Styremøte
Innkalling med sakspapirer
Dato:

31. mai 2010

Kl.:

08.30 til ca. 12.00

Sted:

Radisson Blu Hotel, Bodø

Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-22/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 54-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste

Dato: 21.5.2010

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for
styremøte, den 31. mai 2010:
Sak 54-2010
Sak 55-2010
Sak 56-2010

Sak 57-2010

Sak 58-2010
Sak 59-2010

Sak 60-2010

Sak 61-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2010
Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg,
oppfølging av styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (20082009) ”En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”
Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter –
traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av
alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord
Økonomirapport nr. 4-2010
Sakspapirene ettersendes.
Mulighetsstudie for alternativ organisering av
forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt
oppfølging
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m.
m., jf. styresak 61-2010/1, 2 og 3
3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008
Sakspapirene ettersendes.
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Referatsaker
1. Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. styresak 602010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige
orienteringer
2. HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med styrets
beretning pr. 31.12.09, jf. styresak 60-2010/2
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer
3. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS –
Årsregnskap 2009, jf. styresak 60-2010/2
Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

Side 1
Side 3
Side 9

Side 12

Side 23
Side 24

Side 34
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Sak 62-2010

4. Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til
Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra
”God Vakt”, jf. styresak 92-2009/2 Brev av 14. september
2009 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad.
varsel om pålegg sykehuskampanjen God Vakt – avvik
knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og
Arbeidstilsynets tilsvar av 22. september 2009
5. Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset NordNorge HF til Arbeidstilsynet ad. gjennomføring av
påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf.
styresak 106-2009/1 Brev av 15. oktober 2009 fra
Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF
ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og
ressurser
6. Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser fra årsmøte
9. februar 2010 ad. regninger sendt til pasientreiser i
forbindelse med helsereiser og helsebussen i vår region
7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 3. mai
2010 ad. vedtak om pålegg av 16.09.2009, mottatte
ettersendte vedlegg, jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16.
september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF
ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008
Eventuelt
Side 162

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-23/012

Styresak 55-2010

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 21.5.2010

Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. april 2010

Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato: 28. april 2010 – kl. 09.10
Møtested: Video-/telefonmøte
Tilstede:
Navn:
Bjørn Kaldhol
Inger Lise Strøm
Alf E. Jacobsen
Inge Myrvoll
Inger Jørstad
Kari Jørgensen
Line Miriam Haugan
Terje Olsen
Trygve Myrvang
Jens Munch-Ellingsen
Ann-Mari Jenssen
Bård Jakobsen
Evy Adamsen
Mildrid Pedersen

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem (møter for Kirsti Jacobsen)
varamedlem (møter for Kari B. Sandnes)
observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:
Navn:
Kirsti Jacobsen styremedlem
Kari B. Sandnes styremedlem
Fra administrasjonen:
Navn:
Lars Vorland
Karin Paulke
Jan Norum
Irene M. Skiri
Finn Henry Hansen
Tor Solbjørg

adm. direktør
administrasjonsleder
fagdirektør
kst. direktør for eieravdelingen
direktør
leder for internrevisjonen
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Styresak 45-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 45-2010
Sak 46-2010
Sak 47-2010
Sak 48-2010

Sak 49-2010
Sak 50-2010

Sak 51-2010

Sak 52-2010

Sak 53-2010

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2010
Lokalsykehusstrategi – høring
Sakspapirene var ettersendt.
Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og
byggeprosjekter i helseforetakene, jf. styresak 88-2009
Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll knyttet til
bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF
Økonomirapport nr. 3-2010
Sakspapirene var ettersendt.
Plan for internrevisjon 2010-2011
Behandling av styresaken ble utsatt fra styremøte, den 26. mars 2010, jf.
styresak 41-2010.
Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
3. Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF: Avsetning for
overlegepermisjoner, orientering om regnskapsprinsipper og krav til
dokumentasjon
Sakspapirene var ettersendt.
Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 15. mars 2010
2. Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Kirkenes
sykehus ad. bekymringsmelding – lufttransport av pasienter med
akutte psykiatriske lidelser
3. Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse
Finnmark HF ad. forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus
4. Brev av 9. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF
ad. foreløpig rapport om lukking av pålegg
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
5. Brev av 8. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF
ad. vedtak om pålegg av 7. oktober 2009 – lukking av pålegg 2
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
Eventuelt

Styrets vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
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Styresak 46-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. mars 2010
Styrets vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2010 godkjennes. Protokollen signeres i neste
styremøte.

Styresak 47-2010 Lokalsykehusstrategi – høring
Sakspapirene var ettersendt.
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:
Framlagte ”forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 2020”, høringsuttalelsene og styresaken tas
til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
Framlagte ”forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 2020”, høringsuttalelsene og styresaken tas
til orientering.

Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til
bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i
helseforetakene, jf. styresak 88-2009
Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll
knyttet til bygningsmessig vedlikehold og
byggeprosjekter i Helse Finnmark HF
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene gjennomfører de vedtakene og
planene for lukking av avvik som ikke er gjennomført.
3. Styret ber om tilbakemelding på lukking av avvik innen 1. november 2010.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene gjennomfører de vedtakene og
planene for lukking av avvik som ikke er gjennomført.
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3. Styret ber om tilbakemelding på lukking av avvik innen 1. november 2010.

Styresak 49-2010 Økonomirapport nr. 3-2010
Sakspapirene var ettersendt.
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):
1. Styret tar økonomirapport nr. 3-2010 til orientering.
2. Styret ber om en nærmere redegjørelse for gjennomføringen av tiltak i forbindelse med
tertialrapport nr. 1-2010. Styret ber særlig om en orientering om arbeidet med å øke
aktiviteten i psykiatri.
Enstemmig vedtatt.
Styrets vedtak:
1. Styret tar økonomirapport nr. 3-2010 til orientering.
2. Styret ber om en nærmere redegjørelse for gjennomføringen av tiltak i forbindelse med
tertialrapport nr. 1-2010. Styret ber særlig om en orientering om arbeidet med å øke
aktiviteten i psykiatri.

Styresak 50-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011
Behandling av styresaken ble utsatt fra styremøte, den 26. mars 2010,
jf. styresak 41-2010.
Plan for internrevisjonen 2010-2011 ble endret i punkt 11 som følger (endringer i kursiv):
Formål: Undersøke om det er etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells
autorisasjon, og ytterligere tiltak for kvalitetssikring, før ansettelse/innleie i foretaksgruppen.
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):
1. Plan for internrevisjon 2010-2011 vedtas som fremlagt, med den endringen som kom frem
under behandling av saken, se ovenfor.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.
Enstemmig vedtatt.
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Styrets vedtak:
1. Plan for internrevisjon 2010-2011 vedtas som fremlagt, med den endringen som kom frem
under behandling av saken, se ovenfor.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 51-2010 Orienteringssaker
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. lokalsykehus, den 13. april 2010 –
sammen med adm. direktør
- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. juni 2010 – ny rapporteringsordning til
Helsetilsynet ved alvorlige hendelser på sykehus
- Styreseminar i Helse Nord, 30. mai – 1. juni 2010
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. ventelister og samhandlingsreform,
den 13. april 2010
- DIPS – digital diktering: Informasjon om saken og håndtering ovenfor leverandøren.
- MBA helseledelse, kull II: Avslutning, den 12. mars 2010
- Askesky over Norge – status: Informasjon om status i beredskapen. Her vises det også
til oppsummeringsnotater som oversendes styret i Helse Nord RHF fortløpende.
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 9. mars 2010
3. Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF: Avsetning for overlegepermisjoner, orientering
om regnskapsprinsipper og krav til dokumentasjon
Sakspapirene var ettersendt.
Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 52-2010 Referatsaker
Det ble referert fra følgende saker:
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 15. mars 2010
2. Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Kirkenes sykehus ad.
bekymringsmelding – lufttransport av pasienter med akutte psykiatriske lidelser
3. Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF ad. forskrift
om akuttmedisin utenfor sykehus
4. Brev av 9. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. foreløpig rapport
om lukking av pålegg
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
5. Brev av 8. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. vedtak om pålegg
av 7. oktober 2009 – lukking av pålegg 2
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
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Styrets vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 53-2010 Eventuelt
Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål ad. Forsvarets Sanitet (FSAN) – utdanning av
forsvarsleger i Helse Nord. Adm. direktør orienterte om status i denne saken og telefonmøte
med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 22. april 2010.
Styrets vedtak:
Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Protokoll fra styremøtet, den 28. april 2010 godkjennes.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 56-2010

Saksbeh/tlf: Trude Grønlund, 75 51 29 13

Dato: 21.5.2010

Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødselsog barselomsorg, oppfølging av styresak
60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En
gledelig begivenhet: Om en sammenhengende
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”

Formål/sammendrag
Stortingsmelding nr. 12 ”En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-,
fødsels- og barselomsorg” ble behandlet av Stortinget i juni 2009. Styret i Helse Nord RHF
ble orientert om meldingens innhold i styremøte, den 22. juni 2009, og det ble i denne
orienteringen gitt signaler om at styret ville få framlagt en sak til behandling høsten 2009
vedrørende oppfølgingen av dette arbeidet. Denne saken redegjør for prosessen rundt arbeidet
med oppfølgingen av Stortingsmeldingen og rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til
kvalitetskrav for fødeinstitusjoner”.
Bakgrunn/fakta
Regjeringen har gjennom revidert oppdragsdokument 2009 og oppdragsdokument 2010 pålagt
de regionale helseforetakene, sammen med berørte kommuner og brukerrepresentanter, å
utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen. Denne
planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorgen. Den skal sikre kapasitet i forhold
til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. De fødende
skal sikres et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.
Planen skal omfatte rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for spesialister i
fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Ansvaret for følgetjenesten er fra 1. januar 2010 lagt til de regionale helseforetakene i tråd
med ansvar for annen syketransport inklusiv ambulansetjeneste. Et samlet ansvar for
fødetilbud og følgetjeneste vil legge til rette for at helseforetakene kan gi et helhetlig tilbud
tilpasset lokale forhold og eventuelle endringer i fødetilbudet.
Jordmortjenesten er som hovedregel et kommunalt ansvar, men meldingen legger opp til at
det bør inngås avtaler om ulike former for ansvarsfordeling mellom kommuner og
helseforetak. Dette er særlig aktuelt for mindre kommuner, der stillingsbrøkene for jordmødre
er små.
Inndelingen i tre nivåer av fødeinstitusjoner (kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue)
opprettholdes, men de nåværende tallgrensene oppheves og erstattes av nasjonale
kvalitetskrav til fødeinstitusjoner. Kvalitetskravene er utarbeidet av Helsedirektoratet i
samarbeid med de regionale helseforetakene. Rapporten fra arbeidsgruppen som utarbeidet
kvalitetskravene ble ferdigstilt og sendt ut til høring, den 7. april 2010. De regionale
helseforetakene pålegges, jfr. Stortingsmeldingen å etablere et system som sikrer at
kvalitetskravene følges opp.
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Rapporten legger til grunn en sammensatt og helhetlig kvalitetsforståelse. Kvalitet er forstått
som en sum av henholdsvis organisering, oppgave- og funksjonsfordeling, krav til
kompetanse og etablering av et system for oppfølging av kravene. Krav til informasjon,
kommunikasjon og brukermedvirkning er vektlagt.
De foreslåtte kvalitetskravene stiller skjerpede krav til organisering av fødselsomsorgen
gjennom strengere seleksjon og krav til bemanning og kompetanse. For å gi et desentralisert
fødetilbud foreslås to typer fødestuer: jordmorstyrte fødestuer utenfor sykehus eller i sykehus
uten fødeavdeling. Fødestuer skal ta i mot kvinner med forventet normal fødsel av friskt barn.
De såkalte ”forsterkede fødestuene” anbefales ikke videreført. Fødeavdelinger skal ha
minimum fire gynekologer fast ansatt ved avdelingene og helst skal de ha seksdelt vakt.
Fødetilbud for risikofødsler skal legges til kvinneklinikker. Disse skal ha tilstedevakt av
fødsels- og anestesilege og vaktberedskap av barnelege, nødvendig jordmor- og
operasjonsstuebemanning og barneavdeling for intensivbehandling av nyfødte. Fødetilbud til
kvinner med særlig behov for oppfølgning skal sentraliseres.
Kvalitetskravene er vel forankret i fagmiljøene i helseforetakene.
Arbeidet med oppfølging av meldingen i Helse Nord
Helse Nord RHF har i likhet med de øvrige regionale helseforetakene avventet rapporten om
kvalitetskravene, før planarbeidet ble iverksatt. Alle RHF-ene har informert departementet
tidlig om at de i meldingen omtalte kvalitetskravene måtte utarbeides, før vi kunne legge en
plan for fødselsomsorgen, og at det av denne grunn var nødvendig å få utsatt fristen, som i
oppdragsdokument 2010 var satt til 1. juli 2010. Dette har vi nå fått innvilget, og fristen er
utsatt til 1. januar 2010. Rapporten ”Et trygt fødetilbud” er sendt på høring med høringsfrist
30. juni 2010. RHF-ene og helseforetakene er ikke høringsinstanser, ettersom rapporten
kommer fra disse instanser.
Helse Nord RHF mener prosessen rundt utarbeidelsen av planen i første rekke må basere seg
på lokale prosjektgrupper i helseforetakene. Disse må samarbeide med egne kommuner,
brukerrepresentanter og tillitsvalgte rundt spørsmål knyttet til organisering av
svangerskapsomsorg-, fødsels- og barselomsorg i helseforetakets opptaksområde.
Implementeringen av kvalitetskravene stiller helseforetakene overfor noen betydelige
utfordringer i forhold til bemanningskravene. Disse legger opp til en størrelse på fagmiljøet
som vår landsdel, med en liten pasientpopulasjon og mange fødeavdelinger, vil få betydelige
utfordringer med. Problemstillingene må utredes og drøftes lokalt.
Det bør også etableres en regional prosjektgruppe, hvis mandat må være å legge et rammeverk
for arbeidet i helseforetakene. Den regionale prosjektgruppen må sammenstille basale data til
bruk i arbeidet i helseforetakene, legge føringer for hvordan en helhetlig plan kan utvikles
gjennom de fire lokale planarbeidene og utvikle standarder for lokale avtaler mellom
kommuner og helseforetak. Den regionale prosjektgruppen må legge rammen for at de faglige
kravene i rapporten ”Et trygt fødetilbud” kan implementeres i Helse Nord. Den regionale
prosjektgruppen bør også utarbeide plan for rekruttering og utdanning av spesialister i
fødselshjelp og kvinnesykdommer.
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Arbeidet i den regionale prosjektgruppen starter umiddelbart og bør ha klart et rammeverk for
arbeidet i de lokale gruppene innen 1. september 2010. Den regionale prosjektgruppen
sammensettes med fagfolk og ledere fra hvert helseforetak, én representant for
kommunehelsetjenesten og én konserntillitsvalgt.
De lokale prosjektgruppene bør oppnevnes så raskt som mulig og bistå i arbeidet med
innhenting av data fra alle fødeinstitusjonene i regionen. Arbeidet med å inngå
samarbeidsavtaler med kommunene er i gang når det gjelder ledsagertjenesten. Avtalene med
kommunene må utvikles til å skissere samarbeid mellom jordmortjenesten i primær- og
spesialisthelsetjenesten rundt svangerskapsomsorg og barselomsorg. I september vil de lokale
prosjektgruppene få rammeverket for utvikling av strategier for organisering av
fødselsomsorgen basert på implementering av kvalitetskravene.
Arbeidet vil neppe være ferdigstilt i sin helhet innen 1. oktober 2010, men vi vil være godt i
gang. Det er viktig å bruke tid på å komme frem til realistiske og gjennomførbare løsninger
for foretaksgruppen. De lokale prosjektgrupper må ha deltagere fra både primær- og
spesialisthelsetjenesten, brukere og tillitsvalgte.
Konklusjon
Arbeidet med oppfølging av St.meld. nr. 12 og implementering av kvalitetskravene for
fødselsomsorgen jfr. rapporten ”Et trygt fødetilbud” starter i Helse Nord våren 2010 og
sluttføres i løpet av høsten samme år. Arbeidet organiseres på to nivå:
1. En regional prosjektgruppe som utarbeider rammeverket som skal sikre at sluttproduktet
er en helhetlig plan for svangerskapsomsorg-, fødsels- og barselomsorgen basert på
tjenester av lik kvalitet og tilgjengelighet i alle deler av Nord-Norge.
2. Lokale prosjektgrupper i hvert helseforetak som utarbeider egen plan basert på standarder
utarbeidet av regional gruppe. I de lokale prosjektgruppene skal brukermedvirkning og
samarbeid med kommunene i opptaksområdet vektlegges sterkt.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret tar den fremlagte redegjørelsen for prosessen rundt arbeidet med oppfølgingen av
Stortingsmeldingen og rapporten ”Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for
fødeinstitusjoner” til orientering.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 57-2010

Saksbeh/tlf: Jan Norum, tlf. 954 04 205

Dato: 21.5.2010

Organisering av behandlingen av alvorlig
skadde pasienter – traumesystem, oppfølging
av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig
skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord

Formål/sammendrag
Denne saken er en oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter –
traumesystem i Helse Nord, hvor styret i Helse Nord RHF sluttet seg til de overordnede
prinsippene i den nasjonale traumerapporten. Rapport fra det faglige utvalget som har utredet
saken foreligger nå, og denne saken presenterer utvalgets anbefalinger og adm. direktørs
vurdering og konklusjoner for etableringen av et regionalt traumesystem.
Bakgrunn/fakta
Rapporten ”Organisering av behandlinga av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem”, av
09.10.07 (heretter: den nasjonale traumerapporten) ble behandlet av de adm. direktører i RHFene i 2008, og det ble gitt tilslutning til de overordnede føringene i rapporten. Styret i Helse
Nord RHF behandlet saken i februar 2009 (sak 7-2009) og sluttet seg til de overordnede
prinsippene. I behandling av saken ble også Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
vedtatt som regionalt traumesenter for Helse Nord.
Ingen sykehus i Nord-Norge har per i dag et traumatologitilbud helt i tråd med anbefalingene i
den nasjonale traumerapporten. Det regionale utvalget ble etablert for å gi anbefalinger om å
etablere et regionalt traumesystem. Utvalget har kartlagt dagens håndtering av
traumepasienter og status ved sykehusene i forhold til de nasjonalt fastsatte krav til
kompetanse og system for traumebehandling. Målsettingen med arbeidet har vært at alle
enheter i behandlingskjeden skal oppfylle kravene, materialisert i et regionalt traumesystem.
Et regionalt traumesystem innebærer
•

•

organisatorisk:
o kompetansebyggende tiltak
o tiltak for å bedre samhandlingen i behandlingskjeden
o et erfaringsbasert system inkludert traumeregister for å evaluere og justere elementene
strukturelt:
o oppgradere noen av regionens sykehus til et spesifisert kompetansenivå
o oppgradere den prehospitale tjenesten, inkludert sikre nødvendig kapasitet innen
prehospital transport med spesialkompetanse

I Nord-Norge går alarmen for traumeteamene i sykehusene 500-600 ganger pr. år.
Traumeteamet er det teamet som tar imot hardt skadde pasienter/pasient med mistanke om
alvorlig skade. Hvis vi holder utenfor våre to største sykehus i Tromsø og Bodø, er det totalt
ca. 290 traumeteamaktiveringer ved de øvrige sykehus i regionen. Omkring en fjerde del av
disse er reelle traumepasienter. En sentralisering av traumepasientene til ett sykehus i hvert
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helseforetak medfører derfor små endringer i pasienttilgangen til de øvrige sykehus. Av totalt
500-600 pasientene i regionen er ca. 130 i kategorien alvorlig skadde. Disse trenger
livreddende traumebehandling og oppfølging.
Behandlingen av disse pasientene krever et kompetent team av høyt spesialiserte leger og
annet helsepersonell som regelmessig øver på traumehandtering. Den regionale
traumerapporten handler om å bygge opp behandlingstilbudet for de relativt få, alvorlig
skadde pasientene/pasienter med mistanke om alvorlig skade(r). Erfaringer internasjonalt
viser at antall dødsfall kan reduseres med inntil 40 % hvis behandlingen utføres på
sykehus/sentre som tilfredsstiller alle de faglige kravene til god traumebehandling. Det er som
nevnt få alvorlig skadde pasienter i Nord-Norge. Dette gjør at alle lokalsykehusene ikke vil ha
tilgang til nok pasienter og dermed sikres tilstrekkelig erfaring, kompetanse og de nødvendige
treningsmuligheter.
Rapporten ”Regionalt traumesystem for Helse Nord” foreslår hvordan behandlingstilbudet til
traumepasienter kan bygges opp og forbedres.
Forslaget til traumeorganiseringen i Helse Nord tar utgangspunkt i kravene skissert i nasjonalt
traumesystem.
I traumerapporten omtales traumesykehus som akuttsykehus. Begrepet akuttsykehus er
benyttet i den nasjonale rapporten, og denne rapporten skisserer de krav som må oppfylles for
at et sykehus skal kunne behandle pasienter med livstruende skader. I denne styresaken bruker
vi begrepet traumesykehus, der den nasjonale rapporten bruker begrepet akuttsykehuset. Det
regionale traumeutvalgets anbefalinger med hensyn til antall og lokalisering av
traumesykehus vektlegger at et slikt sykehus under normale omstendigheter skal kunne nås
innen to timer fra skadetidspunktet.
Vurdering
Avveiningen av befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende kompetanse og
infrastruktur ved de enkelte foretak og anslag over kostnader forbundet med oppgradering
av enkeltsykehus tilsier at Helse Nord i tillegg til det regionale traumesenteret ved
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, bør oppgradere fire sykehus i regionen til
traumesykehus. Dette innebærer at de er i stand til å ta i mot hardt skadde pasienter og
pasienter med mistanke om alvorlig skade. De fire sykehusene skal oppgraderes til
traumesykehus for traumepasienter jf. kravene i den nasjonale rapporten. Utvalgets
anbefalinger til destinasjonskriterier (hvem som skal hvor) og kommunikasjonsprotokoller
mellom nivåene legges til grunn for den videre utviklingen av regionalt traumesystem.
Videre anbefales det å styrke kompetansen i livreddende behandling i de prehospitale
tjenestene inkl. legevaktlegene for å sikre raskere diagnostikk og stabilisering på skadested.
En grundigere utredning av kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMKfunksjonene bør iverksettes og sluttføres innen sommeren 2011. Utredningen av
konsekvensene og tiltak for den prehospitale tjenesten må foreligge, før endringene
iverksettes. Regionalt traumesystem er forutsatt innført fra 1. januar 2012.
Medbestemmelse
Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumerapport (oppfølging
av styresak 7-2009) drøftes med de konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse
Nord RHF, den 26. mai 2010. Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt til styret.
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Konklusjon
Adm. direktør slutter seg i all hovedsak til anbefalingene i rapporten ”Regionalt traumesystem
i Helse Nord” jf. utredningen. Det regionale traumesystemet skal være implementert innen 1.
januar 2012.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet
forslag til regionalt traumesystem. Styret slutter seg i all hovedsak til utvalgets
anbefalinger. Tiltak som å etablere traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte
kommunikasjonsprotokollene og destinasjonskriteriene, gjennomføres så snart som mulig
i hvert helseforetak, da disse kan gjennomføres uten tilførsel av økte ressurser.
2. Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en
opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til traumesykehus og
traumesenter innføres i perioden 2010 til 2012.
3. Sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana oppgraderes for å ivareta alle
kravene til traumesykehus, jf. den nasjonale traumerapporten.
4. Sykehusene i Kirkenes og Sandnessjøen har avstander til deler av befolkningsunderlaget
og til nærmeste alternative sykehus, som tilsier at disse sykehus må ha noe større evne til
lokal håndtering av traumer enn øvrige lokalsykehus.
5. Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
gjøres så snart som mulig. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre
regionalt traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor
traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.
6. Ansettelse av medarbeidere som drifter et traumeregister gjøres, når system for
traumeregistrering er implementert gjennom elektronisk pasientjournal.
7. Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kapasitet og kompetanse i de
prehospitale tjenestene og AMK-funksjonene iverksettes og sluttføres innen sommeren
2011.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
Trykte vedlegg:
•
•

