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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Universitetssykehuset Nord-Norge 

i perioden september 2020 – januar 2021. 
 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Universitetssykehuset Nord-Norge har 

styring og kontroll med ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk 

helsevern for voksne (PHV). 
 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved gjennomgang av dokumenter og 

indikatorresultater, intervjuer, journalgjennomganger, dataanalyser og 

spørreundersøkelse. 
 

Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at ventetidene innen psykisk helsevern for voksne i 

Universitetssykehuset Nord-Norge er betydelig lengre enn måltall, og at det er stor 

variasjon i hvordan tilgjengelig kapasitet benyttes. Det er ikke etablert en 

tilfredsstillende styring og kontroll med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen. 

De vesentligste svakhetene er at risikovurderinger ikke er gjennomført, at tiltaksplaner 

er fragmenterte og ufullstendige, og at lederoppfølgingen og informasjonen til styret er 

mangelfull. Internrevisjonen anbefaler at det iverksettes en rekke forbedringstiltak. 
 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge å: 

1. Iverksette en dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess knyttet til de 

overordnede målene, i samsvar med Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. 

2. Sørge for at underliggende målsettinger for psykisk helsevern for voksne inngår i 

foretakets risikostyringsprosess. 

3. Innarbeide de belyste risikoområdene knyttet til variasjon i praksis som denne 

rapporten viser, i klinikkens risikovurderinger.  

4. Basert på gjennomførte risikovurderinger, utarbeide en samlet tiltaksplan for 

arbeidet med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

innen psykisk helsevern for voksne. 

5. Øke bruken av styringsindikatorer og dataanalyser i forbedringsarbeidet knyttet til 

ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse. 

6. Systematisere og styrke lederoppfølgingen av at besluttede tiltak gjennomføres og 

evalueres. 

7. Gi styret rettidig informasjon om resultater fra gjennomførte risikovurderinger og 

om status i tiltaksgjennomføring knyttet til risikobildet. 

 

I tillegg er det innarbeidet forslag til andre forbedringstiltak i internrevisjonens 

vurderinger i rapportens kapittel 4.1.2 og 4.2.2. 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF (UNN) i perioden september 2020 – januar 2021. Internrevisor Hege Knoph 

Antonsen har vært oppdragsleder og revisjonssjef Janny Helene Aasen har hatt det 

overordnede ansvaret. Tilsvarende revisjon skal gjennomføres i de øvrige 

sykehusforetakene i regionen.  

 

Revisjonen har bestått av: 

• Melding om internrevisjon sendt 09.09.2020 

• Dokumentgjennomgang av innhentede dokumenter 

• Intervjuer og journalgjennomgang gjennomført digitalt 

• Gjennomgang av resultater fra Helsedirektoratet.no og fra Helse Nord LIS 

• Analyser basert på data fra DIPS-rapporter 

• Spørreundersøkelse blant enhetsledere for polikliniske enheter 

• Oppsummeringsmøte 17.12.2020 

• Rapportutkast sendt 20.01.2021, og tilbakemelding mottatt 10.02.2021  

1.1 Bakgrunn 

Det er et nasjonalt og regionalt styringsmål å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen. Etter 2017 har gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede 

pasienter innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, ligget høyere enn 

landsgjennomsnittet, jf. Figur 1.  

 

Figur 1. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen psykisk 

helsevern for voksne, 2017-2019. 

 
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter-tertial 

 

Både rapporten Bruk av spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i Nord-Norge, 2015-

2017 (SKDE, nov. 2019) og Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling, for årene 

2014-2018 (Helse Førde HF, juni 2020) viser at det er store geografiske forskjeller i 

helsehjelpen til pasienter. SKDE påpeker i sin rapport at «Forskjeller i faglig praksis er 

en viktig årsak til geografisk variasjon i bruk av tjenester» (2019, pkt. 6.2.3). I 

rapportens oppsummering sies det:  
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Vi fant stor og uberettiget variasjon innad i Helse Nord, både når det gjelder bruk av 

polikliniske kontakter, institusjonsopphold og oppholdsdøgn innen PHV og TSB. Hvor 

stor del av variasjonen som skyldes tilfeldigheter, variasjon i sykelighet eller ulik 

arbeidsdeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og hvor stor del som skyldes 

ulik faglig praksis i spesialisthelsetjenesten, er ukjent. 

 

Styret i Helse Nord RHF ba i sak 45-2020, Årlig melding 2019, om fortsatt betydelig 

oppmerksomhet på arbeidet med å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen. Styret har også bedt om, og fått, en rekke orienteringer om 

situasjonen innen psykisk helse og rus, blant annet i styresak 94-2020. Her ble det 

orientert om at alle helseforetakene hadde utarbeidet tiltaksplaner tilpasset lokale 

utfordringer for å bedre måloppnåelsen i 2020. Dette var før covid-19-pandemien 

inntraff. 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at foretaket har styring og kontroll med 

ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne (PHV). 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har omfattet foretakets arbeid med sikte på å redusere unødvendig ventetid 

til helsehjelp og unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelsen innen psykisk helsevern 

for voksne. 

 

Revisjonen har hatt hovedvekt på poliklinisk virksomhet. 

  

Følgende er ikke omfattet av denne revisjonen: 

• vurderinger av om rettighetsvurderingen var riktig 

• ivaretakelse av informasjonsplikten til pasienter og pårørende 

• måloppnåelse knyttet til pakkeforløp 

• gjennomføringen av rekrutteringstiltak 

2.3 Regelverk og føringer 

Følgende regelverk og nasjonale føringer er særlig aktuelle i denne revisjonen: 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter, §§ 2-1b og 2-2 

• Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd 

• Prioriteringsveileder, Psykisk helsevern for voksne, Helsedirektoratet, nov. 2015 

• Forskrift om ventelisteregistrering 
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• Lov om spesialisthelsen m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), § 2-1 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

(ledelsesforskriften)  

• Rundskriv IS-2331, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister, 

Helsedirektoratet (utgitt 10/2015, revidert 01/2019) 

 

Regionale føringer:  

• Oppdragsdokumentene fra Helse Nord RHF til foretakene for 2019 og 2020 

• RL1602, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord 

• MS0295, Risikostyring 2020 i foretaksgruppen – overordnede mål 

• Dokumentsamling i Docmap, DS8332, Ventelister, kontinuerlig kvalitetssikring og 

oppfølging fristbrudd EPJ DIPS 

• DS8484, Henvisningsprosedyrer EPJ DIPS 

2.4 Revisjonskriterier 

Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og 

vurderinger: 

 

1. Mål og risikovurderinger 

a. Ledere er kjent med resultatutviklingen for relevante indikatorer for ventetid og 

kapasitetsutnyttelse innenfor eget ansvarsområde. 

b. Det overordnede styringsmålet om å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen, inngår i foretakets risikostyring for 2020. 

c. Det overordnede styringsmålet er brutt ned, og to-fem underliggende 

målsettinger for psykisk helsevern er prioritert og risikovurdert.  

 

2. Tiltaksplaner og gjennomføring av tiltak 

a. Det er besluttet tiltak som er egnet til å redusere unødvendig venting og variasjon 

i kapasitetsutnyttelsen. 

b. Tiltakene er klart definert med hensyn på innhold, frist og ansvarlig. 

c. Tiltakene er egnet til å nå målene om økt bruk av digitale skjemaer, video- og 

telefonkonsultasjoner og digital hjemmeoppfølging. 

d. Tiltakene gjennomføres som planlagt. 

