adresseliste med forespørsel om å nominere 
kandidater under 50 år, med tidsfrist 27. mars.  

3. Oppfølgingssamtaler og e-postkontakt med FFO, Sametinget og Kreftforeningen 
vedrørende rekruttering av yngre kandidater og besvarelse av andre spørsmål. 

4. Ved siste tidsfrist forelå det forslag på i alt 27 kandidater.
5. Informasjon sendt til brukerorganisasjonene om utsettelse av oppnevning av 

nytt brukerutvalg. 
6. Alle aktuelle kandidater har blitt intervjuet. 
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2.2 Evaluering perioden 2018-2020  
Det avtroppende Brukerutvalget gjennomførte en evaluering av perioden 2018 til 
2020, i henhold til Brukerutvalgets mandat. Under er en gjengivelse av  
evalueringen:

Dette fungerer: 
• Direktørens deltakelse på møtene i Brukerutvalget gjør at dialogen og samarbei-

det med direktøren fungerer godt.
• Sykehusets tilrettelegging er god; både knyttet til den praktiske gjennomføringen 

av møter, og hvordan vi blir fulgt opp av sekretær.

Dette kan bli bedre:
• Funksjonen å være et rådgivende organ for styret kan bli bedre. Her er det øn-

skelig å se på rutiner for hvordan Brukerutvalget kan gi tilbakemeldinger i saker 
som angår pasienter og pårørende.

• Samarbeidet mellom medlemmene i Brukerutvalget og brukerorganisasjonene 
har potensiale for å bli bedre. Her har vi blitt flinkere, men vi sliter fortsatt med å 
få tilbakemeldinger fra organisasjonene.

• Kommunikasjonen med brukerrepresentanter som ikke er del av Brukerutvalget 
kan også jobbes med. Her bør rutinene ses på.

Andre innspill:
• Digitaliseringen av helsetjenestene (pasientbehandling): Her må Brukerutvalget 

være mer orientert om digitaliseringen av tjenestene. Her må vi sørge for at 
pasientrettighetene og pasientsikkerheten ivaretas.

• Mange saker tas kun til orientering – det er et ønske om at vi oftere formulerer 
våre synspunkter

• Formøtene går ofte fort, og vi får ikke diskutert alle saker
• Protokollene kan bli mer utfyllende
• Kan bli mange sakspapirer, og vanskelig å komme gjennom alt 
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Nordlandssykehuset har som mål å bli lendende på brukermedvirkning innen 
2035 Hva må til for å oppnå denne målsetningen?
• Bli mer inkludert i råd, utvalg, prosjekter fra starten av og at man får brukt sin 

stemme, ikke at man bare blir et navn på papiret
• Få frem hvor viktig det er med brukermedvirkning til de forskjellige avdelingene 

på sykehuset
• Få inn flere erfaringskonsulenter ved Nordlandssykehuset

Tiltak som har blitt gjennomført på bakgrunn av innspillene som kom frem i  
evalueringen: 
• Alle brukerorganisasjonene ble invitert til workshop 24. september, hvor temaet 

var samarbeid
• Det har blitt laget en oversikt over alle brukermedvirkere på  

Nordlandssykehuset, for å kunne følge opp brukerrepresentantene 
• Systematisk oppfølging av Brukerutvalgets leder/nestleder og sekretær, ved å 

oppnevne kontaktperson
• Gjort rutinen for brukermedvirkning i prosjekter kjent, ved gjennomgang i møte 

med brukerorganisasjonene, og ved deling på nlsh.no
• Bedre samarbeid knyttet til styresaker, og leder av Brukerutvalgets leder i  

styremøte. 
• Arbeidsutvalget forbereder i større grad forslag til vedtak i forkant av møtene,  

og grundig gjennomgang i Brukerutvalgenes formøter.