Rapporten ”Regionalt traumesystem for Helse Nord”. Se våre hjemmesider:
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article67506-1079.html
Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mai 2010 – ettersendes
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UTREDNING
Innledning
Hensynet til pasientenes trygghet, en helhetlig forvaltning av menneskelige og
økonomiske ressurser, samt faglige prioriteringer tilsier at det er behov for en fast og
forutsigbar struktur på traumeberedskapen. Det er nødvendig å sikre robuste fagmiljø
med stabil og forutsigbar kompetanse og regelmessig teamtrening, for å redde liv ved
alvorlig skade. Det er et lite antall pasienter i landsdelen som rammes av alvorlig skade
og med behov for livreddende behandling. Det er derfor nødvendig å oppgradere noen
sykehus for å ivareta disse relativt få pasientene på en optimal måte. Denne saken
omhandler etableringen av et regionalt traumesystem hvis målsetting er å optimalisere
bruk av ressurser slik at traumepasienten blir behandlet på rett sted til rett tid og av de
rette spesialistene.
Bakgrunn
Rapporten ”Organisering av behandlinga av alvorlig skadde pasienter - Traumesystem”, av
09.10.07 (heretter: den nasjonale traumerapporten) ble behandlet av de adm. direktører i RHFene i 2008, og det ble gitt tilslutning til føringene i rapporten. Styret i Helse Nord RHF sluttet
seg til de overordnede prinsippene i sak 7-2009. Styret ønsket en utredning om hvordan de
nasjonale overordnede prinsipper kunne omsettes til et regionalt traumesystem. Rapport fra
det faglige utvalget som har utredet saken foreligger nå, og utvalgets anbefalinger presenteres
i saken.
I den foreliggende rapporten blir begrepet ”traumepasient” benyttet om en alvorlig skadd
pasient eller en pasient med mistanke om alvorlig skade. Pasienten har pådratt seg åpenbart
alvorlige skader og/eller er sirkulatorisk/respiratorisk ustabil og/eller har vært utsatt for fall
fra stor høyde, kollisjon/utforkjøring i stor fart etc. Med åpenbart alvorlig skade menes store
blødninger eller knusninger, dislokerte bekkenbrudd eller brudd i lange rørknokler, ustabil
brystkasse, stikk- og skuddskader over albue og kne samt store brannskader. En traumepasient
trenger med andre ord avansert medisinsk behandling.
Et regionalt traumesystem etableres for å sikre optimal behandling av alvorlig skadde og for å
sikre god ressursbruk. Kliniske beslutninger om behandlingsnivå er ofte upresise da de må tas
innenfor et kort tidsvindu uten støtte i komplett diagnostikk. Behandlingskjeden vil derfor
også omfatte en betydelig andel pasienter med bare lette til moderate skader.
En sentral forutsetning er at de aller fleste med alvorlig skade eller velbegrunnet mistanke om
dette, raskt skal kunne nå et sykehus av en slik standard at åndedrett og sirkulasjon kan
stabiliseres i de tilfeller livsfunksjonene er truet av reversible årsaker. I traumerapporten
omtales dette som akuttsykehus. Begrepet akuttsykehus er benyttet i den nasjonale rapporten,
og denne rapporten skisserer de krav som må oppfylles for at et sykehus skal kunne behandle
pasienter med livstruende skader. I denne styresaken bruker vi begrepet traumesykehus, der
den nasjonale rapporten bruker begrepet akuttsykehuset. Det regionale traumeutvalgets
anbefalinger med hensyn til antall og lokalisering av traumesykehus vektlegger at et slikt
sykehus under normale omstendigheter skal kunne nås innen to timer fra skadetidspunktet.
I Nord-Norge går alarmen for traumeteamene i sykehusene 500-600 ganger pr. år.
Traumeteamet er det teamet som tar imot hardt skadde pasienter/pasient med mistanke om
alvorlig skade. Hvis vi holder utenfor våre to største sykehus, Tromsø og Bodø, er det totalt
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ca. 290 traumeteamaktiveringer i regionen. Av totalt 500-600 pasientene i regionen er ca. 130
av pasientene (25 %) alvorlig skadde hvor det handler om å redde liv.
Den foreliggende rapporten foreslår forbedringer i mottak og behandling av disse alvorlig
skadde pasientene/pasienter med mistanke om alvorlig skade.
Utvalgets anbefalinger for etablering av et regionalt traumesystem
Utvalget som har utarbeidet rapporten ”Regionalt traumesystem i Helse Nord” mener det er
nødvendig å bygge opp kompetansen til de fagfolkene som skal ta imot og behandle alvorlige
skader i tråd med anbefalingene i den nasjonale rapporten. Tap av tid kan bety tap av liv.
Erfaringer internasjonalt viser at antall dødsfall kan reduseres med 40 % hvis
traumebehandlingen utføres på sykehus/sentre som tilfredsstiller alle kravene til faglig
behandling. Det er derfor nødvendig å oppgradere noen sykehus i regionen til å ta i mot de
hardt skadde pasientene for å sikre en forsvarlig og livreddende behandling. Utvalgets
anbefaling er å oppgradere minimum ett sykehus i hvert helseforetak til traumesykehus, i
betydningen å ta imot traumepasienter (jf. definisjon i den nasjonale traumerapporten).
Ingen sykehus i Nord-Norge har per i dag et traumatologitilbud helt i tråd med anbefalingene i
den nasjonale traumerapporten. Statusbeskrivelsen i rapporten viser at vi har utfordringer
knyttet til både kompetansebygging, teamtrening og erfaringslæring ved våre sykehus. Noen
sykehus vil imidlertid kunne tilpasse seg kravene med minimal ressursinnsats. Dette gjelder
først og fremst UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø som har en infrastruktur og
legebemanning som er stabil og tilgjengelig på døgnbasis innen de sentrale spesialitetene som
trengs i et traumeteam.
En avveining som tar hensyn til befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende
kompetanse og infrastruktur ved de enkelte foretak og anslag over kostnader forbundet med
oppgradering av enkeltsykehus tilsier ifølge utvalget at:
1) Helse Nords traumesenter er Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
Dette sykehuset er det eneste sykehus i regionen med et komplett kirurgisk og
intensivmedisinsk tilbud og kan med moderate investeringer bringes i samsvar med kravene
til traumesenter. Utvalget foreslår i tillegg at UNN Tromsø tillegges funksjonen som
traumesykehus for Midt- og Nord-Troms.
2) Regionen bør i tillegg til traumesenteret ha minimum fire traumesykehus
1) Helgeland, 2) Nordland mellom Saltfjellet og Tysfjorden/Lødingen, 3) Ofoten og SørTroms, 4) Finnmark.
1. Helgeland
Både Mo i Rana og Sandnessjøen sykehus er gode alternativer som med moderate
investeringer kan bringes i samsvar med kravene til traumesykehus. Sykehuset i Mo i
Rana ligger ved E6 som er en høyt trafikkert vei med ulykkesrisiko, og sykehuset har både
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bløtkirurgisk og ortopedisk vakt. Videre har Mo i Rana tungindustri med ulykkesrisiko, og
byen er Nord-Norges tredje største by.
2. Nordland mellom Saltfjellet og Tysfjord/Lødingen
Nordlandssykehuset Bodø kan med moderate investeringer bringes i samsvar med kravene
til traumesykehus. I tillegg til å dekke området mellom Saltfjellet og Tysfjord 1, vil
Nordlandssykehuset Bodø kunne tilby definitiv behandling av en rekke pasienter som er
primærbehandlet på Helgelandssykehuset HF, spesielt innen karkirurgi, thoraxkirurgi og
avansert intensivbehandling.
3. Ofoten og Sør-Troms
Både UNN Harstad og UNN Narvik kan med moderate investeringer bringes i samsvar
med kravene til traumesykehus. Legebemanningen ved UNN Narvik baseres i noen grad
på innleie, noe som gjør behovet for å sikre stabil kompetanse og kontinuerlig teamtrening
noe større enn Harstad.
4. Finnmark
Hammerfest sykehus kan med moderate investeringer bringes i samsvar med kravene til
traumesykehus. Utvalget har ikke konkludert entydig med hensyn til om også ØstFinnmark skal ha traumesykehus.
Et begrenset befolkningsgrunnlag og høye omkostninger knyttet til evt. oppgradering til
nivå 2 (traumesykehus, jf. definisjonen i den nasjonale traumerapporten) og
vanskeligheter med å stabilisere et kompetent fagmiljø taler for at Kirkenes sykehus ikke
tillegges rollen som traumesykehus. En oppgradering av avanserte prehospitale tjenester er
i tilfelle nødvendig, slik at det sikres tilgang på prehospital behandling og transport med
spesialkompetanse. Stor avstand til Hammerfest og Tromsø, tungindustri, betydelig
satsing på ressursutnyttelse i havområdene og grensesamarbeid med Russland taler
imidlertid for å oppgradere Kirkenes sykehus til et nivå 2-sykehus.
3) Destinasjonskriterier
Utvalgets forslag til destinasjonskriterier anbefales lagt til grunn for bestemmelse av hvem
som skal hvor, i det regionale traumesystemet. Som hovedregel skal tilskadekomne bringes til
nærmeste instans som effektivt kan behandle pasienten for den mest alvorlige skaden som
foreligger, eller mistenkes. Når kriteriene for aktivering av traumeteam er oppfylt, 2 skal
pasienten bringes til traumesykehus, eller regionalt traumesenter.
4) Kommunikasjonsprotokoll
Utvalgets forslag til kommunikasjonsprotokoller anbefales lagt til grunn som kriterier for
overføring av pasienter til høyere nivå, i det regionale traumesystemet.

1
2

Inkluderer Lofoten og Vesterålen
Jf. reviderte kriterier ved UNN Tromsø februar-10
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5) Traumekoordinator
Universitetssykehuset Nord-Norge HF anbefales å iverksette utlysning og tilsetting av
regional traumekoordinator så snart som mulig. Utvalgets forslag til stillingsinstruks anbefales
lagt til grunn. Stillingen er regional og anbefalt tjenestested vil være regionalt traumesenter,
men annen lokalisering av vertsfunksjonen for stillingen, kan vurderes.
6) Prehospitale tjenester/nivå 1
Utvalget anbefaler at Helse Nord RHF i samarbeid med kommunehelsetjenesten gjennomgår
ansvars- og oppgavefordeling, herunder krav til kompetanse og tilgjengelighet for
legevaktslege, for innsats på skadested. Utvalget anbefaler en kartlegging av
prehospital/akuttmedisinsk erfaring hos AMK-operatører i Helse Nord og en kartlegging av
tilgjengelighet til AMK-lege og i hvilken grad denne har prehospital erfaring.
Det anbefales en videre utredning av hva utvalgets foreslåtte endringer vil innebære for krav
til kompetanse og kapasitet innen ambulansetjenesten, herunder luftambulansen, for å sikre
forsvarlig transportalternativ, før endringene iverksettes.
7) Akutt rehabilitering
Det er behov for tiltak for å styrke akutt rehabilitering etter traume ved å bla styrke
barnerehabilitering og bedre intermediærkapasiteten ved UNN Tromsø. Behov og mulighet
for styrket kapasitet på rehabilitering av ryggmargsskader, bør utredes.
Adm. direktørs vurderinger
Både den nasjonale og den regionale traumerapporten viser til at publiserte studier entydig
rapporterer at innføring av et formelt traumesystem som inkluderer bedre organisering,
systematisk opplæring av helsepersonell og behandling etter evidensbaserte retningslinjer,
øker overlevelsen etter alvorlige skader. Internasjonale studier dokumenterer 40 % økt
overlevelse ved sentraliserte traumemottak. Dette er den viktigste begrunnelsen for å etablere
et regionalt traumesystem. Traumesystemet vil forbedre mottak og behandling av pasienter
med alvorlig eller mistanke om alvorlig skade. Traumesystemet omfatter en relativt liten
andel av pasientpopulasjonen. Totalt utløses traumeteamalarmen 500-600 ganger i NordNorge, hvorav gjennomsnittlig ca. 25 % av disse alarmene omfatter pasienter med alvorlig
skade.
Antallet alvorlig skadde pasienter er relativt stabilt over år. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå
viser at antallet trafikkulykker i Norge (med personer drept eller skadd), har gått ned de siste
ti år fra 12 120 til 10 868 på landsbasis. Data fra Luftambulansen ANS og
redningshelikopteret viser at transport av alvorlig skadde i landsdelen holder seg rimelig
stabilt med svingninger mellom 400 og 550 pasienttransporter årlig de siste ti år.
Den nasjonale traumerapporten skisserer krav til de ulike nivåene i traumesystemet.
Kompetanse i traumebehandling skal være stabil og forutsigbar. Disse kravene er allerede
vedtatt av alle regionale helseforetak og av regjeringen, som har henvist til disse kravene i
oppdragsdokumentene de siste to år. Helse Nord kan derfor ikke fravike disse kravene.
Det regionale traumeutvalget har valgt å legge vekt på vikarbruk/bruk av innleiestafetter som
en vesentlig indikator med hensyn til muligheten for å stabilisere et kompetent fagmiljø ved
det enkelte sykehus. I forhold til kvalitet på utredning/behandling i relasjon til frekvens, anser
utvalget at antallet traumepasienter er så lavt ved mange av de små sykehusene at en ikke vil
opparbeide rutiner og behandlingsforløp som sikrer gjennomgående god kvalitet. At
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traumeteamet er sammensatt av vekslende personell med sterkt varierende traumeerfaring gir
lite forutsigbarhet og variabel kompetanse i tillegg til at teamet har lite eller ingen mulighet til
å trene sammen.
Adm. direktør slutter seg til disse vurderingene og anser det som nødvendig å oppgradere
noen sykehus i regionen til traumesykehus, i betydningen sykehus som skal motta alvorlig
skadde pasienter/pasienter med mistanke om alvorlig skade. Forventningene om at alle
lokalsykehus skal kunne operere et bredt spekter av alvorlige skader og sykdommer, med
gode resultater, må dempes. Behandlingen av disse pasientene krever et team av høyt
spesialiserte leger og annet helsepersonell og hvor øvelse gjør mester. Uten denne
sentraliseringen av traumepasientene vil systemet både bli dyrt og dårlig.
En oppgradering av noen sykehus får i seg selv liten betydning for beredskapen for
øyeblikkelig hjelp ved de øvrige sykehus. At et sykehus ikke tillegges funksjonen
traumesykehus i traumesystemet, innebærer ikke nødvendigvis noen vesentlig begrensning av
dets virksomhet. Hverdagstraumatologien, som ikke omfattes av traumesystemet, utgjør det
altoverveiende volum av skadebehandling innenfor spesialisthelsetjenesten og representerer
bl.a. de fleste brudd- og kuttskader og ortopediske bløtdelsskader. Disse behandles i dag ved
sykehus med full, døgnkontinuerlig kirurgisk og anestesiologisk vaktberedskap. Det aller
meste av hverdagstraumatologien kan også behandles på dagtid. Utvalget som utredet det
regionale traumesystemet anbefaler at sykehus som ikke skal behandle traumepasienter heller
ikke skal ha kirurgisk akuttberedskap. Argumentet er først og fremst knyttet til ressursbruk.
Adm. direktør vurderer det slik at en ikke ønsker å endre eksisterende beredskap ved
sykehusene. Den kommende lokalsykehusstrategien sett i sammenheng med
samhandlingsreformen vil legge grunnlaget for hva som skal være tjenestetilbudet ved
lokalsykehusene i framtiden.
Beslutningen om å transportere pasienten til et traumesykehus, evt. til traumesenteret, må ofte
tas under usikkerhet og med begrenset presisjon, siden tiden ikke tillater komplett
diagnostikk, før beslutningen tas. Gevinst av en akuttmedisinsk behandlingskjede forutsetter
at kort tid går med til diagnostikk, analyse og beslutning. Kriteriene for triage (utvelgelse med
hensyn til destinasjon og type behandling) må derfor være konservativt inkluderende. Å
feilprioritere en hardt skadet til et for lavt behandlingsnivå (undertriage) medfører risiko for
tap av liv og må minimaliseres. Det er derfor nødvendig å prioritere kompetansebygging for å
identifisere multitraumepasienten med risiko for tap av liv eller alvorlig funksjonshemming på
skadestedet og gjennomføre øyeblikkelige intervensjoner for å sikre trygg transport og hurtig
overlevering til traumesykehus for kirurgisk behandling og intensiv oppfølging. Adm. direktør
slutter seg derfor til anbefalingene fra utvalget om at det må settes inn ressurser for å øke
kompetansen i de prehospitale tjenestene.
Konkret for det enkelte helseforetak anbefales følgende:
Helse Finnmark HF
Hammerfest oppgraderes til å ivareta mottak av traumepasienter. Hammerfest har god
legedekning og god kompetanse og det kreves lite ressurser for å oppgradere sykehuset til å
møte kravene i nasjonal traumerapport.
Kirkenes har et begrenset befolkningsgrunnlag og høye omkostninger knyttet til ev.
oppgradering til traumesykehus, jf. definisjonen i den nasjonale traumerapporten. Sykehuset
har vanskeligheter med å stabilisere et kompetent fagmiljø og svært få alvorlige skader eller
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mistanke om alvorlige skader i året. En oppgradering av avanserte prehospitale tjenester er
nødvendig pga. de lange avstandene. Det må sikres tilgang på prehospital behandling og
transport med spesialkompetanse. Høybuktmoen flyplass i Kirkenes har høy regularitet og
fast stasjonert ambulansefly. Mange av pasientene som i dag bringes inn til Kirkenes sykehus
vil komme med luftambulanse fra øvrige deler av Øst-Finnmark. Disse pasientene må flys
direkte til traumesykehus eller traumesenter av hensyn til tidstap som ev. kan koste liv,
dersom en stopper ved sykehus som ikke kan gi endelig behandling.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Rapporten peker på at både Harstad og Narvik kan oppgraderes, men at legebemanningen i
Harstad er større og mer stabil. Det vil derfor være naturlig å anbefale at Harstad oppgraderes
til traumesykehus for området Sør-Troms og Ofoten.
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset Bodø kan med moderate investeringer bringes i samsvar med kravene til
traumesykehus. I tillegg til å dekke området mellom Saltfjellet og Tysfjord 3, vil
Nordlandssykehuset kunne tilby definitiv behandling av en rekke pasienter som er
primærbehandlet på Helgelandssykehuset HF, spesielt innen karkirurgi, thoraxkirurgi og
avansert intensivbehandling. Sykehusene i Lofoten og Vesterålen har begge et svært lite antall
traumepasienter i året, og legebemanningen er i dag marginal. Bl.a. har ikke Vesterålen fast
ansatte anestesileger eller gastrokirurger, som er sentrale i traumeteamet. Regulariteten for
luftambulansen og særlig for redningshelikopteret er god, også i dårlig vær, i kystnære strøk.
Helgelandssykehuset HF
Utvalget mener at både Mo i Rana og Sandnessjøen sykehus er gode alternativer som med
moderate investeringer kan bringes i samsvar med kravene til traumesykehus. Det er
ingenting som tilsier behov for å oppgradere mer enn ett av disse. Adm. direktør anbefaler at
sykehuset i Mo i Rana oppgraderes til å håndtere traumepasienter for Helgelandssykehuset
HF. Valget begrunnes med beliggenheten ved E6 (høyt trafikkert vei med ulykkesrisiko) og
allerede eksisterende bløtkirurgisk og ortopedisk vakt. Videre har Mo i Rana tungindustri med
ulykkesrisiko, og byen er Nord-Norges tredje største by.
Andre vurderinger
Adm. direktør slutter seg til utvalgets forslag til destinasjonskriterier,
kommunikasjonsprotokoller og de utredningene som anbefales gjort før iverksettelse av
endringene. Tempoplanen som skisseres er i tråd med diskusjonen i de regionale
helseforetakenes AD-møte.
Konsekvenser
De faglige konsekvensene av innføringen av et regionalt traumesystem vil være tryggere og
bedre behandling for hardt skadde pasienter og pasienter med mistanke om alvorlig skade.
Denne forbedrede kvaliteten på behandlingen vil kunne gi færre tap av liv. Forutsetningen er
lojalitet i fagmiljøet inklusive de prehospitale tjenestene og primærlegen i legevakt, til de

3

Inkluderer Lofoten og Vesterålen

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

side 20

omforente destinasjonskriterier. Multitraumer som håndteres initialt ved lokalsykehus som
ikke fyller kravene til traumesykehus i det regionale traumesystemet, har 1,5 til 5 ganger
større sannsynlighet for en dødelig utgang enn de som transporteres direkte til
traumesykehus/traumesenteret.
Befolkningssentre med lang transportavstand til nærmeste traumesykehus må sikres tilgang
på prehospital behandling og transport med spesialkompetanse. Helse Nord RHF må i
samarbeid med kommunehelsetjenesten sikre felles forståelse av ansvarsforhold,
destinasjonskriterier og rollefordeling mellom institusjonene, herunder krav til kompetanse
og tilgjengelighet for legevaktslege. Koordinering av den prehospitale innsatsen må styrkes.
Prehospital innsats i form av lokalt akuttmedisinsk team, ambulanse, prehospital bistand fra
anestesilege og beslutninger med hensyn til destinasjon må i større grad koordineres av en
lege tilknyttet AMK.
Kostnadene ved innføring av et regionalt traumesystem basert på de vedtatte nasjonale krav
vil være knyttet til kompetanseheving, transport, etablering av stillinger som
traumekoordinator og medarbeidere som drifter et traumeregister. Ved oppgradering av fire
sykehus til å ivareta kompetansekravene for traumesykehus er kostnadene maks 2,1 mill
kroner. Vedlikehold av kompetansen er beregnet til kr 200 000,- pr. år pr. lokalsykehus og
kommer i tillegg. Budsjett 2010 har tatt høyde for oppstart av kompetansebyggingen med 1
mill kroner. Budsjett for 2011 må ivareta de resterende bevilgninger for kompetanseøkningen
på et sted mellom 1,2 til 2 mill. kroner avhengig av kostnadene til oppgraderingen i de
prehospitale tjenestene.
Aktiviteten i flyambulansetjenesten har ikke økt de senere år, og i 2009 gikk den ned.
Crewskifte hver 12. time og nye fly fra sommeren 2010 vil gi økt tilgjengelighet og
produksjonskapasitet. 330-skvadronen (redningshelikopter) signaliserer at økt antall oppdrag i
forhold til traumepasienter må håndteres ved omprioritering/nedprioritering av lavere
prioriterte pasientgrupper. Kostnader ved de økte transporter framgår av rapporten for det
enkelte helseforetak. Som skissert i rapporten er det en del forhold som må ytterligere utredes,
før en kan fastslå eksakte kostnader for oppgraderingen av de prehospitale tjenestene. Adm.
direktør slutter seg til at det må igangsettes et arbeid for å kartlegge ev. behov for styrket
kapasitet i de prehospitale tjenestene. Arbeidet må sluttføres innen sommeren 2011.
Stillingen som regional traumekoordinator er allerede budsjettert i 2010, og
oppdragsdokumentet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF pålegger helseforetaket å
ansette regional traumekoordinator i første kvartal. Stillingen bør derfor utlyses snarest.
Tiltak som kan gjennomføres umiddelbart uten tilførsel av økte ressurser gjennomføres så
snart som mulig i hvert helseforetak. Dette vil være tiltak som etablering av
traumekomiteer/utvalg, implementering av kommunikasjonsprotokoller og
destinasjonskriterier. Regelmessig trening må også sikres, så snart som mulig på sykehus som
skal ta i mot traumepasienter.
Oppsummering
Traumeorganiseringen i Helse Nord må ta utgangspunkt i kravene til traumesykehus skissert i
rapporten ”Organisering av alvorlig skadde – nasjonalt traumesystem” og sees i sammenheng
med nivåinndelingen i intensivmedisin, sentralisering av kreftkirurgien og en forsvarlig
ressursforvaltning av de menneskelige, faglige og økonomiske ressurser. En avveining som
tar hensyn til befolkningsstruktur, transportavstander, eksisterende kompetanse og
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infrastruktur ved de enkelte foretak og anslag over kostnader forbundet med oppgradering av
enkeltsykehus tilsier at ett sykehus i hvert helseforetak oppgraderes til traumesykehus i det
regionale traumesystemet.
Utvalgets forslag til destinasjonskriterier anbefales lagt til grunn for bestemmelse av hvem
som skal hvor i det regionale traumesystemet. Som hovedregel skal tilskadekomne bringes til
nærmeste instans som effektivt kan behandle pasienten for den mest alvorlige skaden som
foreligger eller mistenkes. Når kriteriene for aktivering av traumeteam er oppfylt 4 skal
pasienten bringes til traumesykehus eller regionalt traumesenter.
Det foreslås i saken at sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana oppgraderes
for å ivareta alle kravene til traumesykehus, jf. den nasjonale traumerapporten.
Det anbefales at Helse Nord RHF i samarbeid med kommunehelsetjenesten gjennomgår
ansvars- og oppgavefordeling, herunder krav til kompetanse og tilgjengelighet for
legevaktslege for innsats på skadested. Utvalget anbefaler en kartlegging av
prehospital/akuttmedisinsk erfaring hos AMK-operatører i Helse Nord og en kartlegging av
tilgjengelighet til AMK-lege og i hvilken grad denne har prehospital erfaring.
Det anbefales videre en utredning av hva utvalgets foreslåtte endringer i mottak av
traumepasienter betyr for krav til kompetanse og kapasitet innen ambulansetjenesten,
herunder luftambulansen, for å sikre forsvarlig transportalternativ, før endringene iverksettes.

4
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Styresak 58-2010

Økonomirapport nr. 4-2010

Dato: 21.5.2010

Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 59-2010

Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00

Dato: 21.5.2010

Mulighetsstudie for alternativ organisering av
forvaltningstjenester i Helse Nord
– sluttrapport og anbefalt oppfølging

Bakgrunn
I 2004 ble det gjennomført en gjennomgang av stab- og støttefunksjonene i Helse Nord, der
FDV-områdene (forvaltning, drift og vedlikehold) ikke ble inkludert. Styret i Helse Nord
RHF har derfor ønsket å se nærmere på om disse tjenestene er organisert og driftes slik at de
støtter opp om helsetjenesten på best mulig måte. Dette er også satt i sammenheng med
arbeidet med å etablere en bærekraftig driftsøkonomi som grunnlag for nødvendige større
investeringer i nybygg.
På denne bakgrunn fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak i styresak 17-2009
Økonomirapport nr 1-2009 og 2-2009:
4. Styret ber helseforetakene vurdere effektivisering av driftsfunksjoner som renhold,
kjøkken/kantine, bilhold, brøyting o. a. ved helseforetakene og ber om tilbakemelding av
hvilke tiltak som vurderes gjennomført senest innen 30. juni 2009.
Adm. direktør initierte sommeren 2009 en ”mulighetsstudie for alternativ organisering og
eventuelt kjøp av eksterne FDV tjenester til foretaksgruppen’.
Mulighetsstudien omfatter en kartlegging av effektiviseringspotensialet for ikke-medisinske
støttefunksjoner (Renhold, Vaskeri, Catering, Kontorstøtte, Eiendomsforvaltning) i Helse
Nord. Ofte brukes betegnelsen Facility Management eller FDVUS, der bokstavene står for
forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service.
De analyserte tjenestene viser samlede kostnader på ca. 745 mill. kroner inkl. avskrivninger
og intern husleie og omfatter om lag 740 årsverk.
Gjennomføring
Prosjektet ble mer omfattende enn opprinnelig tenkt, og det ble gjennomført med en grundig
kartlegging av de aktuelle områdene i samtlige sykehus, samt distriktsinstitusjonene.
Helse Nord RHF engasjerte sommeren 2009 etter anbudskonkurranse ekstern rådgiver til å
gjennomføre mulighetsstudien sammen med Helse Nord. Dette i den hensikt å få bistand til
både prosjektmetodikk og faktagrunnlag for konkurranseeksponering av tjenestene.
Konklusjoner av arbeidet var opprinnelig planlagt ferdigstilt utgangen av oktober 2009,
men grunnet økt internt tidsbehov i forbindelse med innsamling av data og til behandling i
ulike fora, ble tidsfristen skjøvet til 15. desember 2009.
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Sluttrapport ble levert fra prosjektgruppen, den 2.februar 2010. I sluttrapporten er det mellom
annet påpekt konkrete muligheter for effektivitetsuttak pr tjenesteområde pr lokasjon, for de
lokasjonene med største potensialer. Sluttrapporten har deretter vært på høring i alle
helseforetak med tilbakemelding til Helse Nord innen 9.april 2010.
I prosessen har representanter fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud deltatt i
styringsgruppe og i prosjektgruppe og i arbeidet med å utarbeide rapporten. I arbeidet med
tilbakemelding fra helseforetakene har også tillitsvalgte deltatt.
Medbestemmelse
Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord –
sluttrapport og anbefalt oppfølging ble drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 20. mai 2010 med følgende enighetsprotokoll:
1. Partene er enige om at resultatene i rapporten fra mulighetsstudien danner et godt
grunnlag for det videre arbeidet med alternative løsninger for organiseringen av
forvaltningstjenester i Helse Nord.
2. Partene er enige om at de foreslåtte tiltak og tiltaksplaner må følges opp, både i HF-ene
og i Helse Nord RHF. Partene vil understreke behovet for en bred behandling av tiltakene
i helseforetakene, for å sikre god lokal forankring, oppfølging og resultatoppnåelse.
3. Partene er videre enige om at innen utgangen av 2011 gjennomføres en evaluering samt
drøfting med de tillitsvalgte og vernetjenesten i foretakene, med fokus på måloppnåelse av
tiltak.
4. Partene er enige om å etablere et felles regionalt oppfølgingsregime for rapportering av
gevinstrealiseringer fra de enkelte HF, og de felles regionale delprosjekter, i det
regionale eiendomsforums regi.
Konklusjoner og anbefalinger
Samtlige helseforetak som ble bedt om å gi tilbakemelding på mulighetsstudien har gjort dette
innen fristen. Ingen er uenige i og noen har påpekt viktigheten av oppfølging av felles tiltak i
regi av eiendomsforum i Helse Nord. I mulighetsstudien gjelder dette i hovedtrekk:
• Felles innkjøp av varer og tjenester innenfor områdene til eiendomsforvaltning og drift
som ikke har, eller har mangelfulle avtaler i dag
• Felles initiativ til å gjennomføre en utredning og gjennomføre tiltak for
energiøkonomisering
• Utarbeidelse av felles servicenivå for utvalgte forvaltningstjenester (renhold,
matforsyning, vaskeritjenester)
• Felles vurdering av behovet for verdibevarende vedlikehold
• Felles tiltak for å redusere sykefravær på forvaltningsområdet
• Kompetanseplaner og utdanningstilbud for forvaltningstjenester
• Fagråd for renhold, matforsyning og vaskeritjenester i tillegg til driftsforum
Felles tiltak utgjør nær halvparten av det antatte effektiviseringspotensialet. Alle foretakene
har i tillegg behov for å øke omfanget av planlegging og konkretisering av egne tiltak særlig
med hensyn til gjennomføring høsten 2010 og hele 2011. Dette slik at man leverer i tråd med
det potensialet som mulighetsstudien har påvist pr utgangen av 2011. Foretakene har alle
meldt tilbake at man ønsker å gjennomføre tiltak i egenregi, uten at tjenestene
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konkurranseutsettes. Tjenestene skal derimot konkurranseeksponeres, slik det er gjort i
mulighetsstudien. Foretakene har både i sin tilbakemelding og i arbeidet med
mulighetsstudien påpekt at man vurderer konkurranseutsetting i tilfeller man ikke i egenregi
klarer å levere tjenestene nær opp til beste praksis.
Adm. direktør tilrår derfor at mulighetsstudien følges opp i tråd med anbefalingene i
rapporten. Videre tilrås det at det nivået på effektiviseringspotensialet som er påvist i
rapporten for det enkelte helseforetak, fratrukket de elementene som skal gjennomføres som
felles tiltak, gjennomføres i de enkelte HF’s egen regi innen 2012.
Det foreslås å etablere et felles regionalt oppfølgingsregime for rapportering av
gevinstrealiseringer fra de felles regionale delprosjekter, i det regionale eiendomsforums regi.
Eiendomsforum skal rapportere halvårlig til adm. direktør. Helseforetakene skal etablere egne
rapporteringsregimer for å tilbakerapportere på egne effektiviseringstiltak. Resultater fra
gjennomføring av egne tiltak skal meldes halvårlig til Helse Nord RHF.
Konkretisering av felles tiltak og tiltaksplaner i helseforetakene ferdigstilles innen september
2010. Ved utgangen av 2011 vurderes sluttmål for mulighetsstudien. De tjenestetilbud som da
ikke er bedre, eller nær opptil beste praksis, vurderes særskilt.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området
(forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i
helseforetakene ferdigstilles innen september 2010.
3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for
felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykte vedlegg:

Mulighetsstudie – rapport. Se våre hjemmesider
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article67506-1079.html

Utrykte vedlegg:

Brev fra Helse Nord om tilbakemelding på mulighetsstudien
Tilbakemelding fra Helse Finnmark HF
Tilbakemelding fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Tilbakemelding fra Nordlandssykehuset HF
Tilbakemelding fra Helgelandssykehuset HF
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UTREDNING
Funn og anbefalinger fra prosjektet
De samlede kostnader på om lag 745 mill kroner innenfor FDVUS inklusiv vedlikehold i
Helse Nord i 2008 fordeler seg med om lag 340 mill kroner for Universitetssykehuset NordNorge HF, 205 mill kroner Nordlandssykehuset HF og om lag 100 mill kroner på hvert av
HF-ene på Helgeland og i Finnmark. Kostnadene fordeler seg slik på tjenesteområdene:
omlag 355 mill kroner eiendomsforvaltning (herunder om lag 125 mill kroner energi),
catering 175 mill kroner, renhold 110 mill kroner, vaskeri 60 mill kroner, resepsjon 30 mill
kroner og sentralbord 15 mill kroner. Eksklusiv energikostnader, fordeler de øvrige 620 mill
kroner seg med om lag like andeler på egenproduksjon og kjøp av tjenester.
De 740 årsverkene fordeler seg med omlag 360 på Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
150 på Nordlandssykehuset HF, 105 på Helgelandssykehuset HF og 125 i Helse Finnmark
HF. Av disse årsverk er om lag 650 egne ansatte.
Rapportens konklusjoner viser et netto indikativt nivå for effektiviseringspotensialet på ca.
90-120 mill kroner for de analyserte tjenestene. Dette tilsvarer en mulig
effektiviseringsgevinst i området 12-16 %. Det laveste anslaget forutsetter betydelige kjøp i
marked. Det høyeste anslaget er korrigert for momsfritak og fortjenesteelement i eksternt
marked. Det forutsetter følgelig at egenregi kan ivaretas med tilsvarende effektivitet som
markedets tjenesteleverandører. Uttak av de antatte potensialene i egenregi forutsetter at det
stilles eksplisitte krav til bl.a. produktivitet, samordning og standardisering av ytelser i tråd
med de beskrevne ”beste praksis” konseptene. Dette kan oppnås gjennom egen omstilling,
forbedrede tjenesteinnkjøp, tjenesteutsetting eller kombinasjoner. Om lag halvparten av det
antatte potensialet kan realiseres gjennom organisering i felles tiltak som for eksempel felles
innkjøp av varer og tjenester og energiøkonomisering, mens den andre anslåtte halvparten må
tas ut lokalt i det enkelte foretak.
For området eiendomsforvaltning er det ikke angitt potensial mot beste praksis for egenutført
del av eiendomsforvaltning. Et antatt potensial er anslått til omlag 10 % av kostnader,
tilsvarende 9 mill kroner. Det er stor usikkerhet i anslaget, og både dette og muligens
ytterligere potensial ligger i å organisere og legge til rette for at medarbeidere innenfor dette
området kan gjennomføre flere drifts- og vedlikeholdsoppgaver enn det er lagt opp til under
dagens drift. Mulighetene for å få dette til vil variere mellom de ulike sykehusenhetene. De
enkelte HF-ene bør derfor gå gjennom dette, før det gis tilbakemelding på hvilke potensialer
det er mulig å gjøre noe med.
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Gjennom mulighetsstudien er det også kommet frem enkelte andre forhold som har betydning
for drift og forvaltning av eiendommer. Prosjektgruppen peker i sin rapport særlig på at det
sannsynligvis er for lavt nivå på verdibevarende vedlikehold. Det kan innebære risiko for at
eiendomsverdier og verdier av teknisk utstyr forringes raskere enn avskrivningene for
eiendommer og utstyr.
De største indikative potensialene til kostnadsreduksjoner i forhold til grunnlaget fra 2008
ligger i Tromsø, Bodø og Hammerfest. Mer enn 50 % av potensialene ligger i
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I tabellen på neste side er de områdene med antatt
størst potensial markert. Det må imidlertid understrekes at deler av potensialet er tatt ut
gjennom forbedringer i 2009 og hittil i 2010 og at det fortsatt vil være behov for å verifisere
indikasjonen på nivå for potensialet. Tiltak er igangsatt på flere områder, for eks. er nytt
renholdskonsept igangsatt i Bodø.
Mulighetsstudien viser innsparingspotensialer i alle HF-ene. Beste praksis kostnad vil være
noe upresist på lokasjonsnivå på grunn av lokale tilpasninger, og detaljgjennomgang i
oppfølgingen av prosjektet må avklare faktiske potensialer for hver lokasjon og fagområde.
Forslag og kommentarer for de enkelte lokasjonene pr fagområde er tilsendt de enkelte
helseforetakene for oppfølging.
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Mulighetsstudien anbefaler eksplisitte løsningskonsepter med formål å standardisere
leveransene i større grad for hvert enkelt fagområde. Faktiske løsninger må tilpasses lokale
forhold (geografi/størrelse/volumer/eiendommenes tilstand og standard/lokal organisering m.
m.).
Anbefalte løsninger er oppsummert i det følgende:
En styrt totalprosess med definerte milepeler for gevinstleveranser pr tjenesteområde pr
HF
• Det anbefales en sentral oppfølging av felles tiltak, men hvor forpliktelsen til uttak ligger
pr HF. Tiltak i det enkelte HF skal følges opp lokalt, og resultatene fra disse meldes
halvårlig inn til RHF-et. En gevinstrapportering i regi av eiendomsforum kan være er
alternativ.
• Det anbefales etablert regionale delprosjekter på enkeltområder, se under.
Om lag 50 % av gevinstrealiseringen bør leveres i regi av, eller med støtte av regionale
prosjekter i regi av eiendomsforumet
• Felles innkjøp av varer og tjenester innenfor områdene til eiendomsforvaltning og drift
som ikke har, eller har mangelfulle avtaler i dag. Her er forutsatt et gevinstpotensiale på
om lag 15 mill kr. Bør realiseres i regionalt innkjøpssamarbeide.
• Felles initiativ til å gjennomføre en utredning og gjennomføre tiltak for
energiøkonomisering. Her er forutsatt et gevinstpotensiale på om lag 15 mill kr. Bør
realiseres gjennom regionalt eiendomsforum.
• Utarbeidelse av felles servicenivå for utvalgte forvaltningstjenester (renhold,
matforsyning, vaskeritjenester). Bør realiseres gjennom regionalt eiendomsforum
Renhold
• Ytelsesbasert renhold basert på INSTA-norm innføres i hele Helse Nord, primært i intern
regi hvis man er konkurransedyktig.
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•

Det vurderes samordning av kravspesifikasjoner for renhold etter mâl fra NLSH
Bodø/UNN Harstad.

Vaskeri
• Vaskerileveranser basert på optimalisert aktiv forsyning utført i ekstern regi. Søke å
reforhandle eksisterende avtaler til aktiv forsyning.
• Avdelingstøy forsynes frem til avdelingslagre på sykehus. Ansatte henter arbeidstøy fra
utleveringssted eller -automat på hvert sykehus. Standardisering av tøy og samordning av
tøyinnkjøp og vaskeri mellom flere lokasjoner.
Catering
• Kok/kjølkonsept eller Steamplicity®, alternativt videreføring av dagens løsning der dette
er økonomisk mest fordelaktig. Tilrettelegging for økt helseproduksjon gjennom fleksible/
nye serveringstidspunkter (spesielt middag), økt selvbetjening og bruk av kostverter/ikkehelsepersonell i servering.
• Samordning av konseptvalg, innkjøp, menyvalg, herunder styrkede krav til ernæring og
bruk av mat i behandling.
• Sentralisering av kjøkken der dette er optimalt, og leveranser til mindre enheter der dette
velges. Proaktivt å søke økt samordning med andre lokale offentlige eller private kjøkken
og forbrukere av servert mat.
Sentralbord
• Utrede tekniske muligheter i tilknytning til sentralborddrift
• 2. linjekontakt utføres kombinert med resepsjonstjeneste på den enkelte lokasjon på dagtid
• En felles, løpende oppdatert informasjonsdatabase forutsettes som en integrert del av
telefoniløsningen
Resepsjon m. m.
• Resepsjonstjenesten inngår i et servicesenter hvor ressursene kan brukes på tvers.
Postbehandling og pasientbetaling inngår i denne tjenesten, likeså 2. linje kontakt fra
sentralbord.
• Det forutsettes en felles og samordnet utførelse av servicetjenestene på hver lokasjon,
inkl. koordinering og optimalisering med øvrige driftsfunksjoner, og
poliklinikkekspedisjon.
Eiendomsforvaltning – mål og løsninger
• Samordning av nøkkeltall fra FDVU-system, herunder felles konteringspraksis og felles
nasjonal klassifisering av helsebygg. Denne anbefalingen kom også som krav til Helse
Nord i foretaksprotokollen for 2010.
• Felles innkjøpsavtaler for driftsteknisk materiell og tjenester.
• Målstyring av FDVU gjennom SLA, måltall og utførelse etter rullerende FDVU-plan,
herunder:
o Utleie av driftssikre og produksjonseffektive helseeiendommer til HF´s virksomhet
(synliggjøre kostnader ved arealbruk og drift))
o Verdibevarende drift og vedlikehold på vegne av eier (opprettholde realkapital)
o Effektiv leveranse av Service/støttetjenester i tråd med bestilling
• Profesjonalisere eiendomsforvaltning og drift gjennom intern opplæring og gjennom
innspill fra ekstern ekspertise på eiendomsforvaltning
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Leveranseavtaler
Alle tjenesteleveransene skal ha leveranseavtaler, klar ansvarsdeling og en styring som sikrer
målsatt effektivisering og kontinuerlig forbedring. Herunder:
• Leveransenivå-baserte avtaler
• Definerte oppgaver og ansvar mellom leverandør/utfører og kunde/bruker
• Styringsmodell som sikrer leveranse og kontinuerlig forbedring i tråd med internasjonale
normer for kvalitetsledelse
Kvalitative vurderinger, ikke kalkulert i gevinstberegninger
HMS-tiltak
• Tiltak som kan redusere sykefravær vil kunne ha betydelig økonomisk effekt som ikke er
kvantifisert
Sikkerhet og miljø.
• Helse Nord må tilfredsstille gjeldende miljøkrav (jf den felles nasjonale utredningen som
pågår i samarbeid mellom alle helseforetakene i Norge), andre offentlige pålegg og
sikkerhetstiltak knyttet til adgangskontroll
Kompetanse
• Ansatteopplæring og faglig utvikling/kompetanseheving
Kommunikasjon, informasjon og involvering av organisasjon
Det er viktig å redusere usikkerheten i hele organisasjonen. Overordnede konklusjoner og
vurderinger må kommuniseres og forankres.
Høringer i helseforetakene
Rapporten ble sendt på høring til helseforetakene tidlig i februar 2010 med svarfrist 9. april
2010.
I brevet ble helseforetakene bedt om å gjennomgå og kvalitetssikre de forslagene til
forbedringer og effektivisering som fremgår av rapporten, både de som gjaldt det enkelte
foretak og forslagene til felles tiltak. Helse Nord RHF ba om tilbakemelding om
helseforetakene er enige i nivå på gevinstberegningene pr HF. Videre ble det bedt om en
oversikt over hvilke lokale tiltak det enkelte helseforetak selv har gjennomført etter basisåret
for datagrunnlaget (2008), dvs. i løpet av 2009, og hvilke lokale tiltak som tenkes gjennomført
i 2010 og 2011.
Til slutt ble det bedt om tilbakemelding på måten å organisere arbeidet med oppfølging av
fellestiltakene.
Helse Finnmark HF
Helse Finnmark HF har gitt et administrativt høringssvar, men har også behandlet saken i
styret. For Helse Finnmark viste mulighetsstudien et antatt effektiviseringspotensial på 23,7
mill kroner, når man sammenligner kostnadsnivået for tjenestene i mulighetsstudien med
beste praksis. Helse Finnmark HF har kvalitetssikret tallene med en gjennomgang i ulike
grupper (”KVAM-gruppene”) og har drøftet saken med organisasjonene. Helse Finnmark har
i 2008 og 2009 tatt ut ca 1 mill kroner av antatt potensial. Foretaket har gjennom gruppene
identifisert konkrete tiltak på til sammen 9,6 mill kroner. De fleste tiltakene skal
gjennomføres innen 2011, mens en del av tiltakene innen catering har en tidshorisont til 2014.
Tiltakene omfatter både egne tiltak og de som tenkes løst felles for alle foretakene.
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Vurderinger av tilbakemeldingen fra Helse Finnmark HF
Forslagene til tiltak utgjør mindre enn halvparten av det potensialet som foreligger i rapporten
fra mulighetsstudien. Helse Finnmark har således kommet et stykke på vei, men har en
utfordring i forhold til å komme nærmere nivået for beste praksis. Foretaket har ikke
kommentert funnene i mulighetsstudien utover å konkretisere tiltakene med en effekt på til
sammen 9,6 mill kroner og har heller ikke kommentert måten å organisere oppfølgingen av
fellestiltakene.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN har svart administrativt innen svarfristen. Sak om mulighetsstudien ble senere behandlet
i styremøte i UNN, den 5. mai 2010. For UNN viste mulighetsstudien et antatt
effektiviseringspotensial på 66,8 mill kroner. UNN peker i sitt svar på at foretaket vil bruke
perioden frem mot sommeren for å gå gjennom forslagene og potensialene, før det gis en
tilbakemelding på hvilke potensialer og hvor mye det er mulig å gjøre noe med. UNN sier i
sin tilbakemelding at er ingen grunn til å bestride potensialene i Mulighetsstudiet, gitt de
forutsetninger og forslag som ligger i studien. Videre slutter UNN seg til de anbefalinger som
fremkommer av sluttrapporten mht de foreslåtte fellestiltakene og at disse gjennomføres som
en videreføring i regi av Eiendomsforum i Helse Nord.
UNN har i forhold til basisåret 2008 tatt ut 3,2 mill kroner av potensialet gjennom ulike tiltak
i løpet av 2008 og 2009. Resterende potensial er således 63,6 mill kroner. Også for UNN vil i
størrelsesorden halvparten av tiltakene være tiltak som gjennomføres i felles regi med andre
foretakene, mens den andre halvparten gjennomføres i egenregi. UNN har laget en foreløpig
plan for gjennomføring av mulighetsstudien med tilhørende mål, tiltaksplan og organisering.
Planene ligger ved brevet fra UNN. Ledergruppen ved UNN har i møte 16. mars 2010
besluttet at videre planlegging og gjennomføring av prosjektet skal baseres på drift i egenregi,
og ikke konkurranseutsetting. Det skal opprettes arbeidsgrupper innenfor de enkelte
fagområdene og disse gruppene er bedt om å legge frem forslag til effektivisering innenfor
utvalgte forvaltningsområder med en økonomisk årseffekt på minimum 8,6 mill kroner i
2010, tilsvarende 10 mill kroner på årsbasis fra 2011.
Vurderinger av tilbakemeldingen fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Forslagene til tiltak på 10 mill kroner i forhold til potensialet i mulighetsstudien på 66,8 mill
kroner, en differanse på 56,8 mill kroner, viser at UNN trenger å konkretisere ytterligere tiltak
for 2011 og 2012 for å komme nærmere opp til påvist mulig potensial. Om lag halvparten av
antatt potensial skal tas ut i egenregi. UNN har sluttet seg til funnene i mulighetsstudien og
må derfor komme tilbake med ytterligere tiltak for å ta ut påvist eget potensial.
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF behandlet mulighetsstudien i styresak 19/10. Mulighetsstudien har
påvist et antatt nivå på effektiviseringspotensialet for Nordlandssykehuset (NLSH) på 18,6
mill kroner. NLSH sier i sin tilbakemelding at foretaket forut for mulighetsstudien har etablert
flere prinsipper i tråd med anbefalingene i studien. NLSH mener også at de funksjoner som
leveres av Drift og eiendom skal utføres minst like bra som leveranse fra alternative tilbydere.
Et av de største påviste potensialene for NLSH er innenfor renhold i Bodø. Dette er for en stor
del allerede tatt ut i ny renholdsavtale (2010) for Bodø. Det er ikke påvist forbedringer for
NLSH innenfor vaskeritjenester, men foretaket ser for seg å gå gjennom også dette området
for å se om det er mulig med noe effektivisering utover det som er påvist. Innenfor catering
og kantinedrift er NLSH svært nær beste praksis. Innenfor energiøkonomisering anser NLSH
en effektivisering på 3,5 mill kroner som realistisk. Tilsvarende gjelder mulige forbedringer i
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innkjøpsavtaler på drift med 0,5-1 mill kroner. NLSH sier i sin konklusjon at der hvor vår
virksomhet ikke er konkurransedyktig målt på de samme forutsetninger vil allianser med
andre leverandører, samarbeid mellom HF eller ren utsetting bli iverksatt. Dersom man ikke
når målene i mulighetsstudien, vil konkurranseutsetting bli vurdert iverksatt for de områder
som ikke når målene. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta tilbake drift i egenregi på
områder som er satt ut eksternt, etter intern profesjonalisering av tjenesten.
Vurderinger av tilbakemeldingen fra Nordlandssykehuset HF
Styret for Nordlandssykehuset ba i sitt vedtak i styresak 19/10 om at tiltakene som er
beskrevet for foretaket følges opp. Foretaket har derfor sluttet seg fullt ut til konklusjonene i
rapporten, både når det gjelder fokusområder for de spesifikke tiltakene for foretaket og
fellestiltakene i Helse Nord.
Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF behandlet mulighetsstudien i styresak 18/2010. Mulighetsstudien
viser et antatt samlet potensial til effektivisering i Helgelandssykehuset på 11,9 mill kroner.
Foretaket har ikke opplyst om eventuelle andeler av dette potensialet som er realisert før
2010. I konklusjonen i saksfremlegget poengteres det at tallene og derav også konklusjonene
i Rokade (forklaring: konsulenten) sin rapport, tas som indikasjoner i forhold til hvilke
områder Helgelandssykehuset bør fokusere på. At tallmaterialet, både i beskrivelsen av
nåsituasjonen (2008) og beste praksis, kan innholde feilkilder vektlegges ikke.
Foretaket peker i styresaken på at det kan synes som om det er mest å hente innenfor innkjøp
av varer og tjenester, samt energiøkonomisering. Områdene ligger innenfor det som foreslås
som felles tiltak for oppfølging sammen med de andre foretakene. Dette nyanseres i de
detaljerte kommentarene. Mulighetsstudiens samlede potensial for effektivisering i
Helgelandssykehuset på 11,9 mill kroner er fordelt med 1,3 mill kroner innenfor
renhold/vaskeri, 4,4 mill kroner innenfor catering, 2,1 mill kroner innenfor kontorstøtte, 2,8
mill kroner innenfor innkjøp til eiendomsdrift og 1,3 mill kroner innenfor
energiøkonomisering. Vedtaket i saken ble: Styret viser til at det ikke er store muligheter for
større kostnadsreduksjoner på dette feltet, men ber om at også mindre tiltak systematisk
følges opp.
Vurderinger av tilbakemeldingen fra Helgelandssykehuset HF
I saken viser en til feil i rapporten i beskrivelsen av catering i Mosjøen. Påvist potensial på 0,8
mill kroner for catering i Mosjøen er nok derfor for høyt i rapporten. Potensialet i rapporten
innenfor catering i Mo og Sandnessjøen er større, og her er det foreslått flere tiltak.
Det redegjøres i saken for tiltak for hvert av de tre sykehusene, men disse er ikke samlet for
hele foretaket og ikke alle tiltakene er tallfestet. Det er flere gode forslag, men
Helgelandssykehuset har behov for å lage en enkel, samlet oversikt over tiltakene og en plan
for gjennomføring. Antatt størst potensial for foretaket synes å ligge innenfor felles tiltak.
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-24/012

Saksbeh/tlf: diverse

Styresak 60-2010

Orienteringssaker

Dato: 21.5.2010

Det vil bli gitt orientering følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m.,
jf. styresak 61-2010/1, 2 og 3
3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008
Sakspapirene ettersendes.
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-24/012

Saksbeh/tlf: Bjørn Kaldhol, 901 75 401

Styresak 60-2010/1

Informasjon fra styreleder til styret

Dato: 21.5.2010

Legges frem muntlig av styreleder.
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-24/012

Saksbeh/tlf: Lars Vorland, 75 51 29 10

Styresak 60-2010/2

Informasjon fra adm. direktør til styret

Dato: 21.5.2010

Legges frem muntlig av adm. direktør.
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 60-2010/3

Saksbeh/tlf: Trond M. Elsbak, 75 51 29 17

Dato: 21.5.2010

Kartlegging av luftambulansetjenesten
2002-2008
Sakspapirene ettersendes.
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-20/012

Styresak 60-2010/4

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 21.5.2010

Oppfølging av styrets vedtak, status for
gjennomføring

Bakgrunn
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oversikten ble første gang lagt frem til styrets
orientering i styremøte, den 18. november 2009, jf. ovennevnte styresak.
Vedlagt oversendes en oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i
Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den
refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg for styret. Dersom en
styresak må utsettes, informerer adm. direktør styret muntlig om dette. Her vises det til
tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret.

Vedlegg

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

side 38

STYRESAK

Anmerkning

Lokalsykehusstrategi

o
o

jf. styresak 89-2008 Lokalsykehusstrategi
jf. styresak 47-2010 Lokalsykehusstrategi –
høring

planlagt til
styremøte
JUN2010

status
•
•
•

Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig
strategi for HMS – aktivitet og
resultat 2008
Investeringsplan 2010-2018,
rullering

o

o

Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik – konseptfaserapport

o

Legges frem samtidig med sak om
Helse Finnmark Kirkenes.

o
o

Helse Finnmark Kirkenes,
konseptfaserapport
Legges frem samtidig med sak om

jf. styresak 23-2009/4 Arbeidsmiljø i
sykehus, helhetlig strategi for HMS –
aktivitet og resultat 2008
jf. styresak 68-2009 Investeringsplan 20102018, mulighetsanalyse og forslag til
investeringsrammer, vedtakets punkt 5:
Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil
bli lagt frem for styret våren 2010.
jf. styresak 25-2008 Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik – beslutning om
oppstart av konseptfase
jf. styresak 65-2008 Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik – plan for konseptfasen
jf. styresak 19-2010 Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik – valg av tomt for
planlegging av eventuelt nybygg

o jf. styresak 45-2009 Helse Finnmark
Kirkenes, plan for konseptfase
o ref. styresak 20-2010 Helse Finnmark
Kirkenes – føringer for planlegging av
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JUN2010

•
•

JUN2010

•
•

JUN2010

•

•

JUN2010

•

Det arbeides med en styresak til juni
2010.
Denne vil gi styret en orientering om
status og legge plan for handtering av
saken fremover.
Saken legges opp i tråd med styrets
føringer i styremøte 28APR2010.
I god prosess.
Diskutert i direktørmøte, den
19MAI2010.
Bærekraftanalyser fra HF-ene er
mottatt.
Utkast til plan er sendt ut på offentlig
høring.
Viser til utsendte brev til
Nordlandssykehuset, UNN og Helse
Finnmark om presisering av innholdet
i planleggingen av nye sykehus.
Brevet som skisserer en del
tilleggsutredninger som skal
gjennomføres, vil for planleggingen i
Kirkenes og Narvik innebære at
styrebehandling av
konseptfaserapportene utsettes fra juni
2010 til november 2010.
Viser til utsendte brev til
Nordlandssykehuset, UNN og Helse
Finnmark om presisering av innholdet
i planleggingen av nye sykehus.
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Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik.

Internrevisjonsrapport nr. 07/2009
Kvalitetssystem, oppfølging av
styresak 24-2010

•

eventuelt nybygg

o jf. styresak 24-2010 Internrevisjonsrapport
nr. 07/2009: Kvalitetssystem –
dokumentstyring og avviksbehandling –
oppsummering

AUG2010

•

•
•

Parkeringsforhold ved sykehusene i
Helse Nord

Sykefravær i Helse Nord –
gjennomførte tiltak og deres effekt,
oppfølging av styresak 26-2010/3

o jf. styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved
sykehusene i Helse Nord
o ref. foretaksmøte, den 25JAN2010, pkt. 6.3
i protokollen: Rapport om resultatene fra
evalueringen av organiseringen av
parkeringstilbudet skal oversendes HOD
innen 01OKT2010.
o I forbindelse med styresak 26-2010/3
Sykefravær i Helse Nord - informasjon ba
styret om følgende: AD bes om å komme
tilbake med en styresak med informasjon
om de forskjellige tiltakene som er
gjennomført i foretaksgruppen og deres
effekt. I tillegg bes om en orientering om
kommuner og bedrifter som har lykkes med
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senest i
SEP2010

•

høsten
2010

•
•

Brevet som skisserer en del
tilleggsutredninger som skal
gjennomføres, vil for planleggingen i
Kirkenes og Narvik innebære at
styrebehandling av
konseptfaserapportene utsettes fra juni
2010 til november 2010.
Internrevisjonsrapporten er
gjennomgått med internrevisjonen,
tatt opp i kvalitetsnettverket og i
samarbeidsmøter mellom eier- og
fagavdeling.
Det startes internopplæring knyttet til
DocMap JUN2010.
Styret vil få fremlagt en
tilbakemelding i styremøtet
AUG/SEP2010.
Denne saken er diskutert i den
nasjonale eiendomsdirektørgruppen,
og den vil følges opp i fellesskap, slik
at den blir klar til styremøte i
SEP2010.

Arbeidet med kartleggingen i
kommuner og bedrifter vurderes med
hensyn til omfanget.
Det vurderes, om denne styresaken
bør koples til en evalueringsrapport
om sykefraværsprosjektet
Arbeidsglede som forventes i løpet av
juni?
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Bilambulansetjenesten – evaluering

reduksjon av sykefraværet og deres tiltak.
En slik styresak fremmes i løpet av høsten
2010.
o jf. styresak 52-2009 Kartlegging av
bilambulansetjenesten perioden 2004-2008

høsten
2010

•
•
•
•

Inntektsfordelingsmodell for Helse
Nord – revisjon

Oppfølging av internkontroll knyttet
til
bygningsmessig vedlikehold og
byggeprosjekter i helseforetakene –
lukking av avvik, oppfølging av
styresak 48-2010

Plan 2011-2014

o jf. styresak 84-2007
Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord
o jf. styresak 107-2008 Regional
inntektsfordelingsmodell, oppdatering –
interne pasientstrømmer laboratorier og
røntgen
o jf. styresak 48-2010 Oppfølging av
internkontroll knyttet til bygningsmessig
vedlikehold og byggeprosjekter i
helseforetakene, jf. styresak 88-2009
Internrevisjonsrapport nr. 01/2009:
Internkontroll knyttet til bygningsmessig
vedlikehold og byggeprosjekter i Helse
Finnmark HF
o jf. styresak 103-2009 Plan 2010-2013
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OKT2010

•
•

Det er laget rapporter for bil- og
luftambulansetjenesten.
Helsedirektoratet arbeider med uttrekk
av nasjonal data og med kodeverktøy
knyttet til ambulansetjenesten.
Dette arbeidet må sluttføres, før en
videreføring kan gjennomføres i RHFet.
Parallelt med dette arbeides det i
RHF-et med oppfølging av tjenesten
og spesielt med fokus på
kompetansekravene.
Arbeidet er satt i gang.
Organisering av prosessen drøftes
med KTV/KVO i samarbeidsmøte
JUN2010.

OKT2010

NOV2010

•

Økonomiske forutsetninger ble
diskutert i direktørmøtet, den
19MAI2010.
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•
Oppfølging av
internrevisjonsrapport nr. 07/08:
Organisering av legetjenesten ved
kirurgisk virksomhet ved to
lokalsykehus, oppfølging av
styresak 49-2008 og styresak 792009/5

Controllerfunksjonen i Helse Nord

o jf. styresak 49-2008 Internrevisjonsrapport
nr. 07/08: Organisering av legetjenesten
ved kirurgisk virksomhet ved to
lokalsykehus – oppsummering
o jf. styresak 79-2009/5 Oppfølging av
internrevisjonsrapport nr. 07/08:
Organisering av legetjenesten ved kirurgisk
virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak
49-2008
o jf. styresak 32-2009 Styrking av
controllerfunksjonen i Helse Nord

i løpet av
2010

•
•
•

i løpet av
2010

•
•
•

Bruk av opptrappingsmidler til
tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelavhengige (TSB) i
Helse Nord, oppfølging av styresak
13-2009 og styresak 22-2010

Internrevisjonsrapport 12/09:
Forvaltning av inventar og utstyr i
foretaksgruppen, oppfølging av
styresak 40-2010
Helse Nord IKT – evaluering

o jf. styresak 22-2010 Bruk av
opptrappingsmidler til tverrfaglig
spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord jf.
styresak 13-2009 Styrking av tilbudet innen
tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord –
fordeling av økte bevilgninger
o jf. styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport
12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i
foretaksgruppen

innen
utgangen
av 2010

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning:

høsten
2010

Våren 2007 fremlegges en evaluering.

o ref. styremøte 19NOV2008 – muntlig

Styresak 60-2010/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
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•
•
•

Det forutsettes 0 realvekst i 2011,
deretter 0,5 % de kommende år.
Saken er under oppfølging med
angjeldende sykehus.
Webløsning på oppfølging av
internrevisjoner er under arbeid og vil
bli løst i løpet av sommeren 2010.
Saken legges frem for styret som
orienteringssak i AUG/SEP2010.
Rekruttering av foretakscontrollere er
i gang.
Det legges til grunn at stillingene er
besatt i første del av 2010.
Evaluering vil ikke være
hensiktsmessig før utgangen av 2010.
Omstillings-/opptrappingsperioden er
ut 2010.
Det arbeides i fagavdelingen med en
rapport til styret ved utløp av
perioden.
Styresak vil foreligge innen utgangen
av JAN2011.

senest
våren 2011
•

Evaluering av Helse Nord IKT
utsettes grunnet manglende
finansiering.
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•

orientering AD: Saken utsettes til 2009/2010.