 

3. Rapportering og oppfølging  

a. Gjennomføring av besluttede tiltak følges opp i lederlinjen. 

b. Det evalueres om gjennomførte tiltak har ønsket effekt på resultatoppnåelsen og 

risikobildet, og iverksettes eventuelt korrigerende tiltak. 

c. Styret får pålitelig informasjon om: måloppnåelse, risiko for manglende 

måloppnåelse, samt tiltak for å øke måloppnåelsen. 
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3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
Dokumentgjennomgang:  

Dokumenter mottatt fra UNN, eller innhentet fra foretakets websider, er gjennomgått og 

vurdert opp mot revisjonskriteriene, samt benyttet i forberedelser til intervjuene. Se 

Vedlegg 1 – Dokumentoversikt. 

 

Gjennomgang av måleresultater, utvalgte indikatorer: 

Resultater for utvalgte indikatorer, publisert på Helsedirektoratet.no eller i Helse Nord 

LIS, er benyttet i planlegging av revisjonen og vurdert opp mot revisjonskriteriene. Se 

Vedlegg 2 – Måleresultater.  

 

Intervjuer:  

Det er gjennomført intervjuer med seksjonsledere, enhetsledere, behandlere og 

kontorpersonell ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø og Harstad, samt med 

klinikkledelse (gruppeintervju) og rådgivere i Psykisk helse- og rusklinikken. I tillegg er 

det gjennomført et gruppeintervju med senterleder og ansatte i Fag- og 

kvalitetssenteret, samt intervju med administrerende direktør. Til sammen har 22 

personer deltatt i intervjuer. Bare intervjuet med Fag- og kvalitetssenteret ble 

gjennomført med fysisk tilstedeværelse i UNN, de øvrige digitalt. 

 

Journalgjennomgang: 

Et utvalg av journaler er gjennomgått med sikte på å bekrefte: 

a) dokumentasjon av begrunnelse for avvisning av henvisninger 

b) dokumentasjon av vurderinger ved fristfastsettelse 

c) utarbeidelse av behandlingsplan 

Se Vedlegg 3 – Journalgjennomgang.  

 

Analyser for å belyse risiko: 

Det er gjennomført følgende analyser basert på data fra DIPS-rapporter, for å belyse 

risiko for unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelse og risiko for unødvendig variasjon 

i pasientforløpene:  

1. Antall pasienter pr. ansatt behandler 

2. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. dag pr. behandler 

3. Hyppighet av konsultasjoner for utvalgte diagnosegrupper 

4. Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp for utvalgte diagnosegrupper 

Se Vedlegg 4 – Utførte analyser. 

 

Spørreundersøkelse: 

De fem enhetslederne for polikliniske enheter innen voksenpsykiatri i UNN som ikke er 

intervjuet, ble bedt om å besvare en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å 
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kartlegge situasjonen knyttet til temaene: vurdering av henvisninger, timeplanlegging, 

pågående utrednings- og behandlingsforløp, målsettinger og forbedringsarbeid, samt 

vurdering av måloppnåelse. Vi mottok fire svar.  

 

På grunn av revisjonens metodevalg, har internrevisjonen gjennomført en 

personvernkonsekvensvurdering, og denne er gjennomgått av personvernombudet i 

Helse Nord RHF. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Mål og risikovurderinger 

4.1.1 Observasjoner 

4.1.1.1 Kjennskap til mål og resultatutvikling 

Klinikkledelsen i Psykisk helse- og rusklinikken har gitt uttrykk for at det er godt kjent 

blant klinikkens ledere hvilke mål som gjelder i tilknytning til pasientbehandlingen. 

Målene gjøres kjent gjennom tavlemøter og andre ledermøter, samt bruk av 

«Dialogavtalen» mellom klinikksjef og avdelingsleder. Likevel framkommer det at 

følgende mål fra Oppdragsdokument 20201 er lite kjent for seksjons- og enhetslederne: 

• Overholde minst 95 % av pasientavtalene innen utgangen av 2021. 

• Bruke video- eller telefonkonsultasjon for minst 30 % av alle polikliniske 

konsultasjoner i 3. tertial 2020. 

• Øke andelen planlagte konsultasjoner med tildelt time de neste 6 måneder i andre 

halvår 2020 sammenliknet med andre halvår 2019. 

 

Resultater på nasjonale indikatorer for ventetid og kapasitetsutnyttelse publiseres på 

Helsedirektoratet.no, jf. Vedlegg 2. Her inngår indikatoren «gjennomsnittlig ventetid 

ordinært avviklede», som viser at UNN har hatt ventetid innen PHV betydelig over 

landsgjennomsnittet i 2020. Den interne fordelingen i UNN er illustrert i Figur 2. 

 

Figur 2. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter 

                                                        
1  Oppdragsdokument 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene i regionen, revidert juni 2020 
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I tillegg kan resultatene finnes via UNNs portal i Helse Nord LIS. Her er det ofte mulig å 

framstille resultatene mer detaljert, blant annet spesifisert på virksomhets- og 

omsorgsnivå, samtidig som utviklingen over tid er tilgjengelig. Her finnes også oversikt 

over utviklingen i samlet antall polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for 

voksne i UNN, jf. Figur 3. Antall konsultasjoner er redusert fra 58 796 (2019) til 56 624 

(2020), tilsvarende 3,8 %.  

 

Figur 3. Antall konsultasjoner innen PHV

 
Kilde: Helse Nord LIS 

 

I intervjuer har imidlertid seksjons- og enhetslederne opplyst at de i hovedsak forholder 

seg til resultater de kan se direkte i DIPS, eksempelvis antall ventende for øyeblikket og 

antall ventende fristbrudd, og resultater som blir presentert i møter eller sendt dem 

direkte. Noen har uttalt at de søker sporadisk opp resultater selv på helsedirektoratets 

nettsider. Ingen har vist til Helse Nord LIS som kilde for kunnskap om egne resultater. 

4.1.1.2 Risikostyring og oppfatninger om risiko 

UNN har ikke gjennomført dokumenterte risikostyringsprosesser for 2020, og på 

tidspunktet for revisjonens oppsummeringsmøte var det heller ikke besluttet hvordan 

risikostyringsprosessen for 2021 skulle gjennomføres. Administrerende direktør har 

imidlertid uttalt at det er en klar ambisjon om forbedring på dette området. Klinikk for 

psykisk helsevern og rusbehandling har ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til 

mål om å redusere unødvendig ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse, verken for 

2019 eller for 2020.  

 

Internrevisjonen har, både i intervjuer og i spørreundersøkelsen, spurt om hvor 

sannsynlig man anser oppnåelse av utvalgte mål. Klinikkens ledergruppe ga uttrykk for 

ganske stor sannsynlighet for gjennomsnittlig ventetid under 40 dager i 2021 og en 

situasjon uten fristbrudd i klinikken. Usikkerhetsmomentene som ble trukket fram, var 

økonomi, bemanning og covid-19-pandemien. Øvrige ledere og behandlere hadde mer 

varierende oppfatninger om sannsynligheten for måloppnåelse, og noen mente det ville 
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kreve økt kompetanse og/eller flere ressurser. Bemannings- og 

rekrutteringsutfordringer ble trukket fram som risikofaktor i hele lederlinjen, fra 

enhetsledere til administrerende direktør. Oppfatninger om sannsynligheten for 

måloppnåelse i egen enhet, slik dette framkom i spørreundersøkelsen, er illustrert i 

Figur 4 nedenfor.  

 

Figur 4. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – sannsynlighet for måloppnåelse  

 
 

Både enhetsledere og spesialister uten lederansvar ga i stor grad uttrykk for at «Vi har 

en god balanse mellom å ta inn nyhenviste og å gi god oppfølging i pågående forløp». 

Noen opplyste at de oppfatter denne balansen som krevende og slitsom over tid, men at 

de likevel anser situasjonen som faglig forsvarlig. 