Det er bare pasienten og deres pårørende som kan si noe om hva de 
ønsker og hvordan de opplever kvaliteten på Nordlandssykehusets 
tjenester. Involvering av brukere er derfor helt sentralt ved utvikling 
og evaluering av tilbudet vårt. 

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, 2018-2035

   ”
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2.3 Opplæring av nytt Brukerutvalg
Den 22.-23. september 2020 ble det gjennomført opplæring for det nye Bru-
kerutvalget. På dagsorden stod følgende: Presentasjon av Nordlandssykehuset 
HF ved administrerende direktør Paul Martin Strand, besøk av Pasient- og 
brukerombudet Nordland og forventninger og diskusjon rundt dilemmaer 
knyttet til rollen som brukerrepresentant ved påtroppende leder Paul Daljord. 
I tillegg gjennomførte Brukerutvalget en workshop sammen med brukerorga-
nisasjonene, og fikk en redegjørelse av daværende samhandlingssjef, Steinar 
Pleym Pedersen, om arbeidet med Helsefellesskap. I 2019 ble E-læringskurs 
for brukerrepresentanter gjort tilgjengelig1. Brukerutvalgets medlemmer ble 
oppfordret til å gjennomføre e-læringskurset, i forkant av det første møtet. 
 

Paul Martin Strand, Administrerende direktør, ga en innføring i Nordlandssykehusets organise-
ring struktur på opplæring av nytt Brukerutvalg, september 2020

1. https://kurs.helsesorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2
&starting_url=/uploaded/scormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html
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 3. Brukerutvalgets arbeid
Brukerutvalget er et rådgivende organ for styret og direktøren i saker av stra-
tegisk karakter, som angår tilbudet til pasienter og pårørende i Nordlandssyke-
husets virksomhetsområde. 

3.1 Møter  
I 2020 gjennomførte Brukerutvalget til sammen ni møter, og behandlet 123 
saker. Brukerutvalget har lagt sine møter slik at saker til kommende styremøte 
alltid står på sakskartet. Arbeidsutvalget (AU), bestående av leder, nestleder og 
sekretær, har avholdt Skype-møter i forkant av alle møter for å forberede bruker-
utvalgsmøtene, og det er gjennomført supplerende møter ved behov.

Administrerende direktør deltok på samtlige møter i 2020. 

Fast innslag på alle brukerutvalgets møter er aktuelle orienteringer fra adminis-
trerende direktør, Brukerutvalgets leder, ungdomsrådets leder og øvrige  
medlemmer.

Møtedatoer er tilgjengelig i aktivitetskalenderen og referat/protokoll legges ut 
på Nordlandssykehusets hjemmeside.

3.2 Hovedfokus 2020
I 2020 har Brukerutvalget hatt et særlig fokus på følgende saker:
a. Pakkeforløp innen kreftbehandling og psykisk helsevern.
b. Helsepersonells kompetanse i involvering og opplæring av voksne pårørende.
c. Helsepersonells kompetanse i kulturforståelse.
d. Rutiner for gode overganger fra barn til voksen i sykehus.
e. Pasientreiser: Retten til å ha med ledsager, særlig for voksne som har dette 

behovet. 
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3.2 Saker  
Av saker som ble behandlet i 2020 nevnes:
• Implementering pakkeforløp Psykisk helse og rusklinikken
• Pasientreiser: Retten til å ha med ledsager, særlig for voksne 
• Revidering av ambulanseplan for region Vesterålen
• Erfaringer/tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende i forbindelse med Co-

vid-19
• Pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid i Nordlandssykehuset
• Innspill til sykehuset angående formidling av kreftdiagnose til pasienter
• Helsetilbudet til den samiske befolkingen
• Busstrasé utenfor hovedinngangen – samarbeid med aktuelle organisasjoner
• Arealplanlegging sykehus Rønvik
• Status sykehusets arbeid med barnepalleasjon
• Oppnevninger til flere utvalg/forbedrings- og forskningsprosjekter og arbeids-

grupper
• Innspill til arbeidet med Helsefellesskap og oppnevning av brukerrepresentanter 
• Workshop med Samvalgs-senteret på UNN
• Innspill til Oppdragsdokumentet for 2021 