Regional inntektsfordelingsmodell
Helse Nord – utvidelse

o jf. styresak 53-2009 Regional
inntektsfordelingsmodell Helse Nord –
oppdatering

våren 2011

•
•

Verdibasert hverdag

o jf. styresak 78-2009 Prosjekt verdibasert
hverdag i Helse Nord
o jf. styresak 11-2009 Evaluering av etiske
retningslinjer – Helse Nord
o jf. styresak 76-2009 Oppfølging av
internrevisjonsrapport nr. 13/2008:
Fullmaktsstrukturen i HF-ene, jf. styresak
67-2008
o jf. styresak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse
Nord –”Vi trenger deg og din kompetanse”

JUN2011

•
•

Fullmaktsstrukturen i HF-ene,
oppfølging av styresak 67-2008 og
styresak 76-2009
Seniorpolitikk – evaluering

Smittevernplan 2012 – 2015

Regional plan for helsemessig og
sosial beredskap, hovedrevisjon

jf. styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i
Helse Nord
jf. styresak 22-2009 Rullering av regional plan
for helsemessig og sosial beredskap for 20092013, vedtakets punkt 3: Planen oppdateres
kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i 2012.
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Midlene opprinnelig avsatt til dette
formålet er overført anskaffelse av
kliniske systemer.
Arbeidet er satt i gang.
Organisering av prosessen drøftes
med KTV/KVO i samarbeidsmøte
JUN2010.
Prosjektet pågår.
Styringsgruppe består av HFdirektørene og ledes av direktøren i
Helse Finnmark HF.

i løpet av
2011

innen
utgangen
av 2011
FEB2012

•

2012

•
•
•

Revisjon gjennomføres i 2011, og
saken styrebehandles i FEB2012.
Fremdrift går som planlagt.
Det er igangsatt arbeid med ROSanalyse vedr. beredskap i
nordområdene.
Planen rulleres i 2011, og saken
styrebehandles i 2012.
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Andre styresaker – rullerende
Felleskontrollerte virksomheter
- styrets beretning m. m.

Anmerkning
jf. styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper: For bedre

status

involvering i strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets beretning m. m. fra
datterselskaper legges frem som referatsak.

Møteplan for RHF-styret
Årsplan for RHF-styret
Oppfølging av styrets vedtak,
status for gjennomføring
Godtgjørelse til
styremedlemmer og
varamedlemmer i HF-ene
Økonomirapport

planlagt til styremøte
APR/MAI hvert år

o

ref. styresamling i Tromsø 19FEB2009

siste styremøte før sommeren
etter at møteplan for kommende
år er vedtatt
MAI og NOV hvert år
etter fastsettelse av godtgjørelse
til RHF-styret – JUN/AUG?

o

vedtakssak
ref. foretaksmøte 28JAN2009, pkt 4.2.5 Rapporteringskrav –
økonomi.

Budsjett – RHF og
foretaksgruppen

Ambulansebåt Helgeland

Styresak 60-2010/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

hver måned

behandles i flere omganger:
o JUN – planrammer
o NOV – foretaksgruppen og
RHF-et
o FEB – konsolidert
o etter behov – justering av
økonomiske rammer
så snart forhandlingene med
Redningsselskapet er sluttført
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-25/012

Saksbeh/tlf: diverse

Styresak 61-2010

Referatsaker

Dato: 21.5.2010

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm.
direktørs muntlige orienteringer
2. HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med styrets beretning pr. 31.12.09, jf. styresak 602010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer
3. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS – Årsregnskap 2009, jf. styresak
60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer
4. Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å
lukke pålegg 1 fra ”God Vakt”, jf. styresak 92-2009/2 Brev av 14. september 2009 fra
Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. varsel om pålegg sykehuskampanjen God
Vakt – avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og Arbeidstilsynets tilsvar
av 22. september 2009
5. Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad.
gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak
106-2009/1 Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset NordNorge HF ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser
6. Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser fra årsmøte 9. februar 2010 ad. regninger
sendt til pasientreiser i forbindelse med helsereiser og helsebussen i vår region
7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 3. mai 2010 ad. vedtak om pålegg av
16.09.2009, mottatte ettersendte vedlegg, jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september
2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/1

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009,
jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker –
adm. direktørs muntlige orienteringer

Se vedlagt kopi.
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Årsberetning 2009
Pasientreiser ANS er eiet av de fire regionale helseforetakene. Helse Nord, Helse MidtNorge og Helse Vest eier hver 20% i selskapet mens Helse Sør-Øst eier 40%. Selskapet
skal være en felles enhet for de fire regionale helseforetakene hvor formålet er å bidra til å
oppfylle de regionale helseforetakenes ”sørge for ansvar” på området pasienttransport og
pasientreiser.
2009 var etablerings- og oppstartsåret for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
(Pasientreiser ANS). Etablering av selskapet skjedde 11.05.2009 og driften startet
01.09.2009 i tråd med eiers føringer. Selskapet har vært i full drift fra 01.12.2009. Sammen
med etablering av 12 pasientreisekontor samt syv kjørekontor med reiseplanlegging innebar
dette at man leverte i forhold til regjeringens målsetting om at alle funksjoner NAV hadde
utført innen pasientreiseområdet skulle være overført innen 01.01.2010. 2009 har vært et
etablerings- og oppstartsår og full drift har foregått fra 01.12.09.. Styret er tilfreds med at
selskapet er etablert i henhold til planene og at organisasjonen er på plass inklusiv
nødvendig bemanning. Styret konstaterer at produksjonsprosess og øvrige prosesser var
etablert til oppstart og er tilfreds med at virksomheten har foregått innenfor de tildelte
økonomiske rammer.

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS)
Pasientreiser ANS skal ha en service- og støttefunksjon hvor formålet er å ivareta
administrative og merkantile fellesoppgaver, samordnings- oppgaver samt ivaretakelse av
transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver for deltakerne. Selskapet skal, som en del av
den medisinske spesialisthelsetjenesten, til enhver tid følge de gjeldende overordnede
politiske mål for helsetjenesten. Pasientreisekontorene er selskapets viktigste kunder og
samarbeidspartnere. Selskapets primære og prioriterte oppgaver:
•

•
•

•
•
•

Selskapet skal ha forvaltningsansvar og ivareta oppgaver vedrørende enkeltoppgjør
som er av nasjonal karakter, herunder oppgaver knyttet til avtaleinngåelser, sikkerhet,
kravspesifisering og standardisering.
Selskapet skal ha systemeierskap og sørge for forvaltning og utvikling av IKT løsning
for pasientreiser.
Være et faglig kompetansesenter for de regionale saksbehandlerenhetene, herunder
yte juridisk ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til harmonisering av
regelverk og praksis.
Selskapet skal ivareta deler av de transaksjonstunge oppgavene knyttet til
pasientreiser.
Selskapet skal sørge for stikkprøvekontroll i samarbeid med de lokale enhetene for
pasientreiser for å sikre lik etterlevelse av regelverket.
Ved behov forestår selskapet kontakt med overordnede myndigheter.
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Selskapsstruktur og eierforhold
Organisering av selskapet
Selskapets styre har syv medlemmer fordelt med en representant fra hver eier bortsett fra
Helse Sør-Øst som har to, samt to representanter for de ansatte fra 2010. I tillegg er det to
observatører valgt av de regionale brukerutvalgene.
Selskapet har en bemanning med basis i fast ansatte og innleie av ekstra ressurser i takt
med behovet. Saksmengden i form av antall refusjonssøknader til behandling lå
gjennomsnittlig 54 % høyere enn estimatene fra NAV i 2009.
Organisasjonskart Pasientreiser ANS pr desember 2009

Administrerende
direktør

Styre- og
eieroppfølging

Organisasjonsog utviklingssjef

Driftssjef

Fagsjef

Økonomisjef

Etablering
Etablering av Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
I tråd med Stortingets vedtak i forbindelse med ansvarsoverføringen fra 2004, overtok de
regionale helseforetakene det pratiske ansvaret for refusjoner av reiseutgifter til pasienter i
løpet av 2009. Arbeidet med etableringen av Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
ble organisert i eget prosjekt i regi av de fire regionale helseforetakene og Prosjekt
Pasientreiser ble etablert 14. mai 2008 for å ivareta eierkravet presisert i foretaksprotokollen.
Selskapet ble stiftet i selskapsmøtet den 11.5.2009, og ble deretter registrert i
Foretaksregisteret den 20.6.2009. Etter etableringen av Pasientreiser ANS er oppgaver fra
prosjektet gradvis overført det nye selskapet. Oppgavene fra NAV ble i løpet av 2009
overført til den nye organisasjonen i henhold til fastsatt plan. Den valgte organisasjonsmodell
innebar bl.a. etablering av et nasjonalt selskap som regjeringen besluttet å lokalisere i Skien.
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Produksjon og arbeidsprosesser
Fra etablering av selskapet og frem mot driftsstart 01.09.2009 var det et tett samarbeid med
Nasjonalt prosjekt pasientreiser. Formell overføring av ”delprosjekt nasjonalt selskap” til
administrerende direktør skjedde pr mars 2009. For å sikre at nasjonalt selskap var klart til
driftsstart ble det utarbeidet en milepælsplan hvor viktigste mål var å sikre at selskapet var
operativt og i stand til å levere definerte oppgaver profesjonelt og effektivt fra og med 1.
september. Full overtagelse fra NAV skulle gjennomføres innen 01.01.2010. Estimert daglig
volum var ca 2700 saker/dag. I løpet av høsten erfarte man at det i perioden 01.09-31.10 var
en saksinngang som tilsvarte det beregnede volum, mens man i november og særlig
desember opplevde en betydelig økning i antall saker til behandling.
Utvikling og etablering av prosess – og arbeidsbeskrivelser ble utført i tett samarbeid med
det nasjonale prosjektet. Målet var å sikre en helhetlig prosessflyt for enkeltoppgjør hvor
nasjonale og regionale oppgaver ble flettet sammen på en smidig og optimal måte.
Organisasjonen på plass
Grunnlaget for etablering av Helseforetakenes senter for pasientreiser ble lagt gjennom
prosesser i det nasjonale prosjektet for pasientreiser. Oppbyggingen av selskapet startet i
prosjektet og ble gradvis overført til linjen i perioden mars til september 2009. Prosess for
overføring av enkeltoppgjør fra NAV og etablering av Pasientreiser ANS var på plass ihht
målet 1. januar 2010.
Rekruttering
Med utgangspunkt i erfaringer fra NAV og de vurderinger som var gjort ift oppgaver som
skulle tilligge det nye selskapet ble organisasjonen utviklet for Pasientreiser ANS. Med
bakgrunn i dette ble det igangsatt en prosess med rekruttering av personell til selskapet.
Målsettingen om å ha både administrerende direktør, ledergruppe og
nøkkelpersonell/driftspersonell på plass i tilstrekkelig tid før produksjonsstart 1. september
ble innfridd.
Organisering av driftsmiljøet
Pasientreiser ANS har bl.a. som oppgave å ivareta de transaksjonstunge oppgavene i den
nye reformen for enkeltoppgjør. Organisering av driftsmiljøet var derfor meget viktig for å
sikre en kostnadseffektiv produksjon. Driftsmiljøet ble utarbeidet våren 2009 på bakgrunn av
følgende hovedprinsipper:
Produksjonsprosesser, styringsprinsipper og holdning og adferd
I forbindelse med etableringen av Pasientreiser ANS stilte Helse Sør-Øst RHF lokaler til
disposisjon for virksomheten. Lokaler for driftsavdelingen ble etablert som en midlertidig
løsning gjennom leie av en lagerhall. Det ble videre besluttet at hele virksomheten skulle
samlokaliseres i nytt næringsbygg i løpet av 2010.

Faglig kompetansesenter for de regionale enhetene, herunder å yte juridisk
ekspertise, drive opplæring i regelverk og bidra til harmonisering av regelverk
og praksis
Pasientreiser ANS skal i samarbeid med pasientreisekontorene og de regionale helseforetakene bidra til å sikre lik praksis på nasjonalt nivå på pasientreiseområdet samt ta ansvar for
regelverksutvikling på området. Selskapets fagavdeling er i ferd med å opparbeide seg solid
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kunnskap om regelverket innenfor pasientreiseområdet. Høsten 2009 var den viktigste oppgaven å skape en arena for samarbeid og erfaringsutveksling innenfor fag- og regelverksområdet. Rådgivning, veiledning og rask tilbakemelding på de henvendelser som har kommet
inn fra pasientreisekontorene har vært en sentral og prioritert oppgave for fagavdelingen.
Fagavdelingen skal i samarbeid med pasientreisekontorene og RHF-ene bidra til å sikre lik
praksis på nasjonalt nivå på pasientreiseområdet samt ta ansvar for regelverks-utvikling.
Formålet er å sikre likebehandling og god regelverkforståelse i alle enheter som forestår
arbeid innen pasientreiseområdet. Lik praksis er en viktig rettsikkerhetsgaranti for
pasientene.
For å nå målsetningen om lik nasjonal praksis er det i 2009 gjennomført felles opplæring på
alle pasientreisekontorene om gjeldende regelverk på pasientreiseområdet. Det er også
etablert en felles erfaringsbase. Denne er gjort tilgjengelig for pasientreisekontorene og gir
grunnlag for å tolke regelverket likt på nasjonalt nivå.

Systemeierskap og forvaltning for og utvikling av IKT løsninger
I løpet av høsten 2009 ble det besluttet at Pasientreiser ANS skulle overta systemeierskapet
for direkteoppgjør (NISSY) og telefontjenesten 05515 da Stortinget vedtok lov om endringer i
folketrygdloven og helseregisterloven. Ny bestemmelse i helseregisterloven § 6c gir rettslig
grunnlag for etablering av registre for enkeltoppgjør og direkteoppgjør. Registre for
enkeltoppgjør og direkteoppgjør ble etablert ved syketransportregisterforskriften.
Behandlingen av personopplysninger i relasjon til pasienter som reiser med rekvisisjon
foregår i Direkteoppgjørsregisteret (NISSY), mens personopplysninger om pasienter som
reiser uten rekvisisjon foregår i enkeltoppgjørsregisteret (PRO). Forskriften legger
databehandlingsansvaret for PRO og NISSY til Pasientreiser ANS.

Sikkerhet, kravspesifisering, standardisering
Standardisering
For å sikre lik praksis og effektiv saksbehandling har det vært fokus på å utvikle og videreutvikle standardiserte arbeidsprosesser for alle ledd i saksbehandlingskjeden.
Arbeidsprosessene er under kontinuerlig forbedring for å understøtte behovet for rask og
riktig utbetaling til brukerne.
Sikkerhetsstrategi
Formålet med Pasientreiser ANS’ behandling av personopplysninger er å administrere og
samordne syketransport til undersøkelse eller behandling i kommune- og
spesialhelsetjenesten. Administrering omfatter også saksbehandling og refusjon av krav som
dekning av slike transportutgifter. I tillegg administreres det personalarkiv og lønnsystem
internt.
Det er utarbeidet et eget dokument, ”Sikkerhetsmål og strategi” som er Pasientreiser ANS’
overordnede, styrende dokument for informasjonssikkerhet.

Andre oppgaver av nasjonal karakter vedrørende enkeltoppgjør
Informasjon og web
Målet for informasjonsarbeidet i Pasientreiser ANS er at det skal bidra til selskapets
målsetting om likebehandling og rett bruk av pasientreiser i hele landet. Hovedoppgaven er å
gi pasienter, pårørende, helsepersonell og andre interessenter den informasjon de har behov
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for. Enhetlig og tydelig informasjon om pasientreiser i alle kommunikasjonskanaler er en
forutsetning for å lykkes med denne målsettingen.
Opplæring
Et nasjonalt opplæringsprogram er utviklet for å sikre en god, målrettet og felles opplæring
hos ansatte. Programmet skal bidra til at brukerne får et kvalitetssikret tilbud som ivaretar
deres rettigheter, samt sikre effektiv og riktig saksbehandling. Opplæringsprogrammet
bygger på en opplæringsstrategi, hvor standardisering av arbeidsprosesser og
rutinebeskrivelser står sentralt. Tilbudet består både av e-læringsmoduler og
klasseromskurs. Pasientreiser ANS har ansvar for drift og videreutvikling av den felles
nasjonale opplæringsportalen, samt koordinere planlegging og gjennomføring av felles
opplæringsaktiviteter i samarbeid med lokale enheter for pasientreiser.
Enhetlig og god opplæring sikrer riktig kompetanse og bidrar til god måloppnåelse på
Pasientreisekontorene. Et felles nasjonalt fokus på kompetanseutvikling vil styrke vår evne til
å møte fremtidige utfordringer.

Arbeidsmiljø og likestilling
Prosessen med å definere selskapets verdier har vært et viktig tiltak gjennom høsten 2009
og bidratt positivt til å skape en felles plattform for holdninger og adferd i selskapet. Verdiene
forteller oss hvordan vi ønsker å bli oppfattet av våre omgivelser og av hverandre.
Verdiene til Pasientreiser ANS er:
•
•
•

Engasjerte
Pålitelige
Imøtekommende

I forbindelse med rekrutteringen til selskapet er det vektlagt at Pasientreiser ANS i størst
mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det var et mål å oppnå en balansert
alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn.
Pr. 31.12.09 var tilstedeværelsen på 96,8 % av total arbeidstid. Det var ikke rapportert om
skader eller ulykker på arbeidsplassen. Totalt var det 41 fast ansatte og 24 innleide. Det var
ingen deltidsansatte.
Styret består av 60 % menn og 40 % kvinner, mens ledergruppen består av 67 % menn og
33 % kvinner. Av de faste ansatte er 34% menn og 66% kvinner.

Brukermedvirkning
Brukerne er representert i selskapets styre gjennom to observatører. Disse er valgt blant
representantene i de regionale brukerutvalgene, og ved oppstart i 2009 var det en
representant fra brukerutvalget i Helse Midt-Norge og en fra Helse Sør-Øst som ble valgt til å
sitte som observatør i styret for pasientreiser ANS. Observatørene følger styrets valgperiode
på to år og er valgt frem til mai 2011.
Selskapet har i tillegg via dialog med Helse- og omsorgsdepartementet tatt initiativ til
etablering av en nasjonal brukerarena for pasientreiseområdet.
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Aktivitetstall 2009
Oppgaver
Post mottak
Skanning
Registrering PRO
Retur dokumenter
Avvik
Antall utbetalinger
Utbetalt
Gj.snitt utbetalinger

September
Estimert
2245
2245
2245
225 (10%)

Virkelig
3570
3570
3570
72 (2%)
24
979
kr 614 605
kr 628

Oktober
Estimert
15776
15776
15776
1577 (10%)

Virkelig
18911
18911
18911
936 (4,2%)
48 (0,3%)
6479
kr 4 658 272
kr 719

November
Estimert
40383
40383
40383

Virkelig
48863
48863
48863
388 (7,9%)
33 (0,07%)
21419
kr 16 559 115
kr 773

Desember
Estimert
46311
46311
46311

Virkelig
90039
62039
33350
457 (1,4%)
49 (0,15%)
28238
kr 22 890 102
kr 811

Innsendte refusjonssøknader i 2009 ble vesentlig høyere enn estimert volum. Virkelig volum
var 59 % høyere enn estimert for september. Volumet for oktober og november var ca 20 %
høyere enn estimert. Desember ble en meget hektisk måned med 94 % høyere volum enn
estimert. Estimert utrullingsvolum var basert på historiske tall fra NAV for de respektive
regionene som fortløpende ble innfaset i løpet av 2009. Total mottatte refusjonssøknader
hos Pasientreiser høsten 2009 var 161383 saker. Det var 56668 saker (54%) mer enn
estimatene.

Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø, det er ingen støy fra produksjonen. Lokalene er
plassert i et område regulert for næring.

Videre utvikling
18.12.09 vedtok Stortinget lov om endringer i folketrygdloven og helseregisterloven.
Lovendringene er en oppfølging av Stortingets tilslutning til å innføre en automatisk
frikortordning. Ny bestemmelse i helseregisterloven § 6c gir rettslig grunnlag for etablering av
registre for enkeltoppgjør og direkteoppgjør. Registre for enkeltoppgjør og direkteoppgjør ble
etablert ved syketransportregisterforskriften. Behandlingen av personopplysninger i relasjon
til pasienter som reiser med rekvisisjon foregår i Direkteoppgjørsregisteret (NISSY), mens
personopplysninger om pasienter som reiser uten rekvisisjon foregår i
enkeltoppgjørsregisteret (PRO). Forskriften legger databehandlingsansvaret for PRO og
NISSY til Pasientreiser ANS. Ansvaret som databehandlingsansvarlig medfører vesentlige
rettigheter og plikter for Pasientreiser ANS. Arbeidet med konkretisering av dette bl.a.
gjennom å utarbeide nødvendige databehandleravtaler startes primo 2010.
Pasientreiser ANS er i løpet av 2009 tildelt flere oppgaver i takt med nedtrapping av det
nasjonale prosjektet. Bl.a. gjelder det ansvar for opptrykk og distribusjon av
rekvisisjonsblokker, evaluering av årsverk, mottak av reiseregninger fra andre
transportmidler (kombinasjonsreiser), overføring av telefoniløsning (05515) og
etterregistrering og innrapportering til HELFO av alle egenandeler for reiser med rekvisisjon.

Årsregnskap
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt
til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
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Disponering av årsresultat
Selskapet har i oppstartsåret 2009 hatt totale driftskostnader på kr 22, 7 mnok. Virksomheten
er finansiert av eierne gjennom et basistilskudd på kr 16,6 mnok og inntekter basert på utført
arbeid (aktivitetsbasert inntekt). Årsregnskapet er etter dette gjort opp i balanse. Selskapets
egenkapital består av innskutt kapital fra eierne med kr 7,5 mnok.

Skien, 19. april 2010

Steinar Marthinsen
Styreleder

Tor-Arne Haug
Nestleder

Per Holger Broch

Per Karlsen

Liv Marit Sundstøl

Marit Brokke

Heidi Sønstebø

Marit Kobro
Administrerende direktør
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/2

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med
styrets beretning pr. 31.12.09, jf. styresak
60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs
muntlige orienteringer

Se vedlagt kopi.
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Styresak Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
SAK nr. 21/10
Årsregnskapmed
med styrets beretning pr. 31.12.09
Bakgrunn
Administrasjonen legger fram årsregnskap for 2009.

Vurdering
Regnskapet viser et positivt resultat på kr. 3.398.426,-.
Budsjett for 2009 er på kr.. 192.281,-.
192.281
Et positivt avvik på kr. 3.206.145,-.
3.206.145
Revisjonen har ingen anmerkninger til regnskapet.
HINAS er pr. 31.12.2009 gjeldfri.
Likviditeten er tilfredsstillende og under kontroll.

Tilråding – vedtak i styret
Styret godkjenner
enner det fremlagte årsregnskap, samt styrets beretning for 2009.

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

side 55

HOVEDOVERSIKT REGNSKAP HINAS
PR. 31. Desember 2009

Resultatregnskap pr. 31. desember 2009 sammenstilt mot samme periode i fjor samt mot
vedtatt budsjett for 2009. Avvikene er ift. budsjett for samme periode i 2009.

Betegnelse

Pr. 31.12.09

Pr. 31.12.08

Budsjett

Avvik

Inntekter

14 729 342

10 468 110

11 950 000

2 779 342

Driftsutgifter

-11 435 972

-9 999 754

-11 997 719

561 747

Finansresultat

105 056

232 482

240 000

-134 944

3 398 426

700 838

192 281

3 206 145

Resultat

Likviditet pr. 31.12.2009

Betegnelse

Pr. 31.12.09

Pr.31.12.08

Likviditetsbeholdning

4 184 472

5 592 887

Kassekreditt

1 100 000

1 100 000

Total likviditet

4 284 472

6 692 887

Balanse – nøkkeltall pr 31.12.2009

Betegnelse

Pr. 31.12.09

Pr. 31.12.08

Fordringer

5 683 936

4 417 923

Egenkapital

8 755 401

5 356 975
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Årsoppgjør 2009
for
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Utarbeidet av:
SI-Regnskap AS
"Autorisert regnskapsførerselskap"
Strandgt. 1 A, 9800 Vadsø
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2009

2008

14 729 342
14 729 342

10 468 110
10 468 110

245 693
6 815 157
132 717
4 242 406
11 435 972
3 293 370

335 494
5 652 386
176 142
3 835 732
9 999 754
468 356

116 402
0
116 402

242 084
1 847
243 931

11 345
11 345
105 056

11 449
11 449
232 482

3 398 426

700 838

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

3 398 426

700 838

ÅRSRESULTAT

3 398 426

700 838

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

3 398 426
3 398 426

700 838
700 838

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Balanse pr. 31.12.2009
Note

31.12.2009

31.12.2008

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

2

374 500
374 500

130 500
130 500

3
3
4

486 965
5 196 971
4 464 634
10 148 570
10 523 070

1 099 370
3 318 553
5 799 251
10 217 174
10 347 674

5

1 000 000
1 000 000
2 000 000

1 000 000
1 000 000
2 000 000

6 755 401
6 755 401
8 755 401

3 356 975
3 356 975
5 356 975

504 154
550 939
712 576
1 767 669
10 523 070

229 725
533 036
4 227 938
4 990 699
10 347 674

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6

Vadsø, ______________

Tor Berge
Styreleder

Torbjørn Skei
Nestleder

Anders W. Skumsnes
Styremedlem

Anne-Marie Barane
Styremedlem

Jorunn Lægland
Styremedlem

Eli Marie Sager
Styremedlem

Hilde Christiansen
Styremedlem

Årsregnskap for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Noter 2009

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse.
De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i
regnskapsprinsipper.
Driftsinntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved
verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell
vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert
avsetning for å dekke antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt
Selskapet har ikke ha erverv som mål. Selskapets aksjonærer har ikke rett til utbytte. Selskapet
er etter dette å betrakte som et skattefritt selskap - skattekostnad skal således ikke beregnes.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og
pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets premie er bokført i resultatregnskapet.
Endring av regnskapsprinsipp
Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsippene i 2009.

Noter for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Noter 2009

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mv.
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2009
Lønnskostnader.
Lønninger
Pensjonskostnader
Annen personalkostnad
Sum

10,75

Totalt har selskapet 13 ansatte pr. 31.12.09.

2009

2008

6.217.556
401.877
195.724
6.815.157

5.160.299
369.240
122.847
5.652.386

Lønn til administrerende direktør er betalt med
Annen godtgjørelse til administrerende direktør utgjør

kr. 889.593
kr. 9.904

Godtgjørelse til styret i 2009 utgjør

kr. 215.000

Obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har
pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Pensjonsordningen er ytelsesbasert.
Revisor.
Kostnadsført revisjonshonorar i 2009 er
Beløpet er eksklusive merverdiavgift.

kr. 26.000,-.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Driftsløsøre inv
verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
- Avgang

1 334 009
390 550
32 286

Anskaffelseskost pr. 31/12

1 692 274

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning
- Tilbakeført avskrivning
+ Ekstraord nedskrivninger

1 203 509
132 717
0
18 453
0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

1 317 774

Balanseført verdi pr 31/12
Prosentsats for ord.avskr

Noter for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
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Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

Noter 2009

Note 3 - Fordringer og gjeld
Fordringer med forfall senere enn ett år

0

Langsiktig gjeld med forfall etter 5 år

0

Kundefordringer/andre fordringer er bokført til pålydende, og vurdert å ikke inneholde usikre
fordringer/forventet tap.
Av posten Andre fordringer er Opptjente, ikke fakturerte inntekter kr. 4.938.672,-.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Av innestående i bank utgjør kr. 280.162,- bundne skattetrekksmidler.

Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere mv.
Selskapets aksjekapital består av 1.000 aksjer a pålydende kr. 1.000,-.
Selskapet har følgende aksjonærer;
Helse Sør-Øst
Helse Midt-Norge
Helse Vest
Helse Nord
Sum

400 aksjer
200 aksjer
200 aksjer
200 aksjer
1.000 aksjer

40%
20%
20%
20%

Alle aksjene har lik stemmeandel.

Note 6 - Ansvarlig lånekapital
Annen kortsiktig gjeld pr. 2008 var inklusive ansvarlig lån fra selskapets aksjonærer gitt i 2006 med kr.
1.500.000.
Lånene er tilbakebetalt i 2009.