4.1.1.3 Internrevisjonens undersøkelser for å belyse risiko 

I rapporten Bruk av spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i Nord-Norge, 2015-

2017 (SKDE, 2019) ble det oppgitt at forskjeller i faglig praksis er en viktig årsak til den 

påviste variasjonen, jf. kap. 1.1. Internrevisjonen har derfor valgt å se nærmere på 

risikoen for unødvendig variasjon i praksisen ved å belyse: 

• Risiko for at vurderingspraksis er ulik eller avviker fra nasjonale retningslinjer 

• Risiko for unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelse 

• Risiko for unødvendig variasjon i pasientforløpene 

4.1.1.3.1 Risiko for ulik vurderingspraksis 

Helsedirektoratets Prioriteringsveileder for psykisk helsevern for voksne skal være en 

beslutningsstøtte for dem som vurderer henvisninger til spesialisthelsetjenesten. 

Veilederen gir råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for start av 

helsehjelp for de pasientene som tildeles «rett til nødvendig helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten». Anbefalingene om rettigheter gjelder på gruppenivå, og 
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veilederen beskriver at «ved vurdering av den enkelte henvisning skal spesialisten 

vurdere om noen av de individuelle forholdene som er nevnt i prioriteringsveilederne 

gjelder den aktuelle pasienten. Det skal også vurderes om det er andre forhold ved 

pasienten som skulle tilsi en annen rettighetsvurdering og eventuell frist enn det som er 

anbefalingen for tilstandsgruppen som pasienten tilhører». Klinikken har tidligere 

gjennomført opplæring om rettighetsvurdering som en del av sin interne 

«inntaksskole», men ikke de to siste årene. 

 

Det finnes ikke prosesskart eller prosedyrer som beskriver henvisningsflyten fra mottak 

av henvisning til oppstart av helsehjelp for poliklinisk virksomhet innen psykisk 

helsevern for voksne i UNN. Internrevisjonen har fått opplyst at prosessen som 

praktiseres i Tromsø og Harstad ofte omfatter vurderinger i både inntaksmøte og 

fordelingsmøte, før pasientens første oppmøtedato fastsettes. Se også kapittel 4.2.1.3 om 

planleggingshorisont. I intervjuer har vi videre fått opplyst at de fleste henvisninger 

vurderes i et tverrfaglig inntaksteam, at det alltid er en spesialist som er ansvarlig for 

vurderingen, og at den nasjonale prioriteringsveilederen legges til grunn for 

vurderingen. Dette samsvarer godt med svarene som ble gitt i spørreundersøkelsen, jf. 

Figur 5. 

 

Figur 5. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – vurderingspraksis 

 
 

Vår journalgjennomgang i Harstad viste at vurderingsnotatet i noen tilfeller inneholdt 

informasjon om hvilke individuelle hensyn som er vektlagt ved fristfastsettelse. I 

Tromsø fikk vi opplyst at dette ikke praktiseres, da man anser at slik dokumentasjon vil 

bli for tidskrevende. 

 

Det foreligger heller ikke skriftlige rutiner for håndtering av henvisninger som 

inneholder for lite informasjon til en reell rettighetsvurdering. Basert på opplysninger i 
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intervjuer, konstaterer vi at praksisen varierer. Noen slike henvisninger blir avvist. 

Andre blir registrert som rett til helsehjelp, og pasienten settes opp til time for nærmere 

vurdering. I enkelte tilfeller etterspørres mer informasjon fra henviser før man fullfører 

rettighetsvurderingen. Videre er det opplyst om nye tiltak under implementering, som 

kan ha betydning for håndteringen av slike henvisninger, uten at det er gitt noen klare 

føringer om dette. Tiltakene gjelder innføring av ny funksjonalitet i DIPS mellom 

sykehus og fastleger, som blant annet forenkler muligheten for å etterspørre 

tilleggsinformasjon, samt etablering av et eget vurderingsteam i Tromsø.  

 

En av de nasjonale styringsindikatorene er «Andel avviste i psykisk helsevern for 

voksne». Avviste henvisninger er henvisninger der pasienten er vurdert til ikke å ha 

behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Indikatoren viser at det er stor variasjon i 

andel avviste henvisninger, og at denne andelen ved noen enheter har vært betydelig 

høyere enn landsgjennomsnittet. Figur 6 viser de ferskeste indikatorresultatene.  

 

Figur 6. Andel avviste henvisninger innen PHV i UNN 2. tertial 2020 

  
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten 

 

Senter for psykisk helse Ofoten har over tid vært registrert med 0 % avviste 

henvisninger i den nasjonale indikatoren, selv om det i Helse Nord LIS framkommer at 

de det siste året har hatt ca. 30 % avvisninger, jf. Figur 7 nedenfor. Et tilsvarende avvik 

har oppstått for Sjøvegan voksenpsykiatri 2. tertial 2020.  Årsaken til denne forskjellen 

var ikke kjent for deltakerne i revisjonens oppsummeringsmøte. I tilbakemeldingen på 

rapportutkastet har foretaket opplyst at det i disse enhetene har vært praksis å bruke 

koden «ordinært avsluttet» ved avviste saker. Videre er det opplyst at registrerings-

praksisen nå er endret, og at registreringer fra 01.01.2021 vil bli korrigert.  
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Figur 7. Andel avviste henvisninger innen PHV i Senter for psykisk helse Ofoten 

 
Kilde: Helse Nord LIS 

 

I vår journalgjennomgang undersøkte vi om begrunnelse for avvisning var dokumentert 

for et utvalg av 27 avviste henvisninger. Se oversikt i Vedlegg 3. Gjennomgangen viste at: 

• avvisninger som hovedregel er begrunnet i pasientjournalen (notat og/eller brev). 

• noen av disse var begrunnet med «manglende informasjon». 

• den tekstlige begrunnelsen i noen tilfeller ikke samsvarte med registrert 

avvisningskode. 

• enkelte av de avviste henvisningene samtidig var registrert med «rett til helsehjelp». 

Internrevisjonen fant ingen forklaring på dette, og har ikke undersøkt om dette kan 

utgjøre en feilkilde i rapporteringer. 

4.1.1.3.2 Risiko for unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelse 

I intervjuene og spørreundersøkelsen har vi fått opplyst at den enkelte behandler 

normalt forventes å ha omtrent 20-30 pasienter på sin behandlingsliste, men at dette 

varierer ut fra behandlerens erfaring og spesialitet, og ut fra kompleksitet i de aktuelle 

pasientforløpene. Figur 8 viser variasjonen i antall pasienter per behandler både innad i 

og mellom poliklinikkene i Harstad og Tromsø. Harstad har høyere antall pasienter per 

behandler enn Tromsø. Figur 9 viser at det er omtrent samme variasjon ved avgrensning 

til spesialister. 

 

Figur 8. Antall pasienter pr. behandler       Figur 9. Antall pasienter pr. spesialist 

  
Kilder: D-1117, Pasienter pr. behandler pr. uttrekksdato (21.10.2020) og Oversikt over ansatte, Nov2020. 

Ekskl. enhetsledere og fysioterapeuter. 
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Seksjons- og enhetsledere har opplyst at de forventer at den enkelte behandler i 

gjennomsnitt skal ha minst tre konsultasjoner per dag, og at dette er kommunisert 

tydelig ut i enhetene. Enkelte spesialister trakk fram at møtevirksomhet og andre 

oppgaver reduserer muligheten for å innfri denne forventningen. Figur 10 viser at det 

interne målet om gjennomsnittlig tre konsultasjoner per behandler per dag, ikke ble 

oppnådd verken i ukene 4-9 eller i ukene 37-42, 2020. Dette gjelder både ved 

poliklinikken i Tromsø og i Harstad. I analysene er det ikke tatt hensyn til behandlerens 

stillingsstørrelse eller tilsettingsforhold, men behandlere med < 10 konsultasjoner i  

6-ukersperioden er ekskludert. Foretaket har gitt tilbakemelding om at oversikten 

inkluderer studenter og behandlere fra øvrige enheter som bidrar i de polikliniske 

forløpene. 