 Styre, organ, utvalg   
• Styret Nordlandssykehuset HF, observatør med tale- og forslagsrett 
• Overordnet samarbeidsorgan (OSO), observatør med tale- og forslagsrett
• Partnerskapsmøtet (Helsefellesskap), oppstart 2021   
• Strategisk samarbeidsutvalg (Helsefellesskap), oppstart 2021  
• Klinisk etikk-komité (KEK)  
• Driftsrådet til pasient- og pårørendetorget      
• Sykehusapotek Nord HF (SANO)  
• Fellesmøte med Regionalt brukerutvalg og brukerutvalgene i helseforetakene  

i Helse Nord Forskningsutvalget   
• Jury til Pasientsikkerhetsprisen 2020  
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3.4 Brukerrepresentasjon i prosjekter, forskning og utvalg
Av personvernhensyn oppgis ikke navn på brukerrepresentanter som er oppnevnt 
til prosjektarbeid og forskning i denne årsmeldingen. Ta kontakt med rådgiver for 
brukermedvirkning ved eventuelle spørsmål.    

1. Prosjekt SamStrømming: Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom 
Bodø kommune og Nordlandssykehuset

2. Kommunikasjon med pasienter som er lagt inn på akuttmottak med akutte 
brystsmerter

3. Referansegruppe arealplan Rønvik: 
 - Arbeidsgruppe: Utforming av akuttbygg; behov, funksjoner 
 - Arbeidsgruppe: Disponering av lokalene i «gammelbyggene». 
 - Arbeidsgruppe: Omstilling i klinikken i årene fram til nytt bygg er ferdig

4. Medlem av styret i Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Lofoten
5. JF: Strategisk utviklingsplan (kronikeromsorg) Forbedringsprosjektet  

«Riktig opplæring til rett tid, gitt av de rette folkene». Prosjektet skal se  
på hvordan revmatisk poliklinikk kan systematisere opplæring av pasienter 
med revmatoid artritt (leddgikt)

6. Styringsgruppen for Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved 
psykoser (SEPREP) Lo/Ve

7. HelseIArbeid poliklinikken
8. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av psykiatrisk kriseseng i medisinsk Lofo-

ten
9. JF: Strategisk utviklingsplan 2018-2035 Nordlandssykehuset, kroniker- 

omsorg: Prosjekt med mål om å standardisere og gjennomgå  
behandlingsforløpene i samarbeid med kommunehelsetjenesten

10. Implementering av digital symptomoppfølging for kreftpasienter som får 
behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader

11. Telemedical evaluation of surgical patient. A pilot study evaluating safety, 
feasibility and financial implications

12. KlinReg-prosjektet ”Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor?”
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13. Forskningsprosjekt: Identifying patients at risk: how well does existing 
clinical prediction tools identify patients in need of intesified care. 2020 – 
2023

14. «Prehospital minutes count during a stroke. Factors associated with pre-
hospital delays with data from various regions in Norway and one region 
in Switzerland»

15. Multifamilieterapi i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos unge, 
voksne kvinner

16. Unge kvinner med alvorlige spiseforstyrrelser - foreldre og søskens erfa-
ringer.

17. Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitten-
de porfyri

18. Innovative Physioyherapy and Coordinatoen of Care for people with MS: 
A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study

Leder Paul Daljord og nestleder Gunn Strand Hutchinsson, på Brukerutvalgets første møte i 
september 2020
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3.5 Bedre oppfølging av brukerrepresentanter
I løpet av 2020 har Brukerutvalget og administrasjonen lagt vekt på bedre 
oppfølging av brukerrepresentanter på Nordlandssykehuset. Følgende er 
blant tiltakene som har blitt gjennomført: 
1. Det har blitt oppnevnt en kontaktperson fra Brukerutvalget for brukerre-

presentanter i prosjekter og utvalg
2. Aktuell informasjon til våre brukerrepresentanter har blitt lagt ut på vår 

nettside
3. I økende grad gjennomført formøter før prosjekter for brukerrepresentanter
 