Noter for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS
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HINAS
Årsberetning 2009

Om selskapet
HINAS driver konsultativ og operasjonell innkjøpsvirksomhet for norske helseforetak.
Selskapet har som formål å bidra til verdiskapning i helseforetakene gjennom å samordne
innkjøp mellom helseforetakene på nasjonal basis. Videre skal HINAS fungere som et
kompetansefaglig selskap med spesiell fokus på anskaffelser og anskaffelsesrelaterte fagfelt.
Selskapet har forretningsadresse i Vadsø, men benytter i sin virksomhet fagfolk fra hele
landet, spesielt der det er lokalisert helseforetak og/eller regionale helseforetak.
HINAS er et aksjeselskap som er eid av de fire regionale helseforetakene, - Helse Sør-Øst
RHF med 40 %, Helse Vest RHF med 20 %, Helse Midt-Norge RHF med 20 % og Helse
Nord RHF med 20 %. Selskapet har ingen andre aksjonærer og har vedteksfestet at ingen
andre enn de regionale helseforetak eller helseforetak kan eie aksjer i HINAS.

Årets virksomhet
Styret har bestått av 7 personer i 2009. Ved utgangen av året hadde HINAS 13 ansatte.
Helseforetakene etterspør selskapets tjenester og kompetanse i økende grad. I 2009 har
HINAS gjennomført en rekke aktiviteter som har resultert i store besparelser for
helseforetakene. Arbeid med kvalitetssikring av drift og samhandling med HFène har i 2009
vært fremtredende. Kvalitetssikring og arbeid med implementering av rutiner har trukket
relativt stor andel av HINAS’ totalkapasitet. Grunnet stor oppdragsmengde har selskapet i
2009 måttet prioritere operasjonell virksomhet gjennom utlysning av konkurranser. Trenden
viser også at antall klagesaker og saker kjørt i norsk rett er økende. Den er økende i takt med
graden av fellesinnkjøp rettet mot sykehusenes kjernevirksomhet.
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Fortsatt drift
Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger
resultat for 2009 og selskapets langsiktige planer. Det bekreftes herved at forutsetningene
om fortsatt drift er til stede.

Økonomisk utvikling
Selskapet har i 2009 gjennomført en rekke anbud som vil generere inntekter i påfølgende år.
Driften i 2009 har i hovedsak vært finansiert gjennom provisjoner av inngåtte avtaler.
Årets drift har gitt et positivt resultat på kr 3 398 426,-. Budsjettet var vedtatt med et positivt
resultat på kr 192 282,-. Det positive avviket skyldes blant annet mer bruk av avtaler, samt
tilkjente saksomkostninger.
Styret er tilfreds med årets drift både hva gjelder økonomi, driftsresultat og de økende
aktiviteter selskapet har hatt vis a vis helseforetakene.

Helse, miljø og sikkerhet
Det er implementert interne tiltak som sikrer at selskapet oppfyller kravene i de lovverk
selskapet er berørt av.
Det er selskapets filosofi at HMS skal fremheves på linje med alt annet viktig arbeid i
selskapet.
Selskapet har leid lokaler hos Finnmark fylkeskommune i 2009. Alle bygningsmessige krav
som stilles for selskapets virksomhet er i denne anledning vel ivaretatt. Selskapet har inngått
ny leieavtale og flyttet 1.1.2010 til større og mer hensiktsmessige lokaler i sentrum av Vadsø.
Selskapet har valgt verneombud blant de ansatte.
Sykefraværet har i 2009 vært 1,7 %.
Selskapet legger stor vekt på arbeidsmiljøfremmende tiltak.

Andre miljøaspekter
Selskapet har en spesiell stilling når det gjelder miljøspørsmål generelt. Gjennom
virksomheten skal det bl.a. stimuleres til å benytte klausuler i helseforetakenes anskaffelser av
varer og tjenester som tilfredsstiller alminnelige miljøkrav. HINAS ønsker å framstå som en
pådriver når det gjelder offentlige anskaffelser og spørsmål tilknyttet HMS, herunder
implementering og oppfyllelse av krav i henhold til program ”Grønn Stat”.
HINAS skal ha fokus på etisk handel. Selskapet har forpliktet seg til å etterleve regjeringens
handlingsplan hva angår miljøperspektiv, etisk handel, herunder barnearbeid, samt å følge
ILO-konvensjonen om lønnsvilkår for sysselsatte.
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Styret i HINAS kan ikke se at virksomheten er av en slik karakter at det forurenser det ytre
miljøet.

Likestilling
HINAS styre består av 3 kvinner og 4 menn. Av selskapets 13 ansatte er 7 kvinner og 6 menn.
HINAS har ingen styremedlemmer med etnisk bakgrunn. Det samme gjelder for selskapets
ansatte.
HINAS tilstreber likestilling ved ansettelser.

Økonomisk Utvikling i 2010
Helseforetakene i Norge er pålagt krav om til dels store innsparinger. Dette antas å bidra til å
øke oppdragsmengden til HINAS i 2010. Selskapet har bl.a på den bakgrunn vedtatt relativt
ambisiøse handlings- og forretningsplaner, der flere større anskaffelsesområder skal utlyses.
Budsjettmessig legges det opp til en ekspansjon i selskapets omsetning der siktemålet er en
økning i inntektssiden på om lag 20 %.

Vadsø, 31. desember 2009
19. april 2010
styret for Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

_______________
Tor Berge
styreleder

_____________
Torbjørn Skei
styremedlem - nestleder

_______________
Hilde Christiansen
styremedlem

________________________
Eli-Marie Sager
styremedlem

_______________
Anne-Marie Barane
styremedlem

_________________
Anders W.Skumsnes
styremedlem

________________________
Jorunn Lægland
Styremedlem

________________________
Terje Skansen
Adm.dir
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/3

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

Helseforetakenes Nasjonale
Luftambulansetjeneste ANS – Årsregnskap 2009,
jf. styresak 60-2010/2 Orienteringssaker –
adm. direktørs muntlige orienteringer

Se vedlagt kopi.
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/4

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF
til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke
pålegg 1 fra ”God Vakt”, jf. styresak 92-2009/2
Brev av 14. september 2009 fra
Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad.
varsel om pålegg sykehuskampanjen God Vakt –
avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og
ressurser og Arbeidstilsynets tilsvar av
22. september 2009

Se vedlagt kopi.
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HELSE s. • f NORD
s

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Kvalitet og HMS
BODØ

Arbeidstilsynet
M.

U

Postboks 343
9305 FINNSNES

Deres ref.:
2008135066 3353812010

Vår

ref.:
200811342/PIN

Dato:
23.04.2010

Anmodning om å lukke pålegg 1 fra "God vakt"
Vi viser til tidligere korrespondanse og møter/telefonsamtaler vedrørende Nordlandssykehusets
arbeid med lukking av pålegg knyttet til "God vakt".
AMU behandlet 22. april sak 32/2010; Lukking av pålegg fra "God vakt" vedrørende kartlegging av
balanse mellom oppgaver og ressurser . AMU fattet enstemmige følgende vedtak i samsvar med
innstillingen:
1. "AMU viser til sak om lukking av pålegg 1 fra "God vakt" vedrørende kartlegging av
balanse mellom oppgaver og ressurser.
2. AMU godkjenner resultatet av kartleggingen og risikovurderingen som grunnlag for å be
Arbeidstilsynet lukke pålegg 1. "
/.. Saken med tilhørende trykte dokumenter følger som vedlegg til dette brevet.
Vi viser til saken som redegjør for hvorfor vi hermed ber Arbeidstilsynet om å lukke pålegg 1.

r

Eivind Solheim ` R fgnhild Stran
Direktør Hovedverneombud

Vedlegg : AMU-sak 32/ 2010 med trykte dokumenter

Gjenpart m/ vedlegg: Helse Nord RHF
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NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

•
HELSE s e ^ NORD
0

Kvalitet og HMS

AMU sak 32/2010
Lukking av pålegg i fra "God vakt" vedrørende kartlegging av balanse mellom
oppgaver og ressurser
Saksbehandler : Saksnr.: Dato:
Klinikksjefer-/stabsjefer 2008/1342 22.03.2010
Reidun Jorid Skindlo
Per-Ingve Norheim

Dokumenter i saken:
Trykt vedlegg:
• Rapport til direktør/AMU fra samtlige klinikk-/stabssjefer (til sammen 12 stk. vedlegg)
• Vårtbrev til Arbeidstilsynet (AT) av 26.03.10: Foreløpig rapportom lukking av pålegg;
balanse mellom oppgaver og ressurser
Ikke trykt vedlegg:
• AMU sakene 36, 46, 54 og 5 7/2009
• Brev fra Arbeidstilsynet av 22.09.2009 med vedtak om pålegg - Sykehuskampanjen God
vakt - avvik knyttet til balanse mellom oppgaver og ressurser
• Brev fra Arbeidstilsynet av 09.11.2009. Fristutsettelse
• Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for enhet, klinikk og foretak

Saksbehandlers kommentar:
Bakgrunn
Det vises til vedtak om pålegg gitt av AT 22.09 2009, samt brev fra AT med fristutsettelse fra
09.11.2009. Fristen for lukking av pålegg 1 er fastsatt til 1.04.2010 som følger:
"Vedtak om pålegg:
Arbeidstilsynet har hjemmel til å gi pålegg og til å sette vilkår i arbeidsmiljøloven § 18-6 første og
Sjette ledd. På bakgrunn av det ovennevnte vedtas følgende pålegg:
1. Kartlegging og risikovurdering
Virksomheten må sørge for å skaffe seg oversikt over og risikovurdere hvor i helseforetaket det
er et misforhold mellom oppgaver og ressurser som over tid kan påføre arbeidstakeren
uheldige helsebelastninger, jf forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter § 5 annet ledd nr 6, jf. arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd.
For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innen fristen ha mottatt følgende:
• Beskrivelse av hvilke momenter som har inngått i risikovurderingen og som ligger til grunn
for utvelgelsen av arbeidsplasser og yrkesgrupper

Styremøte• Helse
Nordover
RHFarbeidsplasser
- 31. mai 2010 og yrkesgrupper der det er fare for helseskadelig ubalanse
Oversikt
mellom ressurser og oppgaver
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• Dokumentasjon på at vurderingen er gjort av personale som har kompetanse til å vurdere
ansattes arbeidssituasjon og potensiell helsefare knyttet til situasjonen
• Dokumentasjon som viser medvikning fra hovedverneombud
• Uttalelse fra verneombud
• Referat fra behandling i AMU"

Momenter for risikovurderingen og utvelgelsen av arbeidsplasser og yrkesgrupper
Som grunnlag for kartleggingen av balanseforholdet mellom oppgaver og ressurser er en tidligere veileder
fra Arbeidstilsynet lagt til grunn med følgende beskrivelse av de to begrepene:

Oppgaver

Krav og/eller forventninger fra:
- Arbeidsgiver
- Regionalt helseforetak, RHF
- Enhetsleder
- Sentrale myndigheter
- Faglige standarder
- Etiske standarder
- Pasientene
- Pårørende
- Egen samvittighet (yrkesetikk)

Ressurser
- Antall ansatte
- Ansattes kompetanse
- Leder sin kompetanse
- Organisering på flere nivå, f. eks.
organisasjonsstruktur, organisering av
pasientflyt/logistikk og tilrettelegging av
arbeidet
- Arbeidstidsordninger
- Utstyr, f. eks. teknisk, IKT, og medisinsk
utstyr
- Bygningsmessige forhold som lokaler,
vedlikehold etc.
- Opplevelse av eget arbeidsmiljø
- Organisasjonskultur
- Ansattes helsetilstand
- Økonomi
- Tålegrense mht totalbelastning

Videre har Arbeidstilsynet gitt følgende eksempler på hvordan ubalanse mellom oppgaver og ressurser kan
oppleves:
o Ikke tid til pauser
o Mye bruk av vikarer
o Høy turnover
o Mye bruk av overtid
o Korridorsenger (uttrykk for overbelastning av sykehuskapasiteten)
o Rapportert arbeidsrelatert sykefravær
o Gjentatte brudd på kvalitetsrutiner
o Ilske tid til å benytte ergonomiske hjelpemidler
o Får ikke gjort pålagte arbeidsoppgaver innenfor arbeidstid
o Opplevelser av belastninger og påvirkninger på helsa
o Dårlig samvittighet, opplevelse av å ikke strekke til
o Redsel for å gjøre faglige feil
o Manglende tid til personaloppfølging/FIMS
o Manglende tid til å delta i HMS-arbeidet
o Lite tilgjengelig leder

I AMU sak 54 og 57/2009 ble det vedtatt en strategi for arbeidet med påleggene gitt av AT. På
bakgrunn av dette har det vært sendt ut en medarbeiderundersøkelse/kartlegging basert på
Questback til alle ansatte i NLSH. Det vil si at hele helseforetaket med alle sine enheter og
personellgrupper
har
vært
gjenstand
for kartlegging.
Styremøte
Helse Nord RHF
- 31.
mai
2010
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Resultatene fra undersøkelsen ble formidlet til alle klinikk-/stabssjefene 15. februar 2010 og
deretter systematisk til de ledere, personalgrupper , verneombud og tillitsvalgte som dette angår.
For å bidra til å sikre at alle risikovurderte i henhold til temaet; - balanse mellom oppgaver og
ressurser - er det satt særskilt fokus på følgende spørsmål i undersøkelsen:
37. Er den fysiske arbeidsbelastningen for stor i arbeidet ditt?
38. Er arbeidstempoet ditt belastende?
39. Er arbeidsmengden din belastende?
44. Får du oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem?
46. Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til sykefravær jeg har hatt (de siste 12 måneder)
Videre besluttet AMU i sak 54/2009 punkt 2 at følgende momenter/forhold også skulle legges til
grunn for analysen og risikovurderingen:
"2. KVAM gruppene i klinikkene ser resultatet av kartleggingen i sammenheng med
sykefravær, overtidsbruk, avviksmeldinger, medarbeidersamtaler, vernerunder og status på
HMS handlingsplan. Utfra dette gjør KVAM gruppene en risikovurdering, som rapporteres
til AMU. "
Det vil si at både medarbeiderundersøkelsen og en rekke andre ulike data/indikatorer, som blant
annet fremkommer gjennom det ordinære HMS-arbeidet, er lagt til grunn for analysen og
risikovurderingen.
Risikovurdering
Til hjelp for risikovurderingen/analysen er brukt en metode for fargesetting av risikonivå. Rød sone
betraktes som sone for uakseptabel risiko mht balanse mellom oppgaver og ressurser.
Risikoreduserende tiltak er da nødvendig og skal planlegges og gjennomføres.
For enheter i grønn sone betraktes tilstanden som tilfredsstillende og tiltak anses ikke som
nødvendig i forhold til hovedtema.
Gul sone er definert mellom rød og grønn sone og hvor det forventes et aktivt
forbedringsarbeid rettet mot nærmere identifiserte områder. Hvert slikt område/tema kan i og for
seg oppfattes med forhøyet risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser, men sammenstilt og
vurdert med data fra andre områder/tema, betraktes likevel ikke enhetens risikonivå samlet sett som
uakseptabelt mht balanse mellom oppgaver og ressurser. Noen av disse enhetene vil bli vurdert
nærmere for best mulig å kunne forbygge at det oppstår ubalanse.
Det er ikke satt klare grenser mellom de enkelte fargesonene. De skal kunne ha
flytende/overlappende grensesoner.
Analysen/risikovurderingen er basert på bred involvering av ansatte gjennom alt fra
allmøter/personalmøter, ledermøter, møter med verneombud/tillitsvalgte , møter i KVAM-grupper
og AMU.
Konklusjonene skal være basert på enighet mellom ansattes representanter og ledelse.
Undersøkelsen innholdt også en del spørsmål som belyser andre elementer av arbeidsmiljøet. Flere
klinikk-/stabssjefer har gitt tilbakemeldinger på at dette omfatter forhold som de ønsker å sette
fokus på utover våren og som eventuelt kan medføre tiltak som kommer på HMS-planen for
inneværende
år.RHF - 31. mai 2010
Styremøte
Helse Nord
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Kompetanse til å vurdere arbeidssituasjon og potensiell helsefare
Analysen og risikovurderingen er i det alt vesentligste gjort av ansatte, verneombud/tillitsvalgte og
ledere i NLSH. I sum representerer dette en bred sammensetning av helsefaglig og annen
kompetanse.
Seksjon for organisasjon og ledelse og Seksjon for kvalitet og arbeidsmiljø har stått for
tilrettelegging og rådgivning i planlegging og gjennomføring av prosessen.
Bedriftshelsetjenesten, Hemis, har deltatt ved behandling i alle AMU-møter og vært aktuell som
bistandsyter ved særskilt behov.
Det samarbeides med Helse Nord, og spesielt med Universitetssykehuset (UNN) om
medarbeiderundersøkelsen, som alle ansatte i helseforetaket ble tilbudt deltakelse i.
Undersøkelsen legger vekt på den enkelte medarbeiders egen opplevelse av sin arbeidssituasjon.
Ved tvil om analyse og tolkning av data, er det åpent for å gjøre alternative vurderinger, eventuelt
supplert med andre data dersom datagrunnlaget er for mangelfullt til å trekke klare nok slutninger.
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er presentert og behandlet i personal- og ledermøter. Det
er lagt ned mye arbeid på alle nivå i organisasjon for å kartlegge, analysere og risikovurdere.
KVAM gruppene på klinikknivå er utvidet med en ansattrepresentant for hver av
hovedsammenslutningene. Dette gjelder både ved behandling av "God vakt" og ved behandling av
HMS-handlingsplaner. I tillegg møter klinikkverneombud som representant for alle ansatte i
klinikken/avdelingen.
Innstillingen/resultatene fra hver klinikk/stabsavdeling skal også være drøftet på foretaksnivå med
foretakstillitsvalgte og hovedverneombud forut for AMU-behandling og rapportering til AT. Både
drøftingsmøtets deltagere og AMU-medlemmene inkludert Hemis, representerer i sum en bred
fagkompetanse med inngående kjennskap til organisering og drift av Nordlandssykehuset.

Konklusjon/resultat
Av tabell 1 nedenfor fremgår hvilke enheter/avdelinger og personalgrupper som er vurdert med
uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser:

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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Tabell 1- enheter med uakse t
Klinikk-/
Enhet/ avdeling
stabsavdelin g

Personellgruppe

Medisinsk
klinikk

leger

Medisinskfaglig
avdeling
Kontorfaglig avdeling
Avdeling sengeområde
Bodø (inkluderer
sengepostene B3, R3
og R4)
Medisinsk avdeling
Lofoten (sengeområdet
og diaslyseenheten)
Medisinsk avdeling
Vesterålen
(sengeområdet, dialysen
og medisinsk poliklinikk)

v

avci v

ac33 ul JV1

merkantilt personell/sekretærer
spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og
helsefaglærlinger

spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere,
assistenter og spesialhjelpepleiere
spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og
assistenter

Kirurgisk
klinikk

Sengepost A6
Sengepost A5
Sengepost Lofoten

spesialsykepleiere, sykepleiere og hjelpepleiere
assistenter, sykepleiere og spesialsykepleiere
spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere,
spesialhjelpepleiere, omsorgsarbeidere,
fagarbeidere og assistenter

Klinikk for
hode og
bevegelse

Medisinskfaglig
kontortjeneste
ØNØR sengepost

merkantilt personell/sekretærer

AkuttMedisinsk
klinikk

Enhet - Nevro/FMR

spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og
assistenter

Anestesienheten
Operasjonsenheten

spesialsykepleiere og assistenter
spesialsykepleiere, renholdsoperatører,
assistenter og portører
spesialsykepleiere, sykepleiere og assistenter
sykepleiere, hjelpepleiere,
teknikere og assistenter

Intensivenheten
Sterilsentralenheten
Klinikk for
kvinne og
barn

Diagnostisk
klinikk
Prehospital
klinikk

spesialsykepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere og
spesialhjelp leiere

Fødeavdelingen, Bodø
Leger pediatri
Klinikksjefens
ledergruppe
Kontortjenesten

jordmødre og barnepleiere
leger
linjeledere

Preanalyttisk enhet

bioingeniører og assistenter/sekretærer

Ambulansesone 3
Akuttmottak/AMKsentral
Ambulansesone 1
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
Ambulansesone 6

merkantilt personell/sekretærer

ambulansearbeidere, sykepleiere
spesialsykepleiere, sykepleiere, portører og
hjelpepleiere/AMK-operatører
ambulansearbeidere og sykepleiere
ambulansearbeidere og sykepleiere
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Plan for videre arbeid
Fra oppdatert fremdriftsplan per 15.04.2010 refereres følgende:
1. Kartlegging og risikovurdering

• Foreløpig rapporter sendt Arbeidstilsynet 26.03.2010.
• Etter behandling i sine utvidede KVAM grupper, sender klinikk-/stabssjefene saken
over til direktør innen 12.04.2010.
• Behandling i AMU og rapporttil Arbeidstilsynet innen 23.04.2010
2. Utarbeide tidfestet handlingsplan
> planlegge og vedta risikoreduserende tiltak for affiserte enheter innen 01.06.2010
• Klinikk-/stabssjefene sørger for at det utarbeides planer for risikoreduserende tiltak for de
enhetene dette angår. Frist for behandling i KVAM gruppe og oversendelse til direktør er
5.05.2010.
• Direktør sørger for at det utarbeides generelle tiltaksplaner av foretaksovergripende karakter
og dialog med Helse Nord om tiltaksplanen.
• AMU/foretaksstyret skal ha vedtatt handlingsplan for risikoreduserende tiltak innen
01.06.2010.
3. Iverksette de planlagte tiltak innen 1.08.2010
• Tiltak iverksettes fortløpende etter som de blir til og godkjent for implementering, senest
innen 1.08.2010.
4. Evaluere og rapportere til Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet har satt frister for dette pålegget til 1.10. 2010 og 31.12.2010.
Fremdriftsplan for evaluering av tiltak settes opp i mer detaljert form relatert til oversikt over
aktuelle enheter, problemstillinger og type tiltak som iverksettes. Det vil være behov for en
nærmere dialog med Arbeidstilsynet om hvordan og når vi gjennomfører lukkingen av dette
påleggspunktet.

Innstilling til vedtak
Det vises til ovenstående hvorfor AMU inviteres til å gjøre slikt vedtak:

1. AMU viser til sak om lukking av pålegg 1 fra "God vakt" vedrørende kartlegging av balanse
mellom oppgaver og ressurser.
2. AMU godkjenner resultatet av kartleggingen og risikovurderingen som grunnlag for å be
Arbeidstilsynet lukke pålegg 1.

Avstemming :
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

Vedtak :
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NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO
Hode og bevegelsesklinikken

HELSE 0:4 NORD

Bodø

Direktør Eivind Solheim
NLSH

Sted/Dato:

Bodø, 19. mars 2010
GOD VAKT - LUKKING AV AVVIK - HELSEBELASTENDE ARBEIDSPRESS
Analyse/ risikovurdering - på klinikknivå - Hode- og bevegelsesklinikken.
Resultatene fra Questback - undersøkelsen ble gjennomgått og drøftet på klinikknivå i
ekstraordinært KVAM- møte den 3 . 3.2010 med tillitsvalgte og verneombud tilstede.
Tillitsvalgte fra alle relevante hovedsammenslutninger var innkalt.
Det var enighet i KVAM- gruppen om å fokusere på anbefalte områder;
pt. 37, 38, 39, 44 og 46 og sammenligne resultatene for Hode- og bevegelsesklinikken som
helhet opp mot NLSH- resultat når det gjelder helsebelastende arbeidspress .
Dette med
resultatene fra øvrige områder som bakteppe mht forsterket eller forminsket risiko.

Resultat på klinikknivå
Resultatet fra gjennomgang på klinikknivå viste at Hode- og bevegelsesklinikken totalt
sett har et resultat omtrent på nivå med NLSH.
Besvarelsen på spørsmål 44 - hvorvidt ansatte far oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler
og ressurser til å fullføre dem - viste et bedre resultat enn NLSH som helhet.
På spørsmålet om belastende arbeidsmengde , hadde klinikken noe avvik fra NLSH som
helhet . KVAM vil ha dette som et fokusområde på klinikknivå.
Konklusjon fra møte var som følger:
Det er enighet om at avvikene kan lukkes for klinikken.
Tiltak for å redusere belastende arbeidspress vil bli implementert i ny HMS-handlingsplan.
Det ble besluttet å gjennomføre en analyse av alle enheters resultater fra God-vaktundersøkelsen og der enheter har resultater negativt avvikende fra klinikk/NLSH - resultat,
Postadresse :
N ordlandssykehuset HF
Hode OgHelse Nord
Styremøte
bevegelsesklinikken
8092 Bode

Telefon: 75 53 40 00'
Teksttlf: 75 53 44 22
nr: MVA
: 983.974.910
RHFOrg
- 31.
mai
2010 NO

Avd: Hode og bevegelsesklinikken
Avd tlf: 755 34359
Avd faks: ingen data

Saksbehandler : Elisabeth Marie Larsen
Klinikksjef
Dir tlf: 755 34426
Avd e-post:
tove.beyer@nlsh.no
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implementeres tiltak i lokale HMS-planer.
Tillitsvalgte, verneombud og ledelse sluttet seg til gjennomgang og konklusjonen.
Referat fra ekstraordinært KVAM-møte følger vedlagt.

Gjennomgang av resultater på enhetsnivå

Enhet for KSF
Enhetsleder har sammen med fagkoordinatorer i enheten og representanter fra vernetjenesten
og tillitsvalgte gått igjennom resultatene. Resultatet ligger jevnt over bedre enn for
Hode- og bevegelsesklinikken som helhet. På alle spørsmål scorer enheten innenfor grønn/gul
sone.

Når det gjelder eventuell ny kartlegging av arbeidsmiljø og helsebelastende arbeidspress,
foreslås det at en legger til ytterligere et spørsmål:
"Har du selv tatt ansvar for at din leder blir kjent med helseskadende belastning i din
arbeidsdag ? "
Konklusjon:
Resultatene viser at det ikke er identifisert uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver
og ressurser ved denne enheten.

Enhet for poliklinikker - Revma pol., ØNH/kjeve, Hørselsentralen og Øye poliklinikk
Resultatene for enheten er gjennomgått både på driftsmøter og personalmøte.
Enhetsleder rapporterer om at det er ingen vesentlige forskjeller fra klinikkresultatet som
helhet, men noe bedre totalt sett. Enheten scorer innenfor gul sone.
Konklu^on:
Resultatene viser at det ikke er identifisert uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver
og ressurser ved denne enheten.

ØNØR sengepost - B5
Resultatene var planlagt gjennomgått på personalmøte med tillitsvalgte og verneombud
tilstede tirsdag 23.3.2010. Grunnet sykefravær ble møtet ikke avholdt.
Konklusjon:
Ifølge verneombud gir de samlede resultater - undersøkelsen og sykefraværsprosenten tatt
i betraktning - grunnlag for å definere enheten som rød sone mht risiko når det gjelder
ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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Sengeposten skal fra mai måned samorganiseres med nevrologisk sengepost/rehabilitering og
og resultatet tas med i betrakting ved planlegging av driften ved ny sengepost.

Lødingen rehabilitering /Fysioterapitjenesten Vesterålen
Resultatene ble gjennomgått på personalmøte med tillitsvalgte og vernombud tilstede
mandag 1.3.2010. Enheten scoret på nivå med klinikken som helhet, noe bedre for enkelte
områder. Resultatene var innenfor gul sone.

Konklusjon:
Resultatene viser at det ikke er identifisert uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver
og ressurser ved denne enheten.
Ut fra et helhetsbilde og potensiale for driftsforbedring, ble det i møtet definert 5 konkrete
fokusområder som de ansatte ønsket å arbeide videre med - herunder bedre møtestruktur ved
enheten.

Medisinskfaglig kontortjeneste
Resultatene for enheten er gjennomgått på internmøte. Svarprosenten er meget lav ca. 30 %
og dette vil sannsynligvis influere på resultatet.
Medisinskfaglig kontortjeneste ligger bedre an enn NLSH og klinikken totalt sett på spørsmål
46 og 44, noenlunde likt på spørsmål 38, men ligger over på spørsmål om fysisk
arbeidsbelastning og om arbeidsmengden er belastende. Dette vil være fokusområder for
enheten i videre HMS-arbeid.
Konklusjon:
Denne enheten er i risikosone mht ubalanse mellom oppgaver og ressurser - rød sone.

Lege Stab
Resultatene en innenfor grønn/gul sone.