 

Figur 10. Antall konsultasjoner per dag i uke 4-9, 2020 og uke 37-42, 2020 

 

 
Kilde: D-6817, Oversikt polikliniske besøk i periode. 

Bare direkte pasientkontakt er inkludert. Gjennomsnitt per dag er beregnet ut fra alle som har hatt minst 

1 konsultasjon den enkelte dag. Dette inkluderer behandlere som ikke er tilsatt ved enheten.  

Hver gruppebehandling er i denne analysen telt som 1 konsultasjon. 

Behandlere med < 10 konsultasjoner i 6-ukersperioden er ekskludert. Linjeledere er ekskludert. 

4.1.1.3.3 Risiko for unødvendig variasjon i pasientforløpene 

Internrevisjonen har gjort uttrekk fra DIPS for å belyse om det er variasjon i 

hyppigheten på konsultasjonene, hvor lenge pasientene får behandling og antallet 

konsultasjoner innenfor utvalgte diagnosegrupper. 
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Figur 11 viser at det er stor variasjon mellom behandlerne internt i den enkelte 

poliklinikk, spesielt i Harstad, når det gjelder hyppighet av konsultasjoner for pasienter 

med angst. Figuren viser også at behandlerne i Tromsø har hyppigere konsultasjoner 

med denne pasientgruppen, enn behandlerne i Harstad. 

 

Analysen viser en tilsvarende variasjon for pasienter med moderat depresjon, jf. Vedlegg 

4. 

 

Figur 11. Hyppighet av konsultasjoner for pasienter med angst 

 
Kilde: D-2028, Avsluttede konsultasjonsserier i periode 01.01.2020-21.10.2020  

Følgende ICD-10 diagnosekoder er inkludert: F4000, F40001, F400, F401, F410, F411, F418 og F419. 

 

Figur 12 viser stor variasjon i pasientforløpene for de enkelte pasientene med angst, 

både når det gjelder antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp. Det 

framkommer også at behandlingsforløpene for denne pasientgruppen er lengre i 

Harstad enn i Tromsø, uten at dette innebærer flere konsultasjoner.  

 

Figur 12. Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp, pasienter med angst 

 
Kilde: D-2028, Avsluttede konsultasjonsserier i periode 01.01.2020-21.10.2020. 

Følgende ICD-10 diagnosekoder er inkludert: F4000, F40001, F400, F401, F410, F411, F418 og F419. 
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Det er gjort en tilsvarende analyse for pasienter med moderat depresjon, og denne viser 

de samme resultatene som for pasienter med angst, jf. Vedlegg 4.  

 

Oppsummert viser internrevisjonens analyser store variasjoner i forløpene for de 

undersøkte pasientgruppene. 

4.1.2 Internrevisjonens vurderinger av mål og risikovurderinger 

Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at foretaket ikke har gjennomført en 

dokumentert risikostyringsprosess for 2020, og at det innen psykisk helsevern for 

voksne ikke er gjennomført risikovurderinger knyttet til mål om å redusere unødvendig 

ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse, verken for 2019 eller for 2020. Dermed 

mangler styret og lederlinjen et viktig grunnlag for sine prioriteringer og beslutninger. 

Vi anser det som viktig at en dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess knyttet til 

foretakets overordnede mål for 2021 iverksettes så raskt som mulig og viser til tidligere 

krav i oppdragsdokumenter og til RL1602, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. 

Risikoområdene knyttet til variasjon i praksis, som internrevisjonen har belyst i kap. 

4.1.1.3, bør innarbeides i klinikkens risikovurderinger. 

 

Internrevisjonen vurderer videre at UNN, gjennom sine dialogavtaler, har et system som 

legger godt til rette for forankring, forpliktelse og oppfølging av besluttede mål og tiltak. 

Vi anser det imidlertid som en svakhet at noen av målene relatert til pasientbehandling 

fra Oppdragsdokument 2020, som inngår i klinikksjefens og avdelingsledernes 

dialogavtaler, er lite kjent for seksjons- og enhetslederne. Det synes derfor hensikts-

messig å inngå dialogavtaler også med disse ledernivåene. Videre anser vi det som en 

svakhet at linjelederne i liten grad benytter helsedirektoratets nettsider og Helse Nord 

LIS som kilde til kunnskap om resultatutviklingen innen eget ansvarsområde og om 

variasjonen mellom enheter.  

 

Økt bruk av styringsindikatorer og dataanalyser framstår som nyttig i arbeidet med å 

redusere unødvendig ventetid til helsehjelp og unødvendig variasjon i kapasitets-

utnyttelsen. Ikke minst gjelder dette analyser som kan belyse sammenhenger mellom 

ulike styringsindikatorer. I indikatorbeskrivelsen for «andel avviste» påpeker 

Helsedirektoratet at «Indikatoren er viktig ved undersøkelse av forskjeller i variasjon 

innen ventetider og fristbrudd». Vi har i dette kapitlet også vist eksempler på andre 

analyser som kan bidra til faktabaserte diskusjoner i forbedringsprosesser. 

4.2 Tiltaksplaner og gjennomføring av tiltak 

4.2.1 Observasjoner 

4.2.1.1 Overordnede tiltaksplaner  

I Årlig melding 2019, Universitetssykehuset i Nord-Norge, ble det opplyst at «det settes 

inn flere tiltak i Psykisk helse- og rusklinikken for å nå målene, blant annet intensivering 

av arbeidet med å øke rekruttering til ledige stillinger, arbeid med gode og riktige 
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pasientforløp mm.». I denne revisjonen har vi imidlertid valgt å ikke gå inn på 

gjennomføringen av rekrutteringstiltak, men fokusere på tiltak som omhandler 

pasientforløpene og hvordan tilgjengelig kapasitet benyttes.  

 

Internrevisjonen har konstatert at det ikke foreligger en samlet, aktiv tiltaksplan for et 

koordinert og langsiktig arbeid med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen innen PHV i UNN. Vinteren 2019/2020 fikk klinikken tilbud om 

bistand fra et innsatsteam, ledet av Kvalitets- og utviklingssenteret, i arbeidet med 

reduksjon av ventetid. Innledende samtaler mellom aktørene resulterte imidlertid i at 

arbeidet ble stoppet.  

 

Det pågår likevel langsiktige prosesser i klinikken som er viktige for framtidig 

måloppnåelse innen revisjonens tema. Særlig gjelder dette implementering av 

pakkeforløp, der de overordnede målene er oppgitt å være blant annet: 

• Unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. 

• Likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengige av bosted.  

 

Internrevisjonen konstaterer at det pågår utarbeidelse av en strategisk plan for 

pakkeforløp på klinikknivå, (utkast datert 05.10.20) som inkluderer: 

• Milepælsplan (kap. 8). Siste milepæl her var satt til 21.12.2020, og lyder: «Det 

forventes at alle enheter er godt i gang med implementering». 

• Tiltaksplan (kap. 9). Alle tidsfrister var passert i løpet av høsten 2020, de fleste 1. 

halvår 2020. Status for gjennomføring av tiltakene var ikke angitt i utkastet. 

 

Det ble opplyst at man har en intensjon om videre bearbeidelse av strategidokumentet, 

slik at strategi og tiltaksplan skilles fra hverandre. Planen bygger på tidligere 

gjennomført implementeringsarbeid i henhold til Plan for implementering av pakkeforløp 

i PHRK. Denne planen ble avsluttet 31.12.2019, og det er angitt status for det enkelte 

tiltak. Ikke alle tiltakene var fullført på dette tidspunktet. Det framkommer av 

strategiutkastet og av intervjuer at det fortsatt er sentrale punkter som ikke er ferdig 

implementert, blant annet evaluering av behandlingsplaner, praktisering av felles 

rutiner for når og hvordan spesialistinvolvering bør skje og koding av pakkeforløpene 

slik at gjennomføringen kan måles. 