Formøte desember 2020 med Gunn Strand Hutchinsson, Helge Jenssen, Torill Klevan Nilsen og 
Carl Eliassen.
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3.6 Samarbeid med brukerorganisasjonene
På opplæringen 23.-24. september ble det gjennomført et møte med repre-
sentanter fra Brukerorganisasjonene. Deltakere fra brukerorganisasjonene 
var: Kirsti Elise Fosshaug (SAFO Nord), Wenche Kjølås (Kreftforeningen), 
Asbjørn Larsen (RIO), Marleen Rones (Fylkesleder Norsk Revmatikerforbund), 
Jørn Helge Sørensen (Fylkessekretær FFO Nordland), Trond Pedersen (Fylkes-
leder FFO Nordland) og Vidar Hårvik (Daglig leder MARBORG). Tema for bol-
ken var: Hvordan få til et godt samarbeid mellom organisasjonene og Bruker-
utvalget på Nordlandssykehuset. Følgende momenter kom frem i diskusjonen:
• Den største utfordringen er at det er et ganske komplekst saksfelt,  

komplekst å sitte i brukerutvalget i sykehuset. Man kan jobbe mer med 
saksfremstilling og kontakten med det enkelte medlem.

• Positivt at vi får sakspapirer fra Nordlandssykehuset, sakslister og  
møtereferat.

• Det gir en veldig god mulighet til å følge med på arbeidet. Hjemmesiden 
til alle helseforetakene, store variasjoner. Nordlandssykehuset har gode 
nettsider med oversikt. Dette er basis som må være på plass.

• Diskusjon knyttet til hvordan engasjere medlemsorganisasjonene. Mange 
sitter i mange utvalg.

• Positivt at Nordlandssykehuset tok initiativ til møtet, takker akk for invita-
sjon for å komme med innspill til arbeidsutvalget (AU).

• Muligheten for å lage en «Tips knapp», der man kan sende inn saker til  
Brukerutvalget.

Jeg har som mål at Brukerutvalget skal bli enda bedre på to-
veis-kommunikasjon med brukerorganisasjonene i Nordland. 

Paul Daljord, leder Brukerutvalget   ”
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Resultat av møtet:
• Koordinator sender sakspapirer i forkant av møtet, slik at organisasjonene 

har anledning til å komme med innspill/følge opp. 
• Videreutvikling av Brukerutvalgets side på nlsh.no, i samarbeid med kom-

munikasjonsavdelingen, for bedre oversikt og informasjon, for brukerrepre-
sentanter, brukerorganisasjonene og andre interesserte. Alle sakspapirer, 
møtedato og annen relevant informasjon skal være tilgjengelig og det skal 
være oversiktlig. Arbeid begynt i 2020 og fortsettes i 2021.  

• Opprettelse av Tips-knapp på Brukerutvalgets side på nlsh.no
• Innspill til Oppdragsdokumentet 2021. 
• Årlig møte med brukerorganisasjonene.

3.7 Samarbeid med andre brukerutvalg i regionen 
Representanter fra Brukerutvalget deltok på fellesmøte med regionalt bru-
kerutvalg og de øvrige Brukerutvalgene, 11. november 2020. Samlingen ble 
gjennomført digitalt. Tema for møtet var; Innspill til oppdragsdokumentet 
2021, honorering av brukermedvirkere, persontilpasset medisin og samvalg. 