Enhet for Fysioterapi , Mestring og ReHabilitering , Lofoten
Undersøkelsen har vært gjennomgått på personalmøte på generelt grunnlag . Videre er den
brukt i forbindelse med vernerunde, der en har hatt mulighet til å gå inn på individuelle
utfordringer.
Personalet scorer høyt mht at de mener å ha et utfordrende, meningsfullt arbeid, med
engasjerende arbeidsoppgaver. De synes jobben i seg selv er motiverende og gleder seg til å
gå på jobb. 82 % blir så inspirert av jobben at de nesten glemmer ting rundt seg. De gir også
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god tilbakemelding på å kunne delta i viktige avgjørelser, si i fra om de har en annen mening,
og de mener de kan påvirke egen arbeidssituasjon. Det ser ut til at de er fornøyd med
oppfølgingen de får av leder. Det psykososiale arbeidsmiljøet far særdeles god
tilbakemelding.
Av gjennomgang fremkom det at spørsmål 44 - far du oppgaver uten tilstrekkelige
hjelpemidler og ressurser - tenderer mot rødt. Resultatet vil bli fulgt i ettertid med
konkretisering og tiltak. Øvrige var innenfor gul/grønn sone. Det er internt gjort en
prioritering av flere områder som skal følges opp etter resultat gjennomgangen.
Konklusjon:
Samlede resultater karakteriseres å være innenfor gul sone. Det er ikke identifisert
uakseptabel risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser ved denne enheten.

Enhet - Nevro/FMR
Resultatene for enheten er gjennomgått på personalmøte med tillitsvalgte og verneombud
tilstede. Det er gjort sammenligninger på alle punkter ift både NLSH og klinikken som helhet.
Enhetsleder rapporterer om at det ikke er vesentlige forskjeller fra klinikkresultatet som
helhet.
På spørsmålet 37 - angående hvorvidt den fysiske arbeidsbelastningen er for stor - ligger
enheten ca. 10 % over klinikken og ca 23 % over huset. Dette anses å gjenspeile
arbeidsoppgavene på en sengepost, der det den ene dagen er ledige senger, og den neste
korridorpasienter. Resultatene vil bli fulgt opp i forbindelse med etablering av ny sengepost i
4. etg. AB-fløy.
Konklusjon:
Resultatene tenderer mot rød sone dvs. at enheten er i risikosone mht ubalanse mellom
oppgaver og ressurser.
Sengeposten skal fra mai måned samorganiseres ØNØR sengepost og resultatet tas med i
betrakting ved planlegging av driften ved ny sengepost.

Da skal resultatene ha vært gjennomgått for alle våre enheter. Det gjennomføres nå en
omorganisering og flytting av sengposter i klinikken, og det planlegges samorganisering av
dagposter/poliklinikk. Forhold som kan bidra til å redusere helsebelastende tidspress, vil
ha fokus ved gjennomføring av driftsendringer.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Marie Larsen
Klinikksjef Tove K. Beyer
Klinikkrådgiver
Vedlegg: referat fra ekstraordinært KVAM-møte
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NORDLANDSSYKEHUSET
Klinikk for hode og bevegelse
Motereferat
Møte :

Ekstraordinær KVAM - Lukking av god vakt

Møtedato : 3.3.2010
Møtested : Administrasjonen, møterom Y-fløy
Til stede:

Evy Bergli, Johnny Lyngstad, Kristin Berg Pettersen, Myrt Eliassen, Wanja Hansen, Trude
Hartviksen, Hanne Fikke, Trine Kaspersen

Forfall: Anne-Grete Solbakk Olsen, Anne-Lise Michalsen, Eivind Støen, Ane Skaare Sjulstad,
Unn Mari Dahle, Gøran Karlsson, Inna Petrovna Midtgard, Ann Rita Nilsen, Erlend
Hallstensen, Jorunn Nilsen, Gaute Jensen
Referent : Tove. K. B.
Saksliste
Saksnr.
1.

Sakstittel/-innhold

Ansvar

Frist

God Vakt - lukking av avvik - på klinikknivå.

Enighet om å se på anbefalte områder pt. 37, 38, 39, 44 og 46 og
sammenligne resultatene for Hode- og bevegelsesklinikken som helhet
opp NLSH -resultat når det gjelder helsebelastende arbeidspress.

Pt. 37 - Er den fysiske arbeidsbelastningen for stor i arbeidet.
Det kommenteres at det nok er forskjellig belastning i klinikken.
Det er ikke stort avvik fra NLSH som helhet. Vurderes som gul sone for
klinikken som helhet.
Dette punktet bør gjennomgås nærmere på enhetsnivå og for de enheter som
har større avvik enn NLSH/klinikken, må en gå gjennom situasjonen, se på
forbedringsområder og iverksette tiltak.
Enheten tar det med i revidert lokal HMS-plan.

Pt. 38 . - Er arbeidstempoet ditt belastende?
Det er totalt sett ikke særlig avvik fra NLSH som helhet.
Vurderes som gul/rød i klinikken som helhet.
Dette punktet bør gjennomgås nærmere på enhetsnivå og for de enheter som
har større avvik enn NLSH/klinikken , må en gå gjennom situasjonen, se på
forbedringsområder og iverksette tiltak.
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Sp. 39 - Er arbeidsmengden belastende?

Vi ligger over snittet for NLSH som helhet.
NLSH: grønn: 26,9 H.B-KL. 18,9
NLSH: gul: 42,8 H.B- kl. 51,9
NLSH: rød: 30,3 H.B.-klinikken 29,3
Karakter: Rød sone for oss pga 3,4 og 5 samlet.
KVAM vil at dette tas opp som et fokusområde på klinikknivå.
Jfr. prioriteringer er vanskelig - og det trengs leder-/kollegastøtte.
Må også gjennomgås og få fokus på enhetsnivå.
Sett ift. Pt. 34, 35, 47 og 48 - omsorgsfulle kollegaer og støttende leder betryggende.

Spørsmål 44 . Får du oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler og
ressurser til å fullføre dem?
Vurderes grønn/gul og ok.
Resultatet er bedre enn NLSH-resultatet. Viktig å fokusere på det positive
også. Bør understrekes og løftes ved enhetsgjennomgang.

Sp.mål. 46. Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til sykefravær
jeg har hatt.

Totalt sett ligger vi omtrent på nivå med NLSH.
Vi vurdere dette til grønn/gul sone.
Vi ønsker at det tas en sjekk på enhetsnivå på dette punktet
og for de enheter som har større avvik enn NLSH/klinikken, bør en gå
gjennom situasjonen, se på forbedringsområder og iverksette tiltak.

2.
Konklusjon:
Det er enighet om at avvikene kan lukkes for klinikken.
Tiltak for å redusere belastende arbeidspress vil bli implementert i ny HMShandlingsplan.
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3.
Avviksmeldinger:
3 avviksmeldinger behandlet og sendt videre for sentralt KVAM.
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•
HELSE *et NORD

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO
Medisinsk klinikk
Got Arbeidsmiljøundersøkelsen : AMU sak Medisinsk klinikk 200410)

Bodø, 20. april 2010
Direktøren
Her

Tilbakemelding om arbeidsmiljøundersøkelsen fra
Medisinsk klinikk
Innledning
Medisinsk klinikk er organisert i følgende avdelinger:
Medisinsk faglig avdeling
Kontorfaglig avdeling
Avdeling for poliklinikk og dagbehandling
Avdeling for sengeområde Bodø

Avdeling for kreft og lindrende behandling
Medisinsk avdeling Lofoten
Medisinsk avdeling Vesterålen
Svarprosenten for de forskjellige avdelinger er svært varierende. Svarprosenten for
Avdelingene Medisinsk avdeling Lofoten, Avdeling for poliklinikk og dagbehandling og
Avdeling for kreft og lindrende behandling var så pass høye, at resultatene kunne benyttes i
kartleggingsarbeidet. Når det gjelder Medisinsk faglig avdeling, Avdeling for kontortjenesten,
Avdeling for medisinsk sengeområde Bodø og Medisinsk avdeling Vesterålen, var
svarprosenten så lav at spørreundersøkelsen ikke kunne benyttes alene.
Det ble stilt en del spørsmål til forståelsen av noen av spørsmålene i spørreundersøkelsen og i
møter med ansatte kom det tydelig fram at noen av spørsmålene kunne forstås forskjellig. På
den bakgrunn har det vært vanskelig å komme fram til en entydig forståelse av hva
arbeidstakeren egentlig mener om forskjellige forhold.
Klinikksjefen ba den enkelte avdelingsleder om å gjennomføre prosesser i sin avdeling, der de
på bakgrunn av spørreundersøkelsen, medarbeidersamtaler, personalmøter, møter med
tillitsvalgte og verneombud, sykefravær, korridorpasienter og ellers kjennskap til egen drift,
skulle beskrive områder der det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser. Det ble også
bedt om at der det ikke er samsvar mellom oppgaver og ressurser, må det legges fram forslag
til tiltak med tanke på forbedringer.

Prosess
Det er gjennomført interne prosesser, der noen avdelinger på grunn av for dårlig svarprosent
helt har sett bort fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Disse har forsøkt å kartlegge mulig ubalanse
mellom oppgaver og ressurser med å benytte de andre parametere som er nevnt ovenfor.
Telefon
: 75 53 40 00*
Postadresse
:
Styremøte Helse
Nord
RHF - 31. mai
2010
Nordlandssykehuset HF
Medisinsk avdeling

Avd: Medisinsk avdeling

Saksbehandler. Sverre Humstad

Teksttlf: 75 53 44 22

Avd tlf: 75534604

Dir tlf: 75534860

Org nr: MVA : 983 .974.910
NO

Avd faks : 75534742
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Andre avdelinger har kombinert resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen og noen av
parametrene som er nevnt.
Hver avdeling har utformet skriftlig svar.
Resultatene fra hver avdeling er lagt fram og diskutert på klinikkens
KVAM gruppe 22.03.10.
Klinikkens KVAM gruppe stiller seg bak prosessen i klinikken og de funn som er gjort.

Funn
Det er gjort funn som konkluderer med at det ikke er samsvar mellom ressurser og oppgaver i
følgende avdelinger og enheter:
Medisinsk faglig avdeling
Her nevnes følgende momenter:
- Dreining av drift over mot dagbehandling og poliklinikk er ressurskrevende.
- Økende etterspørsel av våre tjenester fra eksterne samarbeidsparter.
- Økende arbeidsmengde i forbindelse med asylmottak og utredning og behandling av
tuberkulose.
- Datasystemer som ikke fungerer.
- I Lofoten nevnes misforhold mellom sengetall og behov, m.a.o. korridorpasienter.
- Kontorfaglig avdeling
Her nevnes følgende momenter:
- Arbeidsmengden har vært stor, med mange dokumenter som skulle skrives og
kvalitetssikres. Dette har ført til stor mengde uskrevne dokumenter.
Avdeling sengeområde Bodø
Her nevnes følgende momenter:
- Med stor grad av pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp, er inntaket
vanskelig å styre. I perioder er det opphoping av øyeblikkelig hjelp pasienter.
- I situasjoner som beskrevet ovenfor er det vanskelig å påvirke arbeidsmengden og
arbeidstempo.
- Medisinsk avdeling Lofoten
(Denne avdelingen består av sengeområde og diaslyseenhet.)
Her nevnes samme momenter som for sengeområde Bodø:
- Med stor grad av pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp, er inntaket
vanskelig å styre. I perioder er det opphoping av øyeblikkelig hjelp pasienter.
- I situasjoner som beskrevet ovenfor er det vanskelig å påvirke arbeidsmengden og
arbeidstempo.
- Medisinsk avdeling Vesterålen
(Denne avdelingen består av sengeområde, dialyse og medisinsk poliklinikk.)
Her nevnes samme momenter som for sengeområde Bodø og Medisinsk avdeling
Lofoten:
- Med stor grad av pasienter som legges inn som øyeblikkelig hjelp, er inntaket
vanskelig å styre. I perioder er det opphoping av øyeblikkelig hjelp pasienter.
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- I situasjoner som beskrevet ovenfor er det vanskelig å påvirke arbeidsmengden og
arbeidstempo.

Selv om ikke alle avdelinger har gjort funn som konkluderer med at det er ubalanse mellom
ressurser og oppgaver, har alle avdelinger i de pågående prosessene kommet fram til
forbedringspunkter som det vil bli jobbet videre med. Tiltak i forbindelse med ubalanse
mellom ressurser og oppgaver vil bli iverksatt fortløpende. Oversikt over tiltak vil bli
oversendt direktøren 5. mai etter møte i klinikkens KVAM gruppe.

Med vennlig hilsen
Sverre Humstad
Klinikksjef
Medisinsk klinikk

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

side 101

Kartlegging av arbeidsmiljø med hovedvekt på forholdet mellom
oppgaver og ressurser i Kirurgisk ortopedisk klinikk sammendrag - korrigert

1 Innledning
Som en følge av Arbeidstilsynets kampanjer "God vakt" har Direktøren har pålagt Kirurgisk
ortopedisk klinikk å kartlegge arbeidsmiljø for å finne enheter som kan ha uakseptabel
ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Deretter skal klinikken planlegge, gjennomføre og
evaluere virkning av tiltak for å opprette balanse mellom oppgaver og ressurser ved de
enheter dette måtte angå.

Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av en Questback basert spørreundersøkelse som ble
sendt ut til alle medarbeidere i NLSH i januar 2010.

Ledelsen i klinikken har gjennomført innsamling av øvrige aktuelle data og sammenholdt
dette med resultatene fra Questback-undersøkelsen. Videre er det gjennomført møter med
hovedsammenslutningene den 101 og 12 mars 2010.
Deltakere i utvidet KVAM-gruppe den 12 mars var:
Hans Rydningen, klinikksjef
Øystein Johansen, ass klinikksjef
Vidar Øyen, avdelingsleder Bodø
Gøril Johnsen, ass enhetsleder/fagutviklingssykepleier
Anita Holmvåg, tillitsvalgt LO/Fagforbundet
Merete Lian, foretakstillitsvalgt UNIO/NSF
May-Britt Allstrin, foretakstillitsvalgt YS/Delta
Ragnhild Strand, hovedverneombud
H Tufthaug, enhetsleder sengepost VE
Sissel Juliussen, avdelingsleder LO
Geir Jeremiassen, avdelingsleder drift.
I drøftingsmøte med hovedsammenslutningene den 20 april 2010 ble partene enige om
enkelte endringer i dette dokumentet2.

Formøte
medRHF
henblikk
å utarbeide
Styremøte1 Helse
Nord
- 31.på
mai
2010 føringen for rapporteringen til direktør.
2 Se avsnitt 4.4.
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2 Kirurgisk ortopedisk klinikk - resultater fra Questbackundersøkelsen
I Kirurgisk ortopedisk klinikk besvarte 163 ansatte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på
i overkant av 50%. Questback-undersøkelsen gir et meget omfattende materiale. Svar på i alt
44 spørsmål er presentert. I direktørens framdriftsplan (datert 19 feb 2010) kommer det fram
at følgende indikatorer skal vektlegges i tillegg til Questback-undersøkelsen:
1. Sykefraværsstatistikk
2. Overtidsforbruk
3. Avviksmeldinger
4. Medarbeidersamtaler
5. Vernerunder
6. Andre forhold.
Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Questback-undersøkelsen for å identifisere enheter i
klinikken som det skal vies særlig oppmerksomhet mot. For å skaffe en oversikt er det
utarbeidet en sammenligning mellom enhetene i klinikken sett opp mot 7 av spørsmålene i
undersøkelsen.

3 HMS- arbeidet i klinikken
3.1 KVAM-gruppe
Som et viktig ledd i å styrke Kirurgisk ortopedisk klinikk sin systematiske satsing på utvikling
av god kvalitet og godt arbeidsmiljø , er det etablert en kvalitets - og arbeidsmiljøgruppe
(KVAM-gruppe ). KVAM -gruppen skal bidra til kontinuerlig forbedring av klinikkens
tjenester og arbeidsmiljø . KVAM-gruppen er opprettet som rådgivende organ til klinikksjefen
og med medlemmer som utøver HMS eller kvalitetsarbeid som sentral del av sitt
arbeidsoppdrag. KVAM-gruppen skal fungere som AMUs og kvalitetsutvalgets forlengede
armer ut til klinikken, hvor resultatet av gruppens arbeid skal virke til beste for både ansatte
og pasienter . Ordningen skal bidra til å skape nærhet mellom beslutter og utøver i spørsmål
som angår arbeidsmiljø og kvalitet.
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3.2 HMS-plan og kartlegging av arbeidsmiljøet i klinikken
KVAM- gruppen møtes om lag 6 ganger pr år . En sentral del av gruppens arbeid består i å
godkjenne klinikkens HMS-plan samt å følge opp klinikkens arbeid med dette gjennom året. I
møte 11 desember 2009 ble HMS -plan for 2010 behandlet, og den ble oppdatert med HMSmålsettinger for klinikken i KVAM-møte allerede 11 februar 2010.

Vernerundene i klinikken ble gjennomført i 2009. Det generelle inntrykket er at det er godt
arbeidsmiljø i de ulike enhetene. De to siste årenes vernerunder har hatt økt oppmerksomhet
rettet mot psykososiale forhold. Verneombud er på plass i alle verneområder, og opplæring3 er
gitt høsten 2009.

3.3 Sykefraværsutvikling
Sykefraværet i klinikken har vist en økende tendens i 2009 sammenlignet med året før. Det
arbeides systematisk i klinikken mot å redusere sykefraværet. Sykefraværsoversikter
distribueres månedlig til alle ledere og vernetjenesten i klinikken. Sykefraværsutviklingen
vies oppmerksomhet i KVAM-gruppen, og det er utarbeidet egen tiltaksplan for dette. Planen
skal rulleres i løpet av 2010. Alle enhetsledere følges tett opp fra klinikkens ledelse med
henblikk på å dyktiggjøre disse i arbeidet med oppfølging av den enkelte sykemeldte og mer
generelle problemstillinger knyttet til sykefravær.

4 Enheter som skiller seg ut
4.1 Sengepost A6 i Bodø
Det har høsten 2009 kommet signaler om at det ikke er god nok sammenheng mellom
ressurser og oppdrag i sengepost A6. Det ble i november skrevet en henvendelse fra enkelte
av de ansatte til hovedverneombudet der det kom fram at det bl a hadde oppstått slitasje på de
ansatte, økt stress og dårlig tid til å ta spisepauser. Det ble gjennomført personalmøter i denne
forbindelse og en rekke ulike tiltak ble iverksatt.
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4.2 Sengepost A5 i Bodø
Det har i løpet av 2009 kommet indikasjoner på at det eksisterer et misforhold mellom
oppgaver og tildelte ressurser på sengepost A5. Dette kommer bl a fram gjennom
tilbakemeldinger som er gitt fra enhetens ledelse og i skriv fra tillitsvalgte og verneombud
datert den 20 april 2009. Samhold og godt psykososialt arbeidsmiljø har imidlertid blitt
trukket frem som en fordel ved å jobbe på sengepost A5. Sengeposten har siste halvdel av
2009 opplevd en nedgang i sykefraværet. Enheten står for en beskjeden andel av de
innrapporterte forbedrings- og avviksmeldingene i klinikken. Beleggsprosenten ved A5 er
normalt sett høy. Det er et forholdsvis høyt forbruk av variabel lønn ved enheten.
Medarbeidersamtalene underbygger inntrykket fra Questback-undersøkelsen om at dette
dreier seg om en enhet med forholdsvis høy arbeidsbelastning.

4.3 Sengepost i Lofoten
Kirurgisk ortopedisk klinikk ble etablert 1 september 2009. Felles sengeområde i Lofoten ble
splittet opp den 23 november samme år, og den kirurgisk ortopediske sengeposten ble da
startet opp med 14 senger. I tiden etter dette har det vært for høyt belegg ved sengeposten.
Inntrykket underbygges av forhøyet bruk av variabel lønn og de tilbakemeldinger som gis fra
avdelingens ledelse. Sengeposten har ikke urimelig høyt sykefravær eller stor andel av
innrapporterte forbedrings - og avviksmeldinger. På tross av et forholdsvis godt resultat på
Questback-undersøkelsen, finner jeg grunn til å tro at det ikke er rimelig forhold mellom
tilgjengelige ressurser og oppgaver ved sengeposten.

4.4 Kontortjenester Bodø
Enheten har i første halvdel av 2009 opplevd en økning i sykefraværet. Tendensen siste halvår
av 2009 har vært noe synkende. Videre har enheten opplevd turnover ut over det som kan
betegnes som normalt. Det har vært økt fokus på enhetens effektivitet som en følge av krav
knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene.

Som en følge av dette er det gjennomført tiltak med sikte på å rekruttere nytt personell. Videre
er det etter noe tid også tilsatt fast enhetsleder. Driftsavdelingen (der kontortjenesten hører til)
skal vurdere nærmere organisering av arbeidet og lokalisering for slik sett å sikre at det er en
hensiktsmessig sammenheng mellom de oppgavene enheten er satt til å løse sett opp mot de
tilgjengelige ressursene. Partene er således enige om at enheten - slik saken står nå - ikke har
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et klart misforhold mellom tildelte ressurser og oppgaveportefølje, men at de tiltak som er satt
inn inntil videre er tilstrekkelige. Det synes klart at utviklingen må monitorers med henblikk
på å sette inn ytterligere tiltak i tilfellet utviklingen ikke fortsetter på en positiv måte.

4.5 Enheter med misforhold mellom oppgaver og ressurser
På bakgrunn av de funn som er gjort i Questback-undersøkelsen og den drøftingen som her er
gjennomført, er jeg kommet til at det skal gjøres en særskilt risikovurdering og settes inn
tiltak mot følgende enheter (i prioritert rekkefølge):
1. Sengepost A6
2. Sengepost A5
3. Sengepost i Lofoten.

5 Risikovurderinger
Det er grunn til å tro at de risikoer som er identifisert i noen grad er sammenvevd. Tiltak som
er rettet mot en bestemt risiko kan tenkes å påvirke også andre risikoer. Det kan videre tenkes
at årsakssammenhengene til en viss grad er uklare og at mellomliggende variabler ikke er
identifisert fullt ut. Totalt sett kan dette medføre at risikovurderingen og de tilhørende tiltak
ikke kan sees på som noen eksakt vitenskap. Imidlertid har jeg som utgangspunkt at de
tiltakene som er skissert ut fra erfaring, beste skjønn og samarbeidet med de tillitsvalgte og
vernetjenesten vil virke etter hensikten. Jeg legger til grunn at det gjennomføres en tilsvarende
Questback-undersøkelse av forholdet mellom tilgjengelige ressurser og oppgaver etter at de
aktuelle tiltakene har fatt virke noe tid. Videre finner jeg det naturlig at de tiltak som
beskrives i det følgende vil måtte følges tett fra klinikkens toppledelse og at rapportering til
KVAM-gruppen gjennomføres jevnlig slik at det mulig å kartlegge endringer i risikobildet.

Som utgangspunkt for risikovurderingen må en i denne omgang kunne si at risikoer som er
direkte rettet mot arbeidsmiljøet er mest relevant. Imidlertid er en kommet til at f eks svekket
omdømme og avvik ifin legemiddelhåndteringen i en større sammenheng vil kunne påvirke
arbeidsmiljøet. Litt enkelt sagt kan vi si at det som er en risiko for pasienten også er en risiko
for arbeidstakeren og dennes arbeidsmiljø. Svekket omdømme vil f eks vanskeliggjøre
mulighetene til å rekruttere og beholde de dyktigste arbeidstakerne.
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Risikovurderingene og arbeidet med å sette opp hensiktmessige tiltak har i stor grad rettet seg
mot å redusere sannsynligheten for at de ulike risikoene skal inntreffe.

5.1 Identifiserte risikoer ved de utpekte enhetene
Økt sykefravær, herunder belastningsskader som en følge av stor fysisk belastning
Avvik ifm legemiddelhåndteringen
Belastninger i det psykososiale arbeidsmiljø
Svekket omdømme

5.2 Tiltak
Det er utarbeidet omfattende tiltakslister for alle tre identifiserte enheter. Tiltakene dreier seg
bl a om:
• Bedret samarbeid mellom enhetene i klinikken
• Omlegginger av rutiner og døgnrytmer

• Omlegginger av turnuser med sikte på redusere vaktbelastning
• Tilføring av personell til A6 og sengepost LO
• Økt antall senger ved sengepost LO.
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6 Generelle tiltak i klinikken på bakgrunn av "God vakt"
Kirurgisk ortopedisk klinikk er kommet til at alle enheter i klinikken skal legge fram
resultatene fra Questback-undersøkelsen i sine personalmøter våren 2010. Her vil det være
naturlig å legge fram resultatet fra den aktuelle avdelingen samt resultatene fra sykehuset og
klinikken som helhet. Det skal også legges opp til en diskusjon i personalmøtene med sikte på
involvere de ansatte og komme fram til realiserbare forslag til bedret forhold mellom
oppgaver og ressurstilgang, bedret arbeidsmiljø og bedret kvalitet på tjenester klinikken
leverer. Ansvaret for gjennomføring av denne delen av personalmøtene legges til de
respektive avdelingsledere. Forslag og resultater fra disse prosessene legges fram for og
behandles i klinikkens KVAM-gruppe.

Bodø, 20 april 2010

Etter fullmakt

Øystein Johansen
Assisterende klinikksjef
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Akuttmedisinsk avdeling
Bodø

Til:

Direktør Eivind Solheim
Her
Sted/Dato:

Bodø, 08. april 2010

VEDRØRENDE RESULTAT AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN I
FORBINDELSE MED "GOD VAKT"
Resultat av medarbeiderundersøkelsen har vært behandlet i følgende fora i Akuttmedisinsk
klinikk:
• Klinikksjefens ledergruppe har gjennomgått saken og lagt strategi for arbeidet i
Akuttmedisinsk klinikk.
• Avdelingslederne har hatt møter med ledere, tillitsvalgte og verneombud i avdelingene
og gjennomgått rapporten i forhold de aktuelle spørsmål som angår helsebelastende
tidspress. Det ble gjort en vurdering av hver enhet.
• På personalmøter i alle enheter. Tillitsvalgt og verneombud har vært representert.
• Klinikksjef har gjennomgått resultatet for avdeling for legetjenester med representant
for legeforeningen og verneombud.
• Resultatene fra ovennevnte møter ble lagt frem og gjennomgått i overordnet KVAMgruppe for Akuttmedisinsk klinikk 15.3.2010. Klinikktillitsvalgt for NSF og
klinikkverneombud var representert.
• Det ble videre avholdt møte i utvidet KVAM-gruppe den 8.4.2010 hvor resultatene på
nytt ble gjennomgått. Klinikktillitsvalgt for NSF hadde meldt forfall grunnet annen
aktivitet hele uken. DELTA har få medlemmer i AKUM og ønsket ikke representasjon
fordi de kan ivaretas av andre hovedsammenslutninger. Fagforbundet meldte ikke opp
representant, tross flere oppfordringer. Klinikkverneombud og tillitsvalgt for legene
var representert i møtet. Forslag til brev til direktøren vedrørende "God vakt" med
opplysninger om sykefraværprosent, resultat av avviksmeldinger,
medarbeidersamtaler og vernerunder ble gjennomgått. Supplerende opplysninger ble
drøftet og er tatt inn i saken.
Tillitsvalgte og vernetjenesten slutter seg til innholdet i saken.
Svarprosenten for Akuttmedisinsk klinikk var svært varierende. Ved 2 av enhetene var
svarprosenten så lav at undersøkelsen ikke ble offentliggjort.
Styremøte Helse
Nord RHF - 31.Telefon:
mai 2010
75 53 40 00`
Postadresse:
Nordlandssykehuset HF
Akuttmedisinsk avdeling

Teksttlf: 75 53 44 22
Org nr: MVA : 983.974.910 NO

Avd: Akuttmedisinsk avdeling
Avd tlf: 75532552
Avd faks: 75534866

Saksbehandler: Randi Marie Larsen
Dir tlf: 75534552/48030864
Avd e-post:
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Ved fargesetting av risikonivå betraktes rød sone for uakseptabel mht. balanse mellom
oppgaver og ressurser. Resultatet viser at de ansatte ved følgende 4 enheter i Akuttmedisinsk
klinikk er i rød sone.
Anestesienheten
Operasjonsenheten
Sterilsentralenheten
Intensivenheten
Dagkirurgisk enhet viser gul sone.
For mindre enheter viser undersøkelsen at personellet opplever et annet arbeidstempo og en
bedre balanse mellom oppgaver og ressurser.
Når det gjelder positive funn vises det til spørsmål vedrørende sykefravær de siste 12 måneder
hvor alle enheter scorer grønn status. Det kan ha sammenheng med det positive resultatet som
kommer frem i flere av svarene på de andre spørsmålene i undersøkelsen. Svarene viser at de
ansatte har et arbeid som er utfordrende på en positiv måte, arbeidet er meningsfylt og
arbeidsoppgavene engasjerende.
Enhetene som viser opplevd ubalanse mellom oppgaver og ressurser har et stort
produksjonspress på dagtid for å oppnå måltall og sikre optimal drift. I tillegg til elektive
pasienter, mottar disse enhetene en stor andel øyeblikkelig hjelp.
Ved innleie av personell, som for eksempel ved sykdom eller økt aktivitet og overbelegg
brukes det i stor grad eget personell fordi det kreves spesialkompetanse. Det er derfor ikke
mulig å benytte seg av innleie fra for eksempel ekstravaktsentral. Det kan i perioder være
vanskelig å skaffe nok vikarer.
Ledelsen ved alle enhetene driver kontinuerlig sykefraværsoppfølging i henhold til avtalen
om inkluderende arbeidsliv med fokus på tilrettelegging, oppfølgingssamtaler,
oppfølgingsplan, fokus på sykefravær under medarbeidersamtaler, sikre tilgang av faste og
kjente vikarer og annet.