 

Internrevisjonen konstaterer også at klinikken har igangsatt et arbeid med utarbeidelse 

av en utviklingsplan for poliklinisk virksomhet for perioden 2021-2023, og vi har 

merket oss at: 

• Poliklinikknettverket har fått oppdraget med å utarbeide et planutkast. 

• Mandat for arbeidet ble godkjent i klinikkledermøte 15.10.2020. 

• Det er angitt i mandatet hvilke områder det er ønskelig å få dekket. Innholdet skal 

avgrenses til å peke på utviklingsområder.  

• Det framkommer i mandatets bakgrunnsbeskrivelse at «Målet er ikke å lage nye tiltak 

på alle områder, men få en oversikt over allerede igangsatte prosjekter og derigjennom 
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se hvilke områder det er ønskelig med ytterligere utviklingsarbeid. En oversikt over det 

arbeidet som allerede er igangsatt, vil også bidra til at vi lettere kan koordinere den 

samlede innsatsen i klinikken og lære på tvers av poliklinikkene». 

• Konkret tiltaksutforming og framdriftsplan for tiltaksgjennomføring inngår ikke som 

del av mandatet. 

• Framdriftsplanen for arbeidet legger opp til endelig godkjenning av klinikkledelsen i 

uke 10-2021.  

 

Vi har fått opplyst at rapporten fra SKDE (2019), omtalt i kap. 1.1., er gjennomgått og ble 

presentert av SKDE i klinikkledelsens møte i desember 2019. Rapporten er kjent ut til 

seksjonsnivå og inngår i grunnlaget for pågående prosesser i klinikken.  

4.2.1.2 Tiltak på seksjons- og enhetsnivå 

I Årlig melding 2019 ble det opplyst at «seksjonslederne i klinikken er gitt et særlig ansvar 

for oppfølging av ventetider, og at det gjøres særskilt innsats for å redusere etterslep på 

kritiske fagområder». 

 

Internrevisjonen har blitt informert om at det er iverksatt en rekke tiltak i den enkelte 

seksjon eller enhet for å redusere unødvendig ventetid og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen. Dette omfatter blant annet:  

• Tromsø: midlertidig ekstra bemanning, etablering av vurderingsteam og 

gjennomgang av ventelister. 

• Harstad: kveldspoliklinikk, gruppebehandling, halvdagsutredninger og fordeling av 

ekstra pasient.  

• Tromsø og Harstad: innføring av predefinert timebok og oppmerksomhet på 

avslutningsrutiner. 

Ingen av de vi intervjuet nevnte økt bruk av digitale konsultasjoner og skjemaer som et 

tiltak for reduksjon av ventetid. 

 

For noen av de nevnte tiltakene har vi mottatt dokumentasjon for at tiltaket er diskutert 

i enhetene og godkjent i lederlinjen. Det finnes ingen samlet oversikt over tiltakene, med 

angivelse av ansvar, frist og status for gjennomføringen. 

4.2.1.3 Internrevisjonens undersøkelser av tiltaksgjennomføring 

Internrevisjonen har innhentet følgende statusinformasjon om utvalgte tiltak: 

• Etablering av eget vurderingsteam (Tromsø): Iverksettelse er bekreftet i intervju. 

Det finnes ingen prosedyrer som beskriver teamets rolle i vurderingsprosessen. 

• Gjennomføre kveldspoliklinikk, halvdagsutredninger og gruppebehandlinger høsten 

2020 (Harstad): Gjennomføring er bekreftet i intervju og ved oppslag i DIPS-uttrekk.  

• Innføre predefinert timebok (Tromsø og Harstad): Varierende informasjon i 

intervjuer om i hvilken grad kontortjenesten har anledning til å legge inn timer i den 

enkelte behandlers timebok, uten spesifikk avtale med behandler i hvert enkelt 
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tilfelle. I oppsummeringsmøtet ble det opplyst at enhetene er kommet videre i 

implementeringen av nye rutiner på dette området. 

 

I tillegg har vi valgt å se nærmere på gjennomføringen av tiltak knyttet til følgende tre 

nasjonale/regionale krav: 

• Økt planleggingshorisont for poliklinisk virksomhet 

• Utarbeidelse av behandlingsplan for alle pasienter 

• Overholdelse av planlagt tid 

 

Planleggingshorisont 

Det er tidligere stilt et nasjonalt krav om planleggingshorisont for bemanning og 

timetildelingshorisont ved poliklinikkene fra 20162 på minimum seks måneder. Fra 

2020 ble det også innført en nasjonal styringsindikator for planleggingshorisont. I 

Revidert oppdragsdokument for 2020 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, ble det stilt 

krav om å øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder i andre 

halvår 2020, sammenliknet med andre halvår 2019, samtidig med en påminnelse om at 

tidligere krav fortsatt er gyldig. Figur 13 illustrerer at planleggingshorisonten innen PHV 

i UNN ved inngangen til oktober 2020 avvek betydelig fra gjeldende krav, og at det kun 

var et fåtall pasienter med fastsatt oppmøtetid mer enn én måned fram i tid. 

 

Figur 13. Planleggingshorisont for poliklinisk virksomhet, PHV i UNN, fra OKT 2020. 

 

 
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten 

 

I intervjuene framkom det at denne indikatoren ikke var kjent i klinikken, og det var 

derfor ikke vurdert tiltak for å øke planleggingshorisonten.  

                                                        
2 Jf. foretaksmøte mellom foretaket og Helse Nord RHF 04.09.2015.  
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Vi har fått opplyst at verken VPP Harstad eller VPP Tromsø oppgir time i første 

pasientbrev, slik det er stilt krav om i pasient- og brukerrettighetsloven, men at dette 

gjøres i større grad i de øvrige poliklinikkene, jf. Figur 14.  

Figur 14. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – tildelt time i første brev?

 

Behandlingsplan 

Kravet om at det skal utarbeides en behandlingsplan for den enkelte pasient er ikke nytt, 

men kravet er tydeliggjort og mer spesifisert i forbindelse med innføring av pakkeforløp. 

Vi innhentet følgende informasjon om gjennomføringen av dette kravet: 

• Egen mal i DIPS er utarbeidet og skal benyttes. Malen inkluderer feltet «kriterier for 

avslutning». 

• Både i intervjuer og i spørreundersøkelsen, jf. Figur 15, er det gitt uttrykk for at 

behandlingsplaner i stor grad utarbeides. 

• Vår journalgjennomgang kan ikke bekrefte at det utarbeides behandlingsplaner. Vi 

undersøkte 12 journaler der vi anså at dette var relevant, og fant behandlingsplan i 

bare 1 av disse journalene, jf. Vedlegg 3. 

• Foretaket har gitt tilbakemelding om at eget kvalitetsarbeid har vist at 

behandlingsplaner ikke alltid opprettes ved bruk av riktig journaldokument i DIPS. 

 

Figur 15. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – utarbeides behandlingsplan? 

 



21 av 25 
 

Overholdelse av planlagt tid 

«Passert planlagt tid» er en av de nasjonale styringsindikatorene, og kravet om å 

overholde minst 95 pst. av pasientavtalene innen utgangen av 2021 ble første gang 

formidlet i Oppdragsdokumentet for 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 

Helsedirektorat publiserer tertialvise indikatorresultater som kan brytes ned til 

fagområde på foretaksnivå. Mer detaljerte rapporter er tilgjengelige i Helse Nord LIS. 

 

I juni 2019 ble det i UNN iverksatt en prosess for forbedring av resultatene for 

indikatoren «Passert planlagt tid», og kvalitetsutvalget vedtok i sak 30/19 å be 

klinikksjefene sikre at det innen 31.10.2019:  

• igangsettes rydding av oppmøtelisten. 