Nyhetssak på nlsh.no om ny tips-knapp.
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4. Innspill til Oppdragsdokument 2021
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gir årlig oppdragsdokument til de 
regionale helseforetakene. På bakgrunn av oppdragsdokumentet fra HOD til 
Helse Nord RHF, utarbeider RHF-et et oppdragsdokument til alle helseforeta-
kene i Helse Nord. Her videreføres noen av kravene fra HOD, men det stilles 
også nye krav fra RHF-et til helseforetakene. Brukerutvalget sendte inn følgen-
de innspill til Oppdragsdokumentet, 2021: 
• Ingen skal skrives ut av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) uten 

tilfredsstillende tilbud i kommunene. 
• Opprettelse av koordinatorer for personer med langvarige og sammensatte 

behov for spesialisthelsetjenester. 
• Fortsette arbeidet med å sikre en god overgang fra barne- til  

voksenorienterte tjenester. 

5. Høringssvar 
Brukerutvalget har i 2020 besvart følgende høringer:
• Forslag til Serviceparameter for pasientreiser med rekvisisjon
• Forslag til handlingsplan for kollektiv 2020 - 2023
• Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt 

tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)

5.1 Serviceparameter for pasientreiser med rekvisisjon
Brukerutvalget besvarte i august 2020 høringen Serviceparameter for pasient-
reiser med rekvisisjon. Her er et utdrag fra høringssvaret:

Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset opplever flere tilbakemeldinger fra 
pasienter og pårørende knyttet til vansker med å fylle ut skjema for refusjon av 
utgifter knyttet til pasientreiser. Selv om deler av reisen blir rekvirert vil det ofte 
være deler av reisen hvor den enkelte legger og søker pasientreiser om refu-
sjon. Dette bør inngå i Serviceparameter. 
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I høringen er det pekt på at arbeidet skal resultere i nasjonale, standardiserte 
parametre. Landet vårt er langstrakt, ofte med store ulikheter mellom sentrale 
områder og utkantene, ikke minst når det gjelder transport. En standardisering 
behøver ikke å gagne distriktene. Pasientreiser setter krav om å benytte billigste 
fremkomstmiddel. Økonomiske innsparinger innenfor samferdsel fører ofte til 
innskrenkinger av buss- og båtforbindelser, reduksjon i flyavganger osv. Nasjo-
nale krav til ventetider kan derfor bli kompliserte å gjennomføre.  Det blir derfor 
viktig å definere hva som menes med kjøretid.

Dersom ikke fastlegen rekvirerer flyreise tur/retur, må f.eks. pasienter fra 
Vesterålen/Lofoten som er innkalt til Nordlandssykehuset Bodø, belage seg på 
fly kun ene veien og hurtigbåt i retur.  Ofte grytidlig flyavgang for å rekke en 
time, kombinert med ev. strabasiøse undersøkelser gjennom dagen, må altså 
avsluttes med en båttur over Vestfjorden i 3-4 timer, på vinteren ofte i dårlig 
vær. Selvfølgelig er det et sterkt økonomisk aspekt i dette, men det kan neppe 
karakteriseres som optimalt for pasienten.

Utfylling av reiseregning er en kilde til frustrasjon for mange, særlig eldre 
pasienter, og mange lar nok være å sende inn krav om kompensasjon fordi det 
er for komplisert og de føler seg hjelpeløse. Dette må det lages et servicepara-
metre på. Pasienter må ikke føle at de blir møtt med mistillit, enten det gjelder 
reiseplanlegging eller reiseregning.

Det må komme på plass klare retningslinjer for hvem som har ansvaret for å 
bestille reisen for pasienten, både ved oppmøte og ved hjemreise.

Å involvere brukere og gi dem innflytelse er  
en forutsetning for god kvalitet. 