NLSH Bodø
Anestesienheten/ operasjonsenheten
Enhetene har høy aktivitet på alle ukedager.
Alle avvik for 2009 er gjennomgått og klassifisert, bla. i forhold til ubalanse mellom oppgaver
og ressurs. Det er ikke beskrevet avvik som har sammenheng med ubalanse i oppgaver og
ressurs.
Oversikt over overtid pr. år viser at alle ansatte er langt under grensen for tillatt
overtidsarbeid/merarbeid pr. år.
Vernerunder gjennomføres i henhold til plan og det lages årlige handlingsplaner som
revideres ved årets slutt. Handlingsplaner godkjennes i avdelingens KVAM-gruppe.
For det fysiske arbeidsmiljøet i operasjonssentralen er et gjentagende problem for alle ansatte,
små rom, mye utstyr, dårlige ergonomiske løsninger, manglende taksøyler for å løfte utstyr og
ledninger opp fra gulv. Disse forhold vil rettes opp når ny operasjonssentral står ferdig i
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
2013/14.

side 110

Anestesienheten hadde i 2009 6,6 % sykefravær, med langtidsfravær på 3,9 %.
Operasjonsenheten hadde i 2009 14,3 % sykefravær, med langtidsfravær på 9,4 %. En av
årsakene til opplevelsen av ubalanse mellom oppgaver og ressurser ved operasjonsenheten
kan ha sammenheng med det høye sykefraværet. Tross redusert bemanning og mangel på
vikarer ved sykefravær har det vært fokus på gjennomføring av drift for å unngå strykning av
pasienter.
Representant for Norsk sykepleierforbund mener krav til økt effektivisering uten tilførsel av
flere ressurser kan være en annen grunn til opplevelsen av ubalanse mellom oppgaver og
ressurser. Fokus på å øke effektiviteten i operasjonssentralen (brukere, logistikk, ansatte i
sentralen osv.) kan også bidra til den enkeltes opplevelse av høyt arbeidstempo og stor
arbeidsmengde.
Konklusjon : Begge enhetene viser ubalanse mellom oppgaver og resurser og må arbeide
videre med tiltak for å bedre personalets opplevelse av ubalanse mellom oppgaver og
ressurser.

Dagkirurgisk enhet:
Enheten behandler elektive pasienter. Konseptet er en drift som er svært effektiv med korte
ventetider mellom hver operasjon. Dette gir høy aktivitet og personalet tilkjennegir at dette i
perioder kan oppleves som ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
Medarbeidersamtaler gjennomføres ved enheten,
Vernerunder er gjennomført i henhold til plan og det lages årlige handlingsplaner som
revideres ved årets slutt . Handlingsplaner godkjennes i avdelingens KVAM-gruppe.

Dagkirurgisk enhet hadde i 2009 12,2 % sykefravær, med langtidsfravær på 9,9 %. Også for
dagkirurgisk enhet kan det høye sykefraværet være en årsak til opplevelsen av ubalanse
mellom oppgaver og ressurser. Personellet strekker seg langt for å unngå at pasienter strykes
og sendes hjem når de først er kommet til sykehuset for å bli operert.
Konklusjon : Ut fra det funn som fremkommer av medarbeiderundersøkelsen (gul sone), vil
vi være oppmerksom på utviklingen av forholdene, og tiltak i det videre forløp vil bli vurdert.
Sterilsentralenheten:
Medarbeidersamtale gjennomføres ved enheten.
Vernerunde er gjennomført og det utarbeides handlingsplaner etter fastsatt plan.
Sterilsentralenheten hadde i 2009 18,8 % sykefravær, med langtidsfravær på 14,6 %. En av
årsakene til opplevelsen av ubalanse mellom oppgaver og ressurser ved sterilsentralenheten
kan ha sammenheng med det høye sykefraværet.
Konklusjon : Enheten viser ubalanse mellom oppgaver og resurser og må arbeide videre med
tiltak for å bedre personalets opplevelse av ubalanse mellom oppgaver og ressurs.
Intensivenheten:
Styremøte Helse
Nord RHF
- 31.
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Medarbeiderundersøkelsen viser at personalgruppen opplever den fysiske arbeidsbelastningen
som svært stor. Det vises blant annet til trange fysiske forhold rundt intensivsengene.
Sykepleierne må strekke og bøye seg mye for å nå utstyr i pasientbehandlingen. Dette har det
ved vernerunder vært fokus på og noen enkle utbedringer er utført etter tidligere vernerunder.
Flertallet opplever arbeidstempo og arbeidsmengde som belastende. 12009 var det registrert
26 avvik ved intensivenheten. 4 av disse viser mangel på samsvar mellom oppgaver og
ressurs. Høy aktivitet kan ha vært medvirkende årsak ved enkelte av de andre avvikene.
Enheten benytter en del egne vikarer og studenter i tillegg til eget personell. Denne ressursen
er med på å avhjelpe vanskelige situasjoner når det er perioder med økt aktivitet.
I tillegg benytter enheten sykepleievikarer fra byrå. Oversikt over overtid pr. år viser at alle
ansatte er langt under grensen for tillatt overtidsarbeid/merarbeid pr. år.
Ved økt aktivitet/belegg som krever en høyere bemanningsfaktor enn det enheten er
dimensjonert for bemannes enheten opp ved innleie av eksterne ressurser og ved at ansatte
påtar seg merarbeid/overtid. I slike perioder stilles det store krav til prioritering av
arbeidsoppgaver.
Medarbeidersamtaler gjennomføres ved enheten,
Vernerunder er gjennomført i henhold til plan og det lages årlige handlingsplaner som
revideres ved årets slutt. Handlingsplaner godkjennes i Avdelingens KVAM-gruppe.
Intensivenheten hadde i 2009 sykefravær på 7,7 %, med langtidsfravær på 4,3 %.
Sykefraværet har i løpet av de siste år blitt kraftig redusert.
Konklusjon : Enheten viser ubalanse mellom oppgaver og resurser og må arbeide videre med
tiltak for å bedre personalets opplevelse av ubalanse mellom oppgaver og ressurs.
Smerteenheten:
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen var positive og risikovurdering viste ingen avvik.
Resultatene var bedre enn for resten av NLSH. Det gjennomføres vernerunder og
medarbeidesamtaler ved enheten.
Smerteenheten hadde i 2009 sykefravær på 3,5 %.
Konklusjon : Enheten viser ikke ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
Avdeling for legetjenester
Legene er i ny klinikkmodell organisert i egen avdeling for anestesilegetjenester med egen
leder. Det har ikke vært rutine for å avholde medarbeidersamtaler for anestesilegene før de ble
organisert i egen avdeling.
Legene har sitt arbeidssted ved alle enheter i Akuttmedisinsk klinikk og omfattes av
vernerunder som gjennomføres ved enhetene.
Statistikk for sykefravær for legene i 2009 er ikke mulig å gjengi korrekt fordi de har vært
plassert på ulike kostnadssted i AKUM.
Styremøte
Helse Nord :RHF
- 31. mai
Konklusjon
Avdeling
for 2010
legetjenester viser ikke ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
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NLSH Vesterålen:
Intensiv/legevakt
Vurdering av medarbeiderundersøkelsen for intensiv/legevakt AKUM Vesterålen, opp mot
resultatet for NLSH totalt, samt for intensivenheten ved NLSH Bodø gir samlet sett ikke
holdepunkter for ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
Det er ikke gjennomført medarbeidersamtaler ved enheten i 2009. Enheten gjennomfører
vernerunder.
På spørsmål 44, samsvar mellom ressurser/utstyr opp mot oppgavene, ble enheten definert
som gul.
Intensiv/legevakt hadde i 2009 på 10,3 %, med langtidsfravær på 8,0 %.
Konklusjon : Ut fra det funn som fremkommer av medarbeiderundersøkelsen, jfr. gul sone på
spm. 44, vil vi være oppmerksom på utviklingen av forholdene, og tiltak i det videre forløp vil
bli vurdert.
Mottakelse/kirurgisk poliklinikk
Ved mottak/legevakt i AKUM Vesterålen er svarprosenten så lav at resultatet av
undersøkelsen ikke er offentliggjort.
Enheten gjennomfører medarbeidersamtaler og vernerunder.
Mottakelse/kirurgisk poliklinikk hadde i 2009 sykefravær på 13,8 %, med langtidsfravær på
10,8 %.
Konklusjon : Enheten vil være med i den videre prosessen og medarbeiderundersøkelser vil
bli utført etter tilsvarende modell som de øvrige enheter. Det vil bli utarbeidet tiltak dersom vi
finner ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Utarbeidning av tiltak på bakgrunn i God vakt:
På bakgrunn av funn i medarbeiderundersøkelsen vil Akuttmedisinsk klinikk utarbeide planer
for risikoreduserende tiltak innen 5.mai.2010. Også andre områder som viser rød sone
innenfor medarbeiderundersøkelsen vil bli vurdert mht. risikoreduserende tiltak.
Arbeidet vil bli gjort i tilsvarende fora som nevnt innledningsvis. Dette sikrer deltakelse av
tillitsvalgte og vernetjeneste.
Tiltakene vil bli gjennomgått og drøftet i utvidet KVAM- gruppe.

Jørgen Hansen Randi Marie Larsen
Klinikksjef Ass. klinikksjef
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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I FORBINDELSE MED MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
- evt. forhold mellom oppgaver og ressurser som over tid kan påføre arbeidstakerne
helsebelastninger

Avdeling

: Personalavdelingen

Prosess:
1. Gjennomgang av resultatet i fellesmøte med alle ansatte
2. Gjennomgang i KVAM-gruppe, der resultatet fra undersøkelsen ble sortert i grønt,
gult eller rødt område . I KVAM-gruppen deltok lederne for de to seksjonene samt
verneombud. I samråd med de ansatte og foretakstillitsvalgte er det ikke
avviklet
utvidet KVAM- gruppe. Alle ansatte i avdelingen har deltatt i analyse og vurdering av
resultatet av undersøkelsen , og det ble ikke ansett som nødvendig med involvering av
foretakstillitsvalgte.
3. Seksjonsvis gjennomgang av undersøkelsen, med risikolanalyse.
Begge seksjoner (seksjon for service og støtte og arbeidsgiverseksjonen) har avviklet
eget møte der alle ansatte og verneombud har vært til stede.
Vurderingen og analysen er sett i sammenheng med nylig gjennomførte
medarbeidersamtaler, sykefravær, overtidsforbruk.

Konklusjon:
I risikovurderingen fremgår det ingen forhold som tilsier at det generelt sett er avvik mellom
oppgaver og ressurser som utgjør en helserisiko. Det er likevel enkelte områder som krever
intern oppfølging. Tiltak er diskutert og vil bli satt inn i en plan for videre oppfølging.

Bodø, 15.04.10

Janne Hole Toril Solbu Elin Berild
Seksjonsleder Seksjonsleder verneombud
Seksjon for service og støtte Arbeidsgiverseksjonen Personalavdelingen
(fang. personalsjef)
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Direktøren
NLSH
NLSH 14.04.2010

TILBAKEMELDING ARBEIDSMILJØ FAGAVDELINGA
Det gis her tilbakemeling fra fagavdelinga i forbindelse med "God vakt".
Det vises til resultat av den elektroniske arbeidsmiljøundersøkelsen. Det foreligger resultater
for fagavdelinga som helhet og for seksjonene forskning og kunnskapsbygging. Dette
materialet sammen med samleresultatene for Nordlandssykehuset ble sendt ut til
seksjonslederne da rapportene kom.
Rapportene har vært drøftet i KVAM- møtet i fagavdelinga i dag. Dette var tillyst som utvidet
KVAM-møte. Bare en av hovedsammenslutningene hadde oppnevnt representant . Det var
representant for Unio - lokal tillitsvalgt for sykepleierforbundet Nora Frydendal Hoem. Siden
hun ikke kunne møte på KVAM-møtet i dag, hadde jeg møte med henne og med
fagavdelingas varaverneombud Sissel Eriksen 6.4. Vi kom her til samme vurdering og
konklusjon som i dag kom fram i KVAM-møtet.
I KVAM-møtet var seks av åtte seksjonsledere , varaverneombud (verneombudet var
forhindret fra å stille) og jeg til stede. De to resterende seksjonslederne hadde jeg konferert
med på forhånd, de hadde samme forståelse av arbeidsmiljøsituasjonen som kom fram i
dagens møte.
Til grunn for konklusjonen med hensyn til arbeidsmiljø i fagavdelinga ble lagt følgende:
- Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen viser etter vår oppfatning ikke tegn på at det
skulle foreligge et helsefarlig arbeidsmiljø eller uakseptabel risiko for dette i fagavdelinga.
Man ser likevel av den anonyme undersøkelsen at noen enkelte arbeidstakere kan være
spesielt belastet.
- Sykefraværet i fagavdelinga har vært og er lavt (har hele tiden ligget mellom 4 og 6 prosent
totalt).
- Det har i år ikke kommet avviksmeldinger knyttet til arbeidsmiljøet. I fjor var det
avviksmeldinger knyttet til fysiske forhold i fagavdelinga Rønvik, disse forhold er utbedret.
Det har ikke kommet avviksmeldinger knyttet til psykososialt arbeidsmiljø.
- Det har ikke framkommet opplysninger om helsefarlig arbeidsmiljø i personalmøter i
seksjonene.
- Det har ikke framkommet opplysninger om helsefarlig arbeidsmiljø på bakgrunn av
medarbeidersamtaler.
- Det foreligger ikke overtidsarbeid som vurderes som truende i forhold til helse og
arbeidsmiljø.
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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I drøftingene ble det enstemmig konkludert med at arbeidsmiljøet i fagavdelinga hovedsakelig
er godt. Det foreliggende materialet fra arbeidsmiljøundersøkelsen vil bli brukt i seksjonenes
personalmøter og i ledergruppa i de naturlige arbeidsmiljødrøftingene der. Med tanke bl.a. på
at man ser at noen enkelte arbeidstakere kan være spesielt arbeidsmessig belastet, vil
problemstillingene også naturlig bli fulgt opp i medarbeidersamtalene i fagavdelinga.

Med vennlig hilsen

Otto Mathisen
fagdirektør
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(Go Wt Arbeidsmiljø undersøkelsen : Svar fra Økonomiavdelingen 23.4.10)

Bodø, 23. april 2010

Direktøren
Her

RAPPORT FRA ØKONOMIAVDELINGEN VEDR GOD VAKT-UNDERSØKELSEN
Rapportene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse i økonomiavdelingen er videresendt og
gjennomgått av de respektive seksjonsledere, samt behandlet i økonomiavdelingens
ledergruppe. Rapporten er presentert for verneombud, og 21.4.10 ble det avholdt møte med
ledergruppa, verneombud og tillitsvalgt. Det er avtalt en ny gjennomgang av resultatene, med
påfølgende møte mellom ledere og representanter for de ansatte i uke 17. Der vil det endelig
avklares om avdelingen har behov for tiltak, eller om saken kan lukkes.
Det er ut fra tilbakemeldingene i rapporten ikke identifisert alvorlige avvik knyttet til
arbeidssituasjonen i noen av seksjonene. Sykefraværet i økonomiavdelingen er samlet sett
lavt, og det er ut fra statistikkene ikke identifisert sammenheng mellom sykefravær og
overtidsforbruk. Imidlertid er det ut fra den til dels høye overtidsbelastningen i deler av
avdelingen vurdert slik at dette området må ha fokus i tiden fremover, av hensyn til
forebygging av fremtidig sykefravær og/eller avvik.
Det er kommet tilbakemeldinger fra flere av de ansatte som deltok på undersøkelsen om at
spørsmålene ikke dekket de mest aktuelle problemstillingene knyttet til arbeidssituasjonen i
de enkelte seksjoner, og at rapporten derfor ikke gir fullstendig bilde av situasjonen. Dette er
noe som det bør tas hensyn til ved evt. senere undersøkelser.
Økonomiavdelingen er i arbeid med virksomhetsplan for 2010, og en viktig følge av dette
arbeidet er prioritering og planlegging av avdelingens personellressurser inneværende år.
Innhold og prioritering i plan for 2010 er ikke endelig konkludert, men planen skal
avstemmes og konkluderes med direktørens ledergruppe i mars/april.
Det har på grunn av den betydelige arbeidsmengden i januar til mars knyttet til
regnskapsavslutning og -rapportering for 2009 ikke vært mulig å gjennomføre ytterligere
kartlegging av arbeidssituasjon og HMS i etterkant av resultatene fra God Vakt. Dette
arbeidet vil imidlertid prioriteres i april/mai - og i samråd med vernetjenesten og tillitsvalgte.
Det har ikke vært gjennomført vernerunde i 2010.

Med vennlig hilsen
Tom Arne Arnesen
økonomisjef

Postadresse :

Telefon: 75 53 40 00`

Avd:

Saksbehandler: Gro Ankill/Tom Arne
Arnesen

Nordlandssykehuset HF

Teksttlf: 75 53 44 22

Avd tlf:

Dir tlf:

Økonomiavdelingen

Org nr: MVA : 983.974.910
NO

Avd faks:
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NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO
Drift og eiendom
BODØ

INTERNT NOTAT

Til Direktøren

Saksbehandler: Saksnr.: Dato:
Bernt Toldnes, tlf: 91593800 2010/646 09.04.2010

Tilbakemelding God vakt - Drift og eiendom NLSH HF
Vedlagt oversendes egenvurdering i forbindelse med spørreundersøkelse knyttet til God vakt.
Undersøkelsen ble gjennomgått av D&E ledelse hvor alle spm ble vurdert i forhold til relevans
knyttet til God vakt eller annen adekvat oppfølging, med påfølgende analyse. Undersøkelsen
sammen med ledelsens analyse ble senere fremlagt for KVAM D&E hvor gruppen gav sin
tilslutning. Spørreundersøkelsen med ledelsens fortolkning er også diskutert i underliggende
lederfora samt ved personalmøter uten at det er fremkommet avvikende oppfatninger i forhold til de
konklusjoner som er truffet.
Saksgangen krever behandling i Utvidet KVAM. Det er ikke meldt kandidater til denne fra noen av
hovedsammenslutningene. Personal ved H Eichler sendte ut purring på min anmodning 7/4 med
konklusjon at ordinært KVAM må anses å være utvidet inntil disse er oppnevnt.
Drift og eiendom oppfatter ikke at det er forhold som er av alvorlig karakter knyttet til intensjonene i
undersøkelsen God vakt ved vår klinikk. Imidlertid er det funn som vil bli adressert i den løpende
forbedring av ledelse og samhandling som finner sted i den enkelte avdeling.

Med vennlig hilsen

Bernt Toldnes
Drift-og eiendomssjef
Vedlegg
1 Tilbakemelding God vakt - Drift og eiendom NLSH HF - Egenvurdering
Kopi til:
Styremøte
Helse D&E
Nord RHF - 31. mai 2010
KVAM
Per Ingve Norheim
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Eivind Solheim
Direktør
Her

Tilbakemelding etter arbeidsmiljoundersokelse ved Kvinne/barnklinikken, NLSH
Kort virksomhetsbeskrivelse
Kvinne/barn-klinikken består av følgende enheter:
Fode/gyn.enheten i Vesterålen som ivaretar fødsler og barseltid for kvinner fram til uke 35 i
svangerskapet. Avdelingen selekterer 5-10 % av sine pasienter til Bodø. Avdelingen har
fullverdig tilbud til kvinner med gynekologiske sykdommer. Det drives både poliklinisk og
ambulerende virksomhet.
Fode/gyn. enheten i Lofoten er en forsterket fødestue. Dette innebærer at det finnes
beredskap for akutte keisersnitt og at det gjøres planlagte keisersnitt. Her får alle
"normalfødende" tilbud. Seleksjon etter kriterier for fødepasientene. Avdelingen sender 3540 % av fødepasientene til Bodø. Avdelingen har fullverdig tilbud til kvinner med
gynekologiske sykdommer. Det drives både poliklinisk og ambulerende virksomhet.
Nyfødt/intensivenheten mottar for tidlig fødte og syke nyfødte. Seksjonen fungerer som
intensivenhet for nyfødte, men har også barn som trenger intermediær pleie og barn som er
umodne og trenger observasjon under vekst. Enheten behandler også ekstremt for tidlig fødte
ned til 23 uker.
Barnemedisinsk enhet mottar barn med alle typer barnemedisinske problemstillinger fra
nyfødtperiode til 14 år. Barn opp til 7 år med kirurgiske tilstander innlegges også ved denne
seksjonen. Barn med sykdommer i øye, ØNH-regionen eller som har ortopediske problemer,
innlegges ved annen avdeling. Enheten har to rom for isolasjon og et sykerom for observasjon
av kritisk syke barn nært vaktrommet.
Føde/barsel/obs enheten i Bodø er en kombinert føde -barsel avdeling med
observasjonssenger og 4 fødestuer. Avdelingen har poliklinisk virksomhet med tilbud om
samtale, ultralydscreening og amming.Risikogravide fra hele Nordland selekteres til Bodø.
Gynekologi
I kvinne/barn-klinikken behandles de fleste former for kvinnesykdommer bortsett fra enkelte
kreftformer som behandles ved Universitetssykehuset Nord Norge. Inneliggende
pasientene ligger på Gynekologisk/kirurgisk enhet B6.
Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen er inkludert i kirurgisk/ortopedisk klinikk.
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Enhet for poliklinikker/ dagbehandling og barnehabilitering
Barneavdelingens poliklinikk mottar barn med alle typer barnemedisinske problemer med
aldersgrense oppad for nyhenviste på 14 år. I noen tilfelle følges barn med kroniske tilstander
opp til de er 18 år. Opplæring av barn og foreldre skjer i noen tilfelle i samarbeide med
Lærings- og mestringssenteret.
Kvinneklinikkens poliklinikk tar imot kvinner som er henvist til spesialist for rutinekontroll
eller øyeblikkelig hjelp. Det utføres poliklinisk utredning og behandling av
kvinnesykdommer, og gis svangerskapsomsorg til kvinner med komplikasjoner i nåværende
eller tidligere svangerskap.
Seksjon barnehabilitering mottar barn og ungdom med funksjonshemninger sammen med
foreldre til tverrfaglig utredning, diagnostisering og behandling. Enheten fungerer som
dagpost. Barn og foreldre ligger i hotellet.

Resultatene fra undersøkelsen er brukt ved alle enheter. Ingen av enhetene hadde svarprosent
på mindre enn 50.
Ved gjennomgang av resultatene for hele klinikken kom det fram at det hadde vært varierende
oppfatninger om spørsmålene. Det var vanskelig å komme fram til en felles forståelse. Noen
hevdet at de hadde svart annerledes enn de ville gjort hvis de hadde kunnet diskutere
innholdet med andre. For ledergruppa viste det seg at noen hadde definert egen enhet som
enheten de selv er satt til å lede og ikke som enheten ledergruppa.

Prosess
Det ble avholdt møte med alle tillitsvalgte, verneombud og ledere hvor klinikkens resultater
ble presentert og sammenlignet med sykehusets resultat.
Klinikksjefen ba den enkelte enhetsleder om å gjennomføre prosesser i sin enhet. Med
grunnlag i spørreundersøkelsen og med hovedfokus på spørsmålene 37, 38,39,44 og 46 skulle
de komme fram til om enhetene kunne karakteriseres som grønn, gul eller rød.
Tilleggsinformasjon fra medarbeidersamtaler, personalmøter og kjennskap til egen drift skulle
bidra til å kartlegge mulig ubalanse mellom oppgaver og ressurser skulle taes med før endelig
beslutning. Klinikksjefene har vært til stede ved gjennomgang i Lofoten og Vesterålen.
Resultatene ble lagt fram i Kvamgruppemøte den 22.mars. Da dette ikke var et utvidet
kvamgruppemøte ble det avholdt ekstra møte 6. april hvor sammenslutningene Sand, Delta og
Fagforbundet var innkalt. Representanten fra Sand møtte ikke. I dette møte ble resultatene for
enhetet for føde,barsel gjennomgått og det ble orientert om resultatene for de andre enhetene.
Klinikkens KVAM gruppe stiller seg bak prosessen i klinikken og de funn som er gjort.

Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010

side 121

Funn
Fødeavdelingen Bodø - rød
Fødeavdelingen har i samarbeid med ou-seksjonen gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse.
Disse to undersøkelsene overlapper hverandre og begge viser at det er ubalanse mellom
ressurser og oppgaver. Det fremheves at vasking av fødesenger og fødestuer er medvirkende
til dette, I tillegg er det en del organisatoriske endringer som bør gjennomføres. Enheten har
nedsatt grupper innenfor utpekte områder.
Fødestua Lofoten - grønn
Fødeavdeling Vesterålen - grønn
Leger obst/ gyn, Bodø - grønn
Leger Pediatri - rød
Her nevnes bl.annet; ikt utstyr som ikke fungerer og systemer som er tidkrevende i tillegg til
at mer enn 60 % sier at arbeidsmengden er belastende.
Nyfødt intensiv- grønn
Barnemedisin - grønn
Ledergruppa - rød
Her vil vi gjøre en kartlegging for å avdekke ytterligere områder for forbedring. Momenter
som nevnes er det som kalles "snubletråder". Vanskelige systemer for bestilling, data som
ikke virker, mye tid til oppgaver postsekretærer gjorde tidligere. Systemer og rutiner for
bestilling av billetter og taxi. Lite tid til å drive med ledelse,
Kontortjenesten - rød
Arbeidsmengden er for stor, mange dokumenter som skal skrives og
kvalitetssikres. Dette har ført til stor mengde uskrevne dokumenter noe som igjen fører til
følelse av utilstrekkelighet.
Hab. poliklinikker og dagbehandling - grønn

Videre prosess
Selv om ikke alle enheter har konkludert med at det er ubalanse mellom ressurser og
oppgaver, har flere kommet fram til områder de ønsker å jobbe videre med.
Alle enhetsledere og tillitsvalgte ved de aktuelle enheter er orientert om at tiltak skal være
utarbeidet innen 5. mai.
Ledergruppa skal bruke deler av ledersamling 15. og 16. april til dette arbeidet.
Vedlegg:
Referat fra Kvamgruppemøte
Referat fra møte med ledelsen føde og representsnter fra Sand, Delta og Fagforbundet
Med hilsen
Nina Jamissen
Klinikksjef Kvinne/barn
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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Referat fra KVAMgruppemøte Kvinne /Barn-klinikken, mandag 22.03.10
Tilstede: Nina Jamissen, Ann-Merethe Mannvik, Bjørg Magni Skei, Tove Lise S. Svendsen,
Marianne Nøstvik, Anita Kvarsnes, Siv Bente Gundersen, Heidi Sivertsen, Bjørn Holdø.
Representant fra Vesterålen var tilstede via videooverføring deler av møtet.
Sak 1 . Kort informasjon om hensikten med KVAM-grupper v /Nina. Se vedlegg.
Skal avholdes møte ca hver annen måned. Er enighet om å ha med 3 representanter for
tillitsvalgte.
Sak 2 . Resultatene fra gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen i den enkelte enhet.
Tilbakemelding til AMU om hvilke enheter som må iverksette særskilte tiltak.
Gikk kort gjennom de enkelte enheten og konkluderte med følgende:
L1 har hatt saken oppe på personalmøte. Alle punktene er grønne.
Kontor/stab/støtte: Rød. Er tatt opp med hver enkelt medarbeider. Det ble under møtet luftet
muligheter/forslag om hva man kan se på av endringer uten økte ressurser på personalsida.
De skal internt jobbe videre med forslag til tiltak.
Hab/Polikl.: Diskutert sammen med verneombud på avdelinga. Grønn. Har et par punkter som
de har valgt å sette som "Gult" og jobbe videre med internt.
NI har hatt saken oppe på personalmøte samt diskutert med tillitsvalgte. Grønn.
Lofoten: Nina har vært der i møte med tillitsvalgte og verneombud. Grønn.
Vesterålen: Nina har vært der i møte, Grønn.
Legegruppa obst/gyn: Grønn. Et punkt gult (sykefravær)
Føden: Rød. Der har de etter tidligere undersøkelser nedsatt ei gruppe som nå jobber med
forbedringstiltak.
Leger ped: ingen tilstede på møtet, men de er Rød. Skal ha personalmøte for å se på tiltak her
i nærmeste framtid.
Ledergruppa: Rød. Det skal diskuteres på ledersamlinger hva som kan gjøres for å forbedre
dette.
Det er satt frist til 1. juni for å komme med utarbeidete tiltak til AMU.
Blir derfor enige om å ha neste møte i KVAM-gruppa mandag 10.mai.
Da skal HMS-planer og avviksmeldinger være tema.
Ingen saker under evt. Alle i gruppa oppfordres til å melde saker på forhånd til Nina.
Ref. Ann-Merethe Mannvik
Styremøte Helse Nord RHF - 31. mai 2010
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Referat fra møte 6.april kl 14.30-15.30.
Nina hadde innkalt til møte angående oppfølging etter "God vakt"
undersøkelsen

Innkalte: Anita Nygaard TV Fagforbundet, Sonja Tørset TV Delta, Monika Thorbergsen TV
DNJ, Marit Mathisen ass.enhetsleder føden, Bjørg Gjølstad Lien enhetsleder føden. Monika
møtte ikke, ellers var alle innkalte til stede.