• etableres systematisk oppfølging av oppmøtelista for å hindre at den øker. 

 

Innen PHV var det 233 passerte pasientavtaler (kontakter) på oppmøtelisten i mai 2019. 

Utvikling siden den gang framkommer av Figur 16 og pr. 30.11.2020 var det 298 

passerte kontakter på oppmøtelisten, og i tillegg var det 151 på ventelisten, totalt 449 

passerte kontakter. Listen inneholdt kontakter med planlagt oppmøtetid helt tilbake til 

2008. Dette til tross for at internrevisjonen har fått informasjon om at kontortjenesten 

kontrollerer og korrigerer oppmøtelisten løpende. 

 

Figur 16. Status pr. 30.11.2020, Passert planlagt tid (intern venteliste), PHRK, 

oppmøteliste 

 
Kilde: Helse Nord LIS 

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger av tiltaksplaner og tiltaksgjennomføring 

Internrevisjonen vurderer det som uheldig at det ikke foreligger en samlet, aktiv 

tiltaksplan for et koordinert og langsiktig arbeid med reduksjon av unødvendig ventetid 

og variasjon i kapasitetsutnyttelsen innen PHV i UNN.  

 

Ventetidene er langt fra målet for 2021, og det er stor variasjon i kapasitetsutnyttelsen, 

jf. kap. 4.1.1. Etter vår vurdering vil en tilnærming som i hovedsak baseres på tiltak i den 

enkelte seksjonen, neppe være tilstrekkelig for å nå målene. Flere av utfordringene 

krever koordinerte tiltak. Reduksjon av variasjon mellom enheter krever også systemer 

for, og vilje til, å bruke andres erfaringer i eget forbedringsarbeid. En samlet tiltaksplan 

bør utarbeides på bakgrunn av gjennomførte risikovurderinger, som vi har anbefalt i 

kap. 4.1.2. Svakhetene som internrevisjonen har synliggjort i kap. 4.2.1 bør tas hensyn til 

i tiltaksplanen.  
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Internrevisjonen gir her en nærmere vurdering av forholdene vi har omtalt som 

risikoområder og svakheter: 

• Det er uheldig at det ikke finnes en samlet beskrivelse av prosessen fra mottak av 

henvisning til oppstart av helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne i UNN, 

eksempelvis i form av et prosesskart. Ved utarbeidelse av et slikt kart, synes det 

hensiktsmessig å vurdere prosessendringer som muliggjør lengre planleggings-

horisont og tildeling av time i første brev, slik pasient- og brukerettighetsloven § 2.2 

krever. Samtidig er det viktig å videreføre praksisen med at rettighetsvurderinger 

utføres i et tverrfaglig team som inkluderer spesialistkompetanse. 

• Individuelle forhold kan tilsi at juridisk frist for oppstart av helsehjelp bør være 

annerledes enn det som er anbefalt i prioriteringsveilederen på gruppenivå for den 

aktuelle tilstandsgruppen. Våre undersøkelser viser at vurderinger av individuelle 

forhold i varierende grad blir dokumentert, noe som gjør det vanskelig å vite om det 

er gjort en vurdering. Her kan det være risiko for ulik vurderingspraksis.  

• Den store variasjonen mellom enheter i klinikken i andel avviste henvisninger kan 

representere ulik faglig vurderingspraksis. Dette omtaler også Helsedirektoratet i sin 

beskrivelse av indikatoren andel avviste innen psykisk helsevern for voksne: 

«indikatoren identifiserer om det er geografisk variasjon i utbredelsen av avviste 

henvisninger, og at det kan stilles spørsmål om henvisninger vurderes forskjellig». 

Systematisk opplæring, oppfølging og sammenligning av prioriteringspraksis i 

klinikken er egnede tiltak for å redusere risikoen for uønsket variasjon i 

vurderingspraksis. Slike sammenligninger kan eksempelvis gjøres som interne 

fagrevisjoner, eller ved jevnlig utveksling av et utvalg henvisninger mellom enhetene 

for en «second opinion» på rettighetsvurderingen. 

• Sett i sammenheng med at det fortsatt gjenstår å implementere sentrale forhold 

knyttet til pakkeforløp, er det risiko for at noe av den observerte variasjonen i 

gjennomføringen av pasientforløpene, er unødvendig. Samtidig påpeker vi at de 

fastsatte diagnosene ikke reflekterer hele kompleksiteten i pasientenes 

problematikk, og at noe av den påviste variasjonen kan være nødvendig. Variasjonen 

har uansett stor betydning for poliklinikkenes kapasitet.  

• Når det gjelder kapasitetsutnyttelse har vi konstatert at det er variasjoner både når 

det gjelder antall pasienter per behandler og antall konsultasjoner den enkelte 

behandler har per dag. Også dette kan ha ulike forklaringer, herunder utfordringer 

knyttet til intern ressursstyring. Arbeidet med innføring av predefinert timebok er et 

egnet tiltak i denne forbindelse. Vi viser også til behovet for prosessforbedring som 

er omtalt i første kulepunkt. 

• Oppmøtelistene gir inntrykk av at oppryddings- og vedlikeholdstiltakene knyttet til 

kontakter som har passert planlagt tid, ikke er gjennomført slik kvalitetsutvalget har 

bedt om.  

 

Tiltaksplaner bør konkretiseres slik at det framkommer klart hva som skal utføres, 

hvem som har ansvar for det enkelte tiltaket og hvilke frister som gjelder, og det bør 

gjøres tydelige lederbeslutninger om disse planene. 
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4.3 Rapportering og oppfølging 

4.3.1 Observasjoner 

4.3.1.1 Oppfølging av måloppnåelse i lederlinjen 

Internrevisjonen har fått opplyst at flere indikatorer innen poliklinisk virksomhet følges 

løpende opp gjennom ukentlige tavlemøter og månedlige gjennomganger av 

virksomhetsrapporter på klinikk, avdeling- og seksjonsnivå. Vi har merket oss følgende 

utdypende informasjon om oppfølgingen: 

• Månedlige statusrapporter for poliklinisk virksomhet har fokus på aktivitetstall og 

utvalgte indikatorresultater. Disse er vedlegg til klinikkens virksomhetsrapporter, 

som diskuteres i møte mellom klinikkledelsen og representant fra Økonomi- og 

analysesenteret. 

• Fristbrudd, ventetider og andel passert planlagt tid tematiseres gjennom ukentlige 

tavlemøter i klinikkens ledergruppe, hvor måleresultat og tiltak diskuteres. 

• Både seksjonsledere og enhetsledere har bekreftet at de deltar i regelmessige møter 

med sin leder, og at forbedringstavler med utvalgte indikatorer benyttes.  

4.3.1.2 Tiltaksoppfølging i lederlinjen 

Vi anser følgende informasjon om tiltaksoppfølging i lederlinjen som relevant for denne 

revisjonens formål: 

• Status for tiltak etterspørres når Dialogavtalen gjennomgås på ledernivå 2 

(klinikkleder) og 3 (avdelingsleder). 

• Status for implementering av pakkeforløp ble i 2019 fulgt aktivt opp i hele 

lederlinjen, helt til adm. direktør. I 2020 har det ikke vært en tilsvarende systematisk 

rapportering, til tross for at det fortsatt er mange uløste utfordringer. 

• I 2019 ble det innhentet tilbakemeldinger om ansattes erfaringer med 

gjennomføring av kveldspoliklinikk i Harstad. Dette har enheten hatt nytte av ved 

gjennomføring av tilsvarende tiltak i 2020. 

 

Ut over det som er nevnt her, finnes lite dokumentasjon for at status for gjennomføring 

av konkrete tiltak rapporteres, vurderes og følges opp. 