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, 2018-2035”
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5.2 Forslag til handlingsplan for kollektiv 2020-2023 Bodø kommune
Brukerutvalget besvarte høringen: Høring og offentlig ettersyn – forslag til hand-
lingsplan for kollektiv 2020 – 2023 fra Bodø kommune. Fra høringsuttalelsen: 

NLSH hadde forventet en drøfting i forslaget 
til rullering av handlingsplanen knyttet til 
det behovet som er reist fra flere aktører og 
interesseorganisasjoner, herunder NLSH, ved-
rørende bussforbindelse til hovedinngangen. 
I dette også et konkret forslag til løsning som 
ivaretar det behov som fremstår åpenbart 
for å gi pasienter og pårørende god og nær 
tilgang til NLSH. Tidligere er det diskutert, og 
enighet om, at Nordland fylkeskommune ville 
se på en bedre koordinering/synkronisering 
mellom dagens sentrumsbuss som i dag be-
tjener stopp i Parkveien ved hovedinngangen, 
og langruter samt linje 1-4. Dette fremkom-
mer ikke i handlingsplanforslaget. Derimot 
drøftes i noen grad om det skal etableres 
bussforbindelse til Rønvikfjellet, og at dette 
er et område det ønskes tilbakemelding på. 
Fra vårt ståsted fremstår behovet for god 
tilgang til en av kommunen og fylkets største 
tjenesteytere for personell med helsetjeneste-
behov mer vesentlig enn til et evt. framtidig hotelltilbud og fortjener således en 
grundig gjennomgang i dialog med NLSH og interesseorganisasjonene.

5.3 Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sam-
mensatt tjenestetilbud  
Brukerutvalget, i samarbeid med Ungdomsrådet, svarte på høringen: Bedre 
velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjeneste-
tilbud. Utdrag fra høringsuttalelsen: 

Artikkel publisert i Avisa Nordland i 
etterkant av innsendt høringssvar
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Forslagene handler stort sett om å gjenta og styrke rettigheter som allerede er 
lovfestet. I spesialisthelsetjenesten spesielt, og også kommunehelsetjenesten, 
er det realiseringen av dette med koordinator som vi ser ikke blir realisert, til 
tross for at det er en lovfestet rett allerede. Forslagene knyttet til dette slutter 
vi oss til. I tillegg ønskes det at følgende punkter skal med:
• Overganger er generelt utfordrende, og overgangen fra barn til voksen i 

spesialisthelsetjenesten er ofte ikke god nok. Det er stor variasjon i tilbu-
det, og variasjon mellom foretak på alder. Her bør man få en felles alder, 
som strekkes oppover, gjerne 23 år. 

• Alle barn og unge med sammensatte og langvarige behov for tjenester bør 
hvert halvår få tilbud fra spesialisthelsetjenesten om en gjennomgang av 
tilbud fra ulike fagområder og forslag til endringer. Dette må gjerne kalles 
intensivtilbud. Etter opphold og gjennomgang må det kommuniseres med 
barnehage, skole, fysioterapeuter og andre aktuelle tjenesteytere i kom-
munen. Foreldrene er selvfølgelig sentrale parter her.

• Habiliteringstjenester i spesialisthelsetjenester varierer mye og det er tilfel-
dig hvilken kompetanse som finnes der. Det bør lages nasjonale retningslin-
jer på hvilken kompetanse disse tjenestene skal ha.

• Tjenestene i kommunene og kompetanse varierer. Det bør derfor lages 
avtaler knyttet til det enkelte barn/ungdom om hvilke tjenester som skal gis 
av kommunen spesialisthelsetjenester. 

• Brukermedvirkning og involvering av barn, ungdom og deres pårørende er 
ikke tydeliggjort godt nok. 
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6. Budsjett
   2019  2020
Lønnskostnader 262 345,- 293 405,-
Tjenestereise + kurs 127 359,- 70 998,-
Andre driftskostnader 9559,- 
Totalt   399 262,-   366 423,-
Brukerutvalget driver sin virksomhet innenfor gitt budsjett.

7. Oppsummering ved leder og nestleder
På grunn av Covid-19, har de fleste møtene i Brukerutvalget i 2020 vært 
gjennomført digitalt. Dette er ikke en optimal løsning, men vi har fått testet ut 
ulike verktøy og metoder og det har fungert bedre og bedre. 

Kontakten mellom brukerutvalget og brukerorganisasjonene er blitt bedre 
i 2020 og flere saker er tatt opp som følge av innspill fra organisasjoner og 
enkeltpersoner. Dette er vi meget godt fornøyd med og er et samarbeid vi 
ønsker å arbeide videre med i 2021, ved å ha møter med organisasjonene. 
Brukerutvalgets tips-knapp er også et tiltak som lar pasienter og pårørende 
komme med innspill til forbedring av Nordlandssykehusets tjenester. Ellers 
har Brukerutvalget hatt et godt samarbeid med Ungdomsrådet, og jeg ser 
frem til det videre samarbeidet med våre dyktige ungdommer.
Videre ser vi en økning i sykehuset når det gjelder brukerrepresentasjon i pro-
sjekter som omhandler forskning og tjenesteutvikling. Også dette er vi meget 
fornøyde med.

Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og enkeltper-
soner i 2020.
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Brukerutvalg har blitt hørt og tatt på alvor. Vi har kommet med innspill i flere 
saker, som har hatt betydning for flere beslutninger som styret har behandlet.

Brukerutvalget ser det som en stor styrke at administrerende direktør møter 
fast i Brukerutvalget og både gir og mottar viktige innspill. 

Vi ser frem mot et 2021 med tilgang til vaksiner, som vil muliggjøre flere 
møter, hvor vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med ledelsen og styret i 
Nordlandssykehuset.

Med vennlig hilsen 
Paul Daljord og Gunn Strand Hutchinsson

Bodø 25.01.2021

Gunn Strand Hutchinsson, nest-
leder

Paul Daljord, leder
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Nordlandssykehuset HF
Salten - Lofoten - Vesterålen

postmottak@nlsh.no
nordlandssykehuset.no
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Møtedato: 15. april 2021    
Saksnr.:       Saksbeh./tlf.:     Sted/dato:  
2020/999-23   Kari Bøckmann, 75 51 29 00  Bodø, 08. april 2021 

 

RBU-sak 44-2021 Eventueltsak A: Oppnevning av brukerrepresentant som 

observatør til styret i Pasientreiser HF 

Formål: 

Oppnevning av brukerrepresentant som observatør til styret i pasientreiser HF. 
 
Beslutningsgrunnlag: 
Pasientreiser HF er et felleseid foretak. I sitt styre har de to brukerrepresentanter som 
observatører. Disse oppnevnes fra de regionale brukerutvalgene. Vibeke Jørgensen, 
leder for eier- og styreoppfølging i pasientreiser HF har på forespørsel fra Helse Nord 
gitt følgende tilleggsopplysninger vedrørende oppnevningen av observatører til styret i 
Pasientreiser HF. 

• Observatører i styret i Pasientreiser HF har tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 

• Det avholdes som utgangspunkt 7 styremøter i løpet av året. Ett av disse møtene 
går over to dager, inkludert et styreseminar. 

• Styremøtene avholdes som fysiske møter i Oslo. Digitale møter avtales ved 
behov. 

• Observatørene inviteres til å delta i Pasientreiser HF sitt brukerutvalg som har 
tilsvarende antall møter i året, hvorav tre planlegges elektronisk og fire fysisk i 
Oslo i 2021. 

• Observatører i styret honoreres av de respektive regionene som har oppnevnt 
medlemmet. 

• Pasientreiser HF godtgjør reiser og møtehonorar ved representasjon i foretaket 
sitt brukerutvalg, etter retningslinjer for brukerutvalg fra Helse Sør-Øst RHF. 

 
Forslag til vedtak 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg oppnevner NN som observatør i styret til pasientreiser HF. 
 
 
Bodø, 08. april 2021 
 
 
Cecilie Dae 
adm. direktør 
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