4.3.1.3 Informasjon til styret 

Internrevisjonen har gjennomgått informasjonen som er gitt til styret som del av de 

skriftlige saksdokumentene, jf. Vedlegg 1. Vi har merket oss følgende:  

• Det framkommer ingen skriftlig informasjon om risiko for manglende måloppnåelse. 

• Virksomhets- og tertialrapporter viser utvikling i måloppnåelse, bl.a. for ventetid, 

fristbrudd og andel passert planlagt tid.  

• Tiltak for å øke måloppnåelsen er gjerne omtalt ved igangsettelse, uten angivelse av 

planlagt tidsaspekt. Det framkommer ingen eksempler i styresakene vi har 

gjennomgått, på at styret på et senere tidspunkt har fått informasjon om status i 

tiltaksgjennomføringen og om tiltakenes effekt. 
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4.3.2 Internrevisjonens vurderinger av rapportering og oppfølging 

Internrevisjonen vurderer lederlinjens oppfølging av måloppnåelse og tiltaks-

gjennomføring som noe mangelfull. Spesielt savner vi dokumentasjon for at status i 

pågående tiltak følges opp, og at ledere aktivt vurderer hvorvidt pågående og 

gjennomførte tiltak har ønsket effekt på resultatoppnåelsen og risikobildet. 

 

Vi anser informasjonen til styret som mangelfull, all den tid det ikke mottar rettidig 

informasjon om resultater fra gjennomførte risikovurderinger og om tiltaksgjennom-

føring knyttet til risikobildet. At styret nesten utelukkende mottar oppdaterte måle-

resultater, kombinert med en kort informasjon om eventuelle nye tiltak som igangsettes, 

gir styret begrenset grunnlag for å vurdere om den interne styringen er tilstrekkelig. 

5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at ventetidene innen psykisk helsevern for voksne i 

Universitetssykehuset Nord-Norge er betydelig lengre enn måltall, og at det er stor 

variasjon i hvordan tilgjengelig kapasitet benyttes. Det er ikke etablert en 

tilfredsstillende styring og kontroll med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen. 

De vesentligste svakhetene er at risikovurderinger ikke er gjennomført, at tiltaksplaner 

er fragmenterte og ufullstendige, og at lederoppfølgingen og informasjonen til styret er 

mangelfull. Internrevisjonen anbefaler at det iverksettes en rekke forbedringstiltak. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Universitetssykehuset Nord-Norge å: 

1. Iverksette en dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess knyttet til de 

overordnede målene, i samsvar med Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. 

2. Sørge for at underliggende målsettinger for psykisk helsevern for voksne inngår i 

foretakets risikostyringsprosess. 

3. Innarbeide de belyste risikoområdene knyttet til variasjon i praksis som denne 

rapporten viser, i klinikkens risikovurderinger.  

4. Basert på gjennomførte risikovurderinger, utarbeide en samlet tiltaksplan for 

arbeidet med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

innen psykisk helsevern for voksne.  

5. Øke bruken av styringsindikatorer og dataanalyser i forbedringsarbeidet knyttet til 

ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse. 

6. Systematisere og styrke lederoppfølgingen av at besluttede tiltak gjennomføres og 

evalueres. 

7. Gi styret rettidig informasjon om resultater fra gjennomførte risikovurderinger og 

om status i tiltaksgjennomføring knyttet til risikobildet. 
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I tillegg er det innarbeidet forslag til andre forbedringstiltak i internrevisjonens 

vurderinger i rapportens kapittel 4.1.2 og 4.2.2. 

 



 

Vedlegg 1 – Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Dokumenter utarbeidet til internrevisjonen: 

• Brev datert 19.10.2020, Oversendelse av dokumentasjon – internrevisjon 

ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse psykisk helsevern voksne 

• Dokumentasjon av beslutninger og oppfølging av tiltak Nord og Sør, notat datert 

14.12.2020 

• Oversikt over ansatte i SPHR Sør-Troms, VOP Harstad, pr. 04.11.2020 

• Oversikt over ansatte i Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø, pr. 27.11.2020 

 

Styresaker i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

• Styresak 27-2019, Oppdragsdokument 2019 

• Styresak 42-2019, Tertialrapport 1-2019, med Kvalitets- og virksomhetsrapport 

• Styresak 64-2019, Ledelsens gjennomgang 2018 

• Styresak 71-2019, Tertialrapport 2-2019, med Kvalitets- og virksomhetsrapport 

• Styresak 19-2020, Årlig melding 2019 

• Styresak 22-2020, Oppdragsdokument 2020 

• Styresak 51-2020, Tertialrapport 1-2020 

• Styresak 52-2020, Kvalitets- og virksomhetsrapport mai 2020 

• Styresak 63-2020, Kvalitets- og virksomhetsrapport juni og juli 2020 

• Styresak 70-2020, Tertialrapport 2-2020 

• Styresak 71-2020, Kvalitets- og virksomhetsrapport august 2020 

• Styresak 80-2020, Ledelsens gjennomgang 2019 

• Styresak 78-2020, Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2020 

• Styresak 88-2020, Kvalitets- og virksomhetsrapport oktober 2020 

 

• Brev fra UNN til Helse Nord RHF datert 07.08.2020, Krav i justert OD 2020 - 

handtere fristbrudd 

 

Interne dokumenter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 

• PR17327, Organisasjonskart for UNN HF, versjon 1.51 

• RL3406, Helhetlig risikostyring i UNN HF, versjon 2.1 

• Saksnotat til Kvalitetsutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), sak 

30/19, Prosess for forbedring av indikatoren «Passert planlagt tid», møtedato 

18.06.2019 

 

  



 
 

Interne dokumenter vedrørende Psykisk helse- og rusklinikken: 

• PB0593, Organisasjonskart Psykisk helse- og rusklinikken, versjon 2.23 

• Saksnotat til møte i direktørens ledergruppe 09.04.19, Driftsutfordringer i 

poliklinikker psykisk helsevern 

• Budsjettnotat 2020, Psykisk helse- og Rus, 01.11.2019 

• Tilleggsnotat til budsjettnotat 2020, 28.11.2019 

• Økonomi- og virksomhetsrapport Psykisk helse- og rusklinikken, pr. 30.09.2020 

• Statusrapporter for poliklinisk virksomhet i Psykisk helse- og rusklinikken, datert 

07.03.2019, 10.03.2020, 15.04.2020 og 04.10.2020 

• Dialogavtale, Psykisk helse- og rusklinikken, pr. 16.10.2020 

• Dialogavtale Avdeling Nord, pr. 11.11.2020 

• Dialogavtale Avdeling Sør, pr. 11.11.2020 

• Prosjektrapport fra Poliklinikkprosjektet 2012, Allmennpsykiatrisk klinikk UNN 

• Brev til klinikksjef: Bekymring vedrørende drift på voksenpsykiatriske poliklinikker i 

UNN, datert 20.12.2018 

• Notat fra avdelingsleder Avdeling Nord til klinikksjef, datert 19.08.2019, 

Organisering av poliklinisk seksjon ved SPHR Tromsø 

• Intranett UNN, Pingvinavisa 15.10.2019, UNN HF Svikter psykisk helsevern 

• Mandat: Utviklingsplan poliklinisk virksomhet i Psykisk helse og rusklinikken, UNN 

HF, 2021-2023, 15.10.2020 

• Plan for implementerings av pakkeforløp i PHRK med status pr 31.12.2019 

• Strategisk plan pakkeforløp, utkast versjon 05.10.2020 

• Program og presentasjoner fra fagdag 05.10.2020 om avslutninger i SPHR Sør-

Troms, VOP Harstad  

• Framdriftsplan pr. 17.12.2020 for ventelisteprosjekt i VOP Tromsø 

 

Faglige retningslinjer og maler i Psykisk helse- og rusklinikken: 

• RL6928, Oppgavebeskrivelse for forløpskoordinator psykisk helsevern og TSB, 

versjon 1, 17.12.2018 

• DS11554, Faglige føringer poliklinikker, Psykisk helse- og rusklinikken, herunder: 

• RL3835, Retningslinje behandlingsplan voksenpsykiatriske poliklinikker UNN HF, 

versjon 1, 26.06.2013 

• RL8692, Rutine ved forventet og inntruffet fristbrudd i Psykisk helse og rusklinikken, 

versjon 1, 16.10.2020 

• Mal for inntaksnotat i SPHR Sør-Troms, Harstad, mottatt 04.11.2020 

• Mal for behandlingsplan PHV 

 

 



 

Vedlegg 2 – Måleresultater psykisk helsevern for voksne 
 

 

Måleresultater fra www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-

npr/ventetider-og-pasientrettigheter: 

 

 

Antall nyhenviste, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

Antall ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i UNN

   



 
 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede, utvikling per HF 

 
 

 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

 

Gjennomsnittlig ventetid ventende, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

 

  



 
 

Andel fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per HF 

 
 

 

Andel fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

Antall fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

  



 
 

Andel fristbrudd ventende, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

 

Antall fristbrudd ventende, utvikling per «institusjon» i UNN 

 
 

  



 
 

Måleresultater fra www.helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-

for-spesialisthelsetjenesten: 

 

Andel passert planlagt tid, utvikling for UNN 

 
 

Antall passert planlagt tid, utvikling for UNN 

 
 



 

Vedlegg 3 – Journalgjennomgang 
 

Hensikt: 

Et utvalg av journaler ble gjennomgått med sikte på å bekrefte: 

a) dokumentasjon av begrunnelse for avvisning 

b) dokumentasjon av individuelle vurderinger ved fristfastsettelse 

c) utarbeidelse av behandlingsplan 

 

Kilde: 

DIPS-rapport, D-6813: Oversikt henvisninger mottatt i valgt periode, ble brukt som grunnlag for utvelgelsen av journaler.  

Valgt periode: 01.01.2020-21.10.2020. 

Rapporten ble kjørt adskilt for henholdsvis DPS Harstad og DPS Tromsø, og kopiert til Excelfil. Kolonner med andre 

pasientidentifiserende opplysninger enn NPR-nummer, ble utelatt ved kopieringen. 

 

Utvelgelse og resultater: 

Bekreftelse Filter Utvelgelse til gjennomgang Antall 
gj.gått 
Harstad 

Ant. 
begrunnet 
Harstad 

Antall 
gj.gått 
Tromsø 

Ant. 
begrunnet 
Tromsø 

a Avvist=1 Sortert etter synkende vurderingsdato 
og gruppert på avvistkode.  
Utvelgelse basert på spredning i tid og 
aktuelle avvistkoder. 

13 11 14 14 

b Behandles=1 
Ventetid 
sluttdato=utfylt 

Utvelgelse basert på spredning i 
ventetid sluttdato. 
 

10 2 0 
Basert på 

informasjon i 
intervju 

Ikke aktuelt 

c Behandles=1 
Ventetid 
sluttdato=utfylt 

Harstad: Minst 1 gjennomført kontakt 
etter registrert klinisk beslutning. 
Tromsø: Minst 5 gjennomførte 
kontakter. 

5 1 7 0 
Tom mal 

registrert hos 1 
pasient. 



 
 

 

Oppsummering av resultater fra journalgjennomgang: 

a) Avvisningsårsak er dokumentert for 25 av de 27 avviste henvisningene som ble kontrollert. 

b) Individuelle vurderinger som er vektlagt ved fristfastsettelse er dokumentert i 2 av de 10 kontrollerte henvisningene i Harstad.  

Fra Tromsø er det opplyst i intervjuer at man ikke dokumenterer slike vurderinger, og dette er derfor ikke kontrollert. 

c) Utarbeidet behandlingsplan i form av eget dokument med tittel «Behandlingsplan.PS», er registret i 1 av de 12 pasientjournalene 

som ble gjennomgått med sikte på dette. 



 

Vedlegg 4 – Utførte analyser 
 

Oversikt over analyser som er gjennomført som del av internrevisjonen med 

utgangspunkt i data fra DIPS-rapporter, for å belyse risiko for unødvendig variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og risiko for unødvendig variasjon i pasientforløpene. 

 

Analyse 1, Antall pasienter pr. ansatt behandler 

 
Kilde Spesifikasjon for uttrekket Filtrering og bearbeiding 
D-1117, Pasienter 
pr. behandler pr 
uttrekksdato 
 
Mottatte 
oversikter over 
ansatte per 
november 2020 

Pr. 21.10.2020 
Enhet: Harstad + Tromsø 

Avd.: poliklinikk 
Sortere pr. behandler. 
Ekskludere: 
• behandlere som ikke står på 

ansattlisten.  
• enhetsleder 
• fysioterapauter. 
 
Summere antall pasienter pr. 
behandler 

 
Resultater: 

 

 
 

 
  



 
 

Analyse 2, Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. dag pr. behandler 

 
Kilde Spesifikasjon for 

uttrekket 
Filtrering og bearbeiding 

D-6817, Oversikt 
polikliniske 
besøk i periode 
 
 

Periode 1: 
20.01-28.2.2020 
 
Periode 2: 
07.09.-16.10.2020 
 
Enhet: Harstad + 
Tromsø 

Seksjon: aktuell poliklinikk 
Ekskludere konsultasjonstype "Indirekte 
pasientkontakt". 
Sorteres på "Starttid" (tidspunkt for 
konsultasjonen) 
Summere antall konsultasjoner pr. dag for 
hver behandler. 
Behandlingstype: hver gruppe er talt 1 gang. 
Behandlere inkluderer evt. studenter og 
tilsatte ved andre enheter som utfører 
behandlinger i de polikliniske forløpene. 
Behandlere som (etter korreksjon for 
gruppebehandling) har < 10 konsultasjoner i 
løpet av 6-ukersperioden, ekskluderes. 
Linjeledere ekskluderes. 
Gjennomsnitt beregnes ut fra antall 
behandlere som har hatt minst 1 
konsultasjon den aktuelle datoen. 
Det er ikke tatt hensyn til stillingsstørrelse. 

 
Resultater: 

 

 

 
 



 
 

Analyse 3, Hyppighet av konsultasjoner for utvalgte diagnosegrupper 

 

Kilde Spesifikasjon for uttrekket Filtrering og bearbeiding 
D-2028, Avsluttede 
konsultasjonsserier 
i periode 

Periode:  
01.01.2020-21.10.2020 
 
Enhet: Harstad + Tromsø 

Seksjon: aktuell poliklinikk 
Beregne tid: sluttid minus starttid. 
Beregne gjennomsnittlig ant. dager 
mellom konsultasjoner pr. 
behandler:  
tid/ant. konsultasjoner. 
Ant. episoder ≥ 2. 
 
ICD-10 diagnoser: 
• Moderat depresjon: F321 og 

F331 
• Angst: F4000, F40001, F400, 

F401, F410, F411, F418 og 
F419 

 

Resultater: 

 

 

 



 
 

Analyse 4, Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp for utvalgte 

diagnosegrupper 

 

Kilde Spesifikasjon for uttrekket Filtrering og bearbeiding 
D-2028, Avsluttede 
konsultasjonsserier 
i periode 

Periode:  
01.01.2020-21.10.2020 
 
Enhet: Harstad + Tromsø 

Seksjon: aktuell poliklinikk 
Beregne varighet pr. pasient:  
sluttid minus starttid. 
 
ICD-10 diagnoser: 
• Moderat depresjon: F321 og 

F331 
• Angst: F4000, F40001, F400, 

F401, F410, F411, F418, F419 
 

Resultater: 

 

 

 

 
 