Nina gikk gjennom resultatet fra undersøkelsen for nlsh og kvinne/barnklinikken. Fødens svar
ble gjennomgått spesielt. Fødeavdelingen har hatt en lignende undersøkelse på kursdagende i
januar i år. Det var spesielt fire spørsmål vedrørende arbeidsmengde, fysisk belastning og
tidspress der føden hadde store avvik i besvarelsene i forhold til resten av sykehuset. Totalt
sett deles resultatene inn i fargegruppene grønn, gul og rød. Rød er avvikende i forhold til
gjennomsnittet. Fødeavdelingens svar var totalt sett i kategorien rød.

Vi diskuterte flere av resultatene, blant annet sykefravær, arbeidsmiljø generelt samt
arbeidsmengde og tidsbruk.Resultatene fra føden skyldes i hovedsak ubalanse mellom
oppgaver og ressurser.
Det var bred enighet om at det at personalet må vaske fødestuer og pasientsenger er en
medvirkende årsak til dette.
Vi vil jobbe videre med resultatet etter denne undersøkelsen og vi ser at "God vakt"
undersøkelsen og avdelingens undersøkelse overlapper hverandre.

Referent Marit

TV Fagforbundet TV Delta
Anita Nygaard Sonja Tørset
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NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO
Diagnostisk klinikk
Bodø

Til:

Per-Ingve Norheim
Nordlanssykehuset
8092 Bodø

Sted/Dato:

Bodø, 22. mars 2010

Tilbakemelding på God -Vakt 2010 fra Diagnostisk klinikk

Identifisering av enheter og personellgrupper med mulig uakseptabelt høy
risikofor ubalanse mellom oppgaver og til rådighet stående ressurser for å
løse disse oppgaver
Klinikkutvalget for diagnostisk klinikk har på et møte 18.2.2010 diskutert tolkning av
rapportene fra medarbeiderundersøkelsen i forbindelse med "God vakt' og blitt enig om å
gruppere spørsmålene fra medarbeider spørreundersøkelsen i grupper som følger:
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer
29-30: Påvirkningsmuligheter
31-32: Forutsetninger for mestring
33-36: Psyko-sosiale forhold
37 : Fysiske forhold
38-45: Stressmestring
46 : Sykefraværet
47-49: Ivaretagelse/omsorg
50-59: Ledelse
60-62: Verdier
Denne gruppering ble da brukt som utgangspunkt for vurdering og tolkning på avdelings- og
enhetsnivå.
Videre kom fra organisasjonsrådgiver Steinar Vaag anbefaling om å hovedsakelig konsentrere
seg på svarene til spørsmålene 37, 38, 39, 44 og 46. Videre ble fra klinikkledelsen ansett som
mest meningsfull å klassifisere svar som rød dersom det er mer enn 10 % og mer enn en
person som har svart med det mest negative alternativet.

Styremøte Helse
Nord RHF - 31.Telefon:
mai 2010
Postadresse:
75 53 40 00*
Nordlandssykehuset HF
Diagnostisk klinikk
n. n. -

Teksttlf: 75 53 44 22

Avd: Diagnostisk klinikk
Avd tit 75578341195833753

Saksbehandler: Tove Hvassing
Dir tlf: 75578341

Org nr: MVA : 983.974.910 NO

Avd faks: ingen data

Avd e-post:
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Ledere i diagnostisk klinikk:
- For hele diagnostiske klinikkens ledere viste svarene, at området stressmestring kan
bedømmes som gult, de øvrige områder bedømmes som grønt. Men spørsmål 39 (belastende
arbeidsmengde) utpekte seg og svar med 30,8 % for det mest negative alternativet bedømmes
som i utgangspunktet som rødt. Men også her ble svarene 21 - 28 og 31 og 32 angående
motivasjonsfaktorer og forutsetninger for mestring besvart med overveiende positive
svaralternativer. Det samlede bilde tolkes derfor også her som heller gult, men tiltak for å
bedre situasjonen angående arbeidsmengden bør vurderes.

Medisinsk faglig stab:
- Svarene til medisinskfaglige staben i hele diagnostiske klinikken bedømmes som mulig
kritisk angående området stressmestring. Ved nærmere vurdering av svarene så var det ingen
spørsmål med minst 10 % og minst 2 personer som har svart med det mest negative
alternativet, men på spørsmål 39 (belastende arbeidsmengde) svarte 57 % av 7 personer med
det nest negative alternativet. Men i denne gruppen er svarene til spørsmålene 21-28, 31 og 32
besvart med nokså positive alternativer. Tatt dette med i betraktning og etter de foreliggende
kriterier bedømmes altså situasjonen som gult.

De øvrige områder ble bedømt som gult eller grønt.

Bildediagnostisk avdeling:
For bildediagnostisk klinikk ble rapportene drøftet på enhetsnivå med medarbeiderne og
enhetslederne, deretter ble resultatene drøftet og tolket på et enhetsledermøte med tillitsvalgt
10.03.2010 med følgende resultat:
- Radiologisk enhet Vesterålen: generelt middels til positiv (gult til grønt)
- Radiologisk enhet Lofoten: generelt middels til positiv (gult til grønt)
- Radiologisk enhet Bodø og BDS: området stressmestring bedømmes som til mulig kritisk.
Det kritiske spørsmål her var 38 (belastende arbeidstempo) med svarprosent på 17,4 for det
mest negative svaralternativet og spørsmål 39 (belastende arbeidsmengde) med 13 % for det
mest negative svaralternativet. Men også her ble spørsmålene angående motivasjonsfaktorer
og forutsetninger for mestring besvart med overveiende positive svaralternativer (grønt).
De øvrige områder bedømmes som gult til grønt.
Samlet bedømmes situasjonen for radiologisk enhet Bodø altså som gult, men tiltak for å
bedre situasjonen angående arbeidsmengde og arbeidstempo bør vurderes
Generelt for bildediagnostisk avdeling , lederne og medisinskfaglig stab
Angående arbeidsmengden (spørsmål 39) utpeker seg svarene fra gruppene radiologisk enhet
Bodø (inkl. BDS), fra lederne og fra medisinskfaglig stab, som ovenfor anført. Mot disse svar
kan avveies det gjennomgående positive bilde for svarene angående motivasjonsfaktorer og
forutsetning for mestring og videre det positive bilde fra sykefravær i 2009.
Tilsvarende bedømmes også situasjon for svarene fra radiologisk enhet Bodø angående
arbeidstempo.
Samlet bedømmes altså situasjonen angående risiko for ubalanse mellom oppgaver og
ressurser for hele bildediagnostiske avdeling, lederne og medisinskfaglig stab som gult, men
tiltak bør vurderes i videre førløpet angående forholdene rund arbeidsmengden for radiologisk
enhet Bodø og BDS, for klinikkens ledere og for medisinskfaglig stab. Videre bør også
vurderes tiltak angående arbeidstempoet på radiologisk enhet Bodø og BDS.
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Laboratoriennedisinsk avdeling:
Behov for tiltak for laboratoriemedisinsk avdeling må vurderes både i enkeltenheter og for
avdelingen totalt, spesielt da laboratorieansatte utfører mange arbeidsoppgaver på tvers i
enhetenen.
Prosessen:
Avdelingsledergruppa i laboratoriemedisinsk avdeling har gått gjennom hovedpunktene i eget
møte hvor også tillitsvalgte for NITO og Fagforbundet og vernetjenesten var invitert.
Undersøkelsen er tilgjengeliggjort for alle ansatte på enhetene enten i form av at det har vært
drøftet på personalmøter eller tilgjengelig i utskriftsformat.
For å sikre oss at vi tok med andre faktorer som også spiller en rolle så utarbeidet
avdelingsleder lab et hjelpeskjema til bruk for enhetslederne hvor vi også tok med
avviksmeldinger, vernerunder, sykefravær i enheten, om medarbeidersamtaler var utført og
øvrig kjennskap til enheten.
Totalt sett så har avdelingen et akseptabelt sykefravær, men det er enkeltenheter som har høyt
fravær, og vi har god kjennskap til årsakene.
Vurdering i forhold til avdeling og enhetsnivå:
Svarprosenten for de ulike enhetene er meget variabel og gir rom for tolkninger av
nytteverdien av resultatene.
Laboratoriemedisinsk avdeling består av 8 enheter, derav 6 i Bodø og de andre to henholdsvis
i Lofoten og Vesterålen.

Vurdering av enkeltenheter
Bakteriologisk enhet:
Svarantall 10
Sykefravær 10,1%
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som positiv
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels
38-45: Stressmestring vurdert som middels
46 : Sykefraværet er noe høyt, men med kjente årsaker
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels
50-59: Ledelse vurdert som positivt
60-62: Verdier vurdert som positiv
Arbeidsmengden oppleves av enkeltpersoner som belastende, men det store flertallet opplever
at arbeidsoppgaver og bemanning er akseptabelt.
På nevnt områder ansees resultatene som middels/positivt. På spørsmålene som omhandler
mestring, sosiale forhold og forventninger så er det svært positivt resultat.
Totalvurderes som grønn, ingen ytterligere tiltak vurderes som nødvendig.
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Patologienheten:
Svarantall 18 (det er 5 mer enn det som faktisk jobber på enheten)
Sykefravær 2,9 %
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som middels
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels
38-45: Stressmestring vurdert som middels
46 : Sykefraværet er svært lavt
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels
50-59: Ledelse vurdert som middels
60-62: Verdier vurdert som positiv

Her har flere enn de som arbeider ved enheten besvart, og resultatet må behandles deretter.
Her kommer det fram at arbeidsmengden er belastende og at det ikke er tilstrekkelig med
hjelpemidler/ressurser tilgjengelig. Her vil det være nødvendig med ytterligere undersøkelser
for å finne ut mer om situasjonen. Det er ikke åpenbart hvilke yrkesgrupper det gjelder, og her
må vi sammenholde med øvrige data som vi har tilgjengelig. På spørsmålene som omhandler
mestring, trivsel sosiale forhold og forventninger så er det positivt resultat.
Totalvurderes som gul, her må vi avklare nærmere.
Blodbankenheten i Bodo:
Svarantall: 10
Sykefravær 3,5 %
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som middels
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels til positivt
38-45: Stressmestring vurdert som middels
46 : Sykefraværet er lavt
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels
50-59: Ledelse vurdert som positivt
60-62: Verdier vurdert som positiv
Her er det stor overvekt av positive tilbakemeldinger både når det gjelder arbeidsmengde,
mestring og trivsel. Ytterligere tiltak ansees ikke som nødvendig.
Totalvurderes som grønn, og ytterligere tiltak ansees ikke som nødvendig.
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Molekulærbiologisk enhet:
Svarantall: 5
Sykefravær 7,5 %
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som positivt
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels til middels
38-45: Stressmestring vurdert som middels i spørreundersøkelsen, men ved
avklaring i personalmøte vurderes det til positivt
46 : Sykefraværet er middels, kjente årsaker til fravær
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels i undersøkelsen, men endret til
positivt etter avklaring i personalmøte
50-59: Ledelse vurdert som positivt
60-62: Verdier vurdert som positiv
Her er det stor overvekt av positive tilbakemeldinger, med unntak av spørsmål 44 Får du
oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem?, her kom det
fram ved møte med de ansatte et det var tenkt på manglende utstyr/apperatur. Nå har vi fatt
kjøpt inn nødvendig utstyr og situasjonen har dermed endret seg.
Totalvurderes som grønn, og ytterligere tiltak ansees ikke som nødvendig.
Sentrallaboratoriet:
Svarantall 29
Sykefravær 6,1 %
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som middels/positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som middels
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som middels/positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels
38-45: Stressmestring vurdert som negativ/ middels
46 : Sykefraværet er middels, kjente årsaker til fravær
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels/ negativ
50-59: Ledelse vurdert som middels /negativ
60-62: Verdier vurdert som middels
Svarresultatene fra spørsmålene viser at fysisk arbeidsbelastning, arbeidsmengde og
arbeidstempo oppleves som belastende, og her er områder som må jobbes videre med. Trivsel,
sosiale forhold og mestring er bra.
Totalvurderes som gult, vi må avklare nærmere om arbeidsbelastning og vurdere hvilke tiltak
som eventuelt skal settes i verk.
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Preanalyttisk enhet:
Svarantall 10
Sykefravær 14 %
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som negativ/middels
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som middels
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels/ negativ
38-45: Stressmestring vurdert som middels/ negativ
46 : Sykefraværet er høyt, kjente årsaker til fravær
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels
50-59: Ledelse vurdert som positiv
60-62: Verdier vurdert som positiv
Denne enheten utmerker seg ved at fysisk arbeidsbelasting, arbeidstempo og arbeidsmengde
oppleves som belastende. Enheten har hatt høyt sykefravær over lengre tid og store
utfordringer med å tak i kvalifiserte vikarer. Fjoråret var preget av sykefravær hos leder, og
midlertidige tiltak før ny leder ble ansatt på slutten av året. Denne enheten har fått de største
endringene i bemanningssammensetningen ved omorganiseringa vi gjorde i 2009, og det er
nok en medvirkende årsak til at besvarelsene heller i negativ retning. Det er allerede satt
påbegynt flere tiltak for å bedre situasjonen. Trivselsvurderinga tenderer i positiv retning, men
det vil likevel være nødvendig med ytterligere vurderinger og tiltak.
Totalvurderes som rød , skal utredes nærmere.
Laboratorieenheten i Lofoten:
Svarantall mindre enn 2
Sykefravær: 7,7 %
Ingen egen rapport på grunn av lav svarprosent. Det vi vet om enheten i Lofoten er at fjoråret
var preget av sykefravær hos stedlig enhetsleder, og at ny enhetsleder først var på plass etter
sommeren. Bemanninga har vært tilfredsstillende, men tilfanget av arbeidsoppgaver har økt.
Selv om vi ikke har egen rapport for enheten skal enheten vurdere situasjonen og eventuelt
vurdere tiltak.
Laboratorieenheten i Vesterålen:
Svarantall 7
Sykefravær 5,7 %
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som middels/positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som middels
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels
38-45: Stressmestring vurdert som middels/ negativ
46 : Sykefraværet er middels, kjente årsaker til fravær
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels
50-59: Ledelse vurdert som middels
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60-62: Verdier vurdert som positiv
Fysisk arbeidsbelasting, arbeidstempo og arbeidsmengde oppleves som belastende.
Trangboddhet, arbeidsmengde og fysiske arbeidsmiljø(bord, stoler benker osv) oppleves som
belastende, men det positive er at det er besluttet å bygge nytt sykehus i Vesterålen om ikke
altfor mange år. Trivsel og sosiale forhold er positivt. Utfra kjente forhold som sykefravær,
bemanningsdekning (som er god), aktivitetstall og medarbeidersamtale må enheten vurdere
situasjonen mer detaljert.
Totalvurderes som gult, tiltak må vurderes.
Totalt for laboratoriemedisinsk avdeling:
Svarantall:93
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som middels/negativ
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels
38-45: Stressmestring vurdert som middels
46 : Sykefraværet er middels
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels/negativ
50-59: Ledelse vurdert som middels
60-62: Verdier vurdert som positiv
Totalvurderingen for hele laboratoriemedisinsk avdeling er at det er en del ansatte som
opplever arbeidsmengde og arbeidstempoet som belastende (se vurdering av
enkeltenhetenen). Noe av belastningen er kjent i form av fraværsstatistikk og mangel på
kvalifiserte sykevikarer. Slitasje på eget personell over tid er vi oppmerksom på, og
avdelingen prøver å jevne ut belastningen ved at flere deltar i fellesoppgaver. Det er ikke til å
legge skjul på at bemanningsmessig så har laboratorieavdelingen i Bodø i mesteparten av
2009 hatt personellmangel og likevel skulle holde normal drift.
Hvordan vi jevner ut belastningen slik at flere far en god arbeidsdag har vi ikke svar på enda,
men dette er noe som vi som avdeling er nødt til å jobbe videre med. Hvordan vi skal gjøre
det, og hvilke tiltak som skal settes i verk er ikke avklart.
Totalvurderes som gult, men tiltak må vurderes.
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Totalt for Diagnostisk klinikk:
På klinikknivå kommet klinikkutvalget frem til følgende tolkning:
Spørsmål 21-28: Motivasjonsfaktorer vurdert som positiv
29-30: Påvirkningsmuligheter vurdert som middels
31-32: Forutsetninger for mestring vurdert som positiv
33-36: Psyko-sosiale forhold vurdert som positiv
37 : Fysiske forhold vurdert som middels
38-45: Stressmestring vurdert som middels
46 : Sykefraværet er lavt og lite jobbrelatert
47-49: Ivaretagelse/omsorg vurdert som middels
50-59: Ledelse vurdert som middels
60-62: Verdier vurdert som positiv

Konklusjon:
Rapporten er behandlet på enhets-, avdelings- og klinikknivå og både tillitsvalgte og
vernetjenesten var involvert i tråd med arbeidsmiljølovens krav.
Helsebelastningen for diagnostiske klinikken som helhet vurderes som middels til positiv, dvs
i området fra gult til grønn.
Ved nærmere vurdering av svarene som utpeker seg spørsmål 39 (belastende arbeidsmengde)
som ble av 12,9 % besvart med det mest negative alternativet. Samtidig ble spørsmålene
angående motivasjonsfaktorer og forutsetninger for mestring besvart som positivt. I den
endelige tolkning av situasjon skal det også tas med i betraktning av sykefraværet for hele
diagnostiske klinikken har gått ned i 2009 sammenliknet for året før.

Samlet for diagnostisk klinikk tolkes situasjonen derfor som gult.
Fra enhetene bedømmes derimot situasjonen som rød for preanalytisk enhet i
laboratoriumsmedisinsk avdeling. Her oppleves fysisk arbeidsbelasting, arbeidstempo og
arbeidsmengde som belastende. Resultatene fra sentrallaboratorium, laboratorieenheten i
Vesterålen, patologisk avdeling, medisinskfaglig stab, lederne, brystdiagnostisk senter og
bildediagnostisk enhet Bodø oppfattes som gule men i videre forløpet bør det vurderes tiltak
for å skape en forbedring rund situasjonen angående spesielt arbeidsmengden på de anførte
enheter som utpeker seg på de tilsvarende spørsmål.

Med vennlig hilsen

Heinrich Backmann
Klinikksjef
Diagnostisk klinikk
Avdelingsoverlege
Bildediagnostisk avdeling
Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø
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Innkalte til klinikkutvalgsmøte 23.03.10
Tove Hvassing, avdelingsleder avdeling for laboratoriemedisin
Møteleder: Terje Haug klinikksjef diagnostisk klinikk
Innkall: Britt Marken tillitsvalgt fagforbundet,
Børre Johnsen leder smittevern,
Cecilie Fiva tillitsvalgt leger,
Elin Kosmo leder kontortjenesten diagnostisk klinikk,
Erling Saltrøe avdelingsoverlege medisinsk biokjemi,
Heinrich Backmann avdelingsoverlege BDS og klinikksjefens stedfortreder i
Ricardo Laurinis fravær,
Liisa Mortensen avdelingsoverlege bakteriologi,
Lill Angelsen leder bildediagnostisk avdeling,
Mari Darell vara verneombud,
Marianne Fagermo Kletteng verneombud,
Raymond Bertheussen tillitsvalgt NITO (representerer også sykepleierne på
laboratoriet),
Ricardo Laurini avdelingsoverlege patologi,
Terje Stavern tillitsvalgt radiografer,
Tom Eirik Mollnes avdelingsoverlege immunologi og transfusjonmedisin,
Torunn Nygård smittevernlege
Inger Kristin Nohr tillitsvalgt Delta
Hedda Soløy-Nilsen lege i spesialisering patologi
Zoran Ruzic overlege
Tilstede:
Terje Haug klinikksjef diagnostisk klinikk, Heinrich Backmann avdelingsoverlege BDS,
Børre Johnsen leder smittevern, Tove Hvassing, avdelingsleder avdeling for
laboratoriemedisin, Lill Angelsen leder bildediagnostisk avdeling, Tom Eirik Mollnes
avdelingsoverlege immunologi og transfusjonmedisin, Erling Saltrøe avdelingsoverlege
medisinsk biokjemi, Mari Darell vara verneombud, Raymond Bertheussen tillitsvalgt NITO,
Liv Johansen rådgiver diagnostisk klinikk.
Agenda
Del 1 Bildediagnostisk avdeling
-Drift i BDS
-Status i avdelingen
-Evt

Del 2 Felles saker
-Rapportering i forbindelse med God Vakt og medarbeiderundersøkelsen.
-Implementering av risikostyring
-Evt.

Status for ledelse i nåværende form
Del 3 Laboratoriemedisinsk avd.
-Plan for adipositasbehandling
-Evt.
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Referat
Del I
BDS hadde sendt en orientering om bemanningssituasjonen og denne ble diskutert. Det lages
en plan for å redusere sårbarheten og fordele belastningen. Avdelingsoverlegen har
hovedansvaret for dette.
Status for øvrig i avdelingen omhandlet reaksjoner på ansettelser og gjennomgang av
aktivitet.
Del 2
Det er utarbeidet en rapport i forbindelse med God Vakt-tilsynet. Rapporten er basert på
informasjon som har fremkommet i medarbeiderundersøkelsen, sykefraværsstatistikk og
annen info. Rapporten er utarbeidet i tråd med arbeidsmiljølovens krav til medvirkning og
involvering av de ansatte. Arbeidet er gjennomført på enhetsnivå, avdelingsnivå og for
klinikken. Underveis i prosessen har arbeidet blitt drøftet i klinikkutvalget og presentert i
klinikkens allmøte. Den endelige rapporten er også gjennomgått i allmøte.
Preanalytisk enhet utpeker seg som et prioritert området med behov for tiltak. For andre
enheter i "gul sone" vil tiltak bli vurdert.
Plan for å implementere risikostyring i forbindelse med oppfølging av ventelister er oversendt
fra Bildediagnostisk avdeling. Det må utarbeides planer for tiltaksoppføling i både lab og
bildediagnostisk avdeling så raskt som mulig.
Del 3
Planene for adipositasbehandlingen i NLSH er uklare. Det legges opp til at dette ikke skal
medføre økt belastning for lab. Klinikksjef har uttrykt bekymring i direktøren ledergruppe
både med hensyn på belastning og økonomi ved en rekke sammenhenger.
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God vakt undersøkelse Prehospital klinikk.
Sted

Spørsmål

Akuttmottaket

Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd)

Sone 1 (Bodø ,
Tverlandet,
Beiarn)

Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd
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Sone 2 ( Ørnes,
Inndyr,
Engavågen )

Sone 3
(Fauske,
Saltdal)

Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd
Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd)

Sone 4
(Steigen,
Hamarøy,

Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet

Tysfjord)

ditt

20

18 , 5

0

26,3

0

30 3

0

13,2

0

6,4

32,4

18 5

32,4

26,3

x

33,3

30,3

x

16,7

13,2

16 7

64

0

18 5

0

26,3

6,7

30,3

13,3

13,2

Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
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uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd
Sone 5
(Lofoten)

Sone 6
(Vesterålen :
St.nes, BØ,
Øksnes)

Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte x
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd
Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden

0

6,4

9,1

18,5

0

26,3

0

30,3

0

13,2

9,1

6,4

7,7

18,5

0

26,3

7,7

30,3

0

13,2

7,7

6,4

din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og

ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte x
forhold har vært

medvirkende til
sykefravær jeg har
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mnd
Sone 7
(Vesterålen :
Sortland,
Andens , Åse

Ambulanse
samlet

Prehospital
klinikk samlet

Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd
Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd)
Er den fysiske
arbeidsbelastningen
for stor i arbeidet
ditt
Er arbeidstempoet
belastende?
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Er arbeidsmengden
din belastende?
Får du oppgaver
uten tilstrekkelig
hjelpemidler og
ressurser til å
fullføre dem?
Jobbrelaterte
forhold har vært
medvirkende til
sykefravær jeg har
hatt (de siste 12
mnd
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Kartlegging av arbeidsmiljø med hovedvekt på forholdet mellom
oppgaver og ressurser i Prehospital klinikk

1 Innledning
Som en følge av Arbeidstilsynets kampanjer "God vakt" har Direktøren har pålagt Prehospital
klinikk å kartlegge arbeidsmiljø for å finne enheter som kan ha uakseptabel ubalanse mellom
oppgaver og ressurser. Deretter skal klinikken planlegge, gjennomføre og evaluere virkning
av tiltak for å opprette balanse mellom oppgaver og ressurser ved de enheter dette måtte angå.

Kartleggingen er gjennomført ved hjelp av en Questback basert spørreundersøkelse som ble
sendt ut til alle medarbeidere i NLSH i januar 2010.

2 Prehospital klinikk - resultater fra Questbackundersøkelsen
I Prehospital klinikk besvarte 115 ansatte undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på ca 49%.
Questback-undersøkelsen er meget omfattende. Svar på i alt 44 spørsmål er presentert. I
direktørens framdriftsplan (datert 19 feb 2010) kommer det fram at følgende indikatorer skal
vektlegges i tillegg til Questback-undersøkelsen:
1. Sykefraværsstatistikk
2. Overtidsforbruk
3. Avviksmeldinger
4. Medarbeidersamtaler
5. Vernerunder
6. Andre forhold.

Vi har valgt å ta utgangspunkt i Questback-undersøkelsen for å identifisere enheter i klinikken
som det skal vies særlig oppmerksomhet mot. Vi har blitt bedt om å gjøre denne
identifiseringen ut i fra 5 av spørsmålene i undersøkelsen.
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3 Bearbeidelse av Questback- undersøkelsen.
Resultater fra Questback undersøkelsen er av enhetsleder/avdelingsleder gjennomgått med
flest mulig ansatte i sin enhet, og det er gitt tilbakemeldinger på hvorvidt resultatene synes å
representere den faktiske situasjonen i enheten.
Sammen med informasjon fra sykefraværsstatistikk, overtidsforbruk, avviksmeldinger,
medarbeidersamtaler og vernerunder gir dette grunnlag for risikovurdering i den enkelte
enhet.

Den 23 .03.10 ble det avholdt utvidet KVAM gruppe møte med alle verneombudene i
klinikken samt representanter for hovedsammenslutningene tilstede.
Resultatene i undersøkelsen ble gjennomgått og sammenlignet med resultatene for foretaket
som helhet . Sammen med tilbakemeldingene fra de forskjellige enhetene har man forsøkt å
identifisere de enheter hvor forholdet mellom oppgaver og ressurser

4 HMS-arbeidet i klinikken - generell vurdering av
arbeidsmiljøet
4.1 KVAM-gruppe
Som et viktig ledd i å styrke Prehospital klinkk sin systematiske satsing på utvikling av god
kvalitet og godt arbeidsmiljø, er det etablert en kvalitets- og arbeidsmiljøgruppe (KVAMgruppe). KVAM-gruppen skal bidra til kontinuerlig forbedring av klinikkens tjenester og
arbeidsmiljø. KVAM-gruppen er opprettet som rådgivende organ til klinikksjefen og med
medlemmer som utøver HMS eller kvalitetsarbeid som sentral del av sitt arbeidsoppdrag.
KVAM-gruppen skal fungere som AMUs og kvalitetsutvalgets forlengede armer ut til
klinikken, hvor resultatet av gruppens arbeid skal virke til beste for både ansatte og pasienter.
Ordningen skal bidra til å skape nærhet mellom beslutter og utøver i spørsmål som angår
arbeidsmiljø og kvalitet.

4.2 HMS-plan og kartlegging av arbeidsmiljøet i klinikken
KVAM- gruppen skal møtes om lag 6 ganger pr år . En sentral del av gruppens arbeid består i å
godkjenne klinikkens HMS-plan samt å følge opp klinikkens arbeid med dette gjennom året.
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Årets HMS plan er laget før KVAM- gruppen ble fullstendig .

HMS plan vil bli gjennomgått i

senere KVAM- møter og eventuelt komplimentert.

Vernerundene i klinikken ble i 2009 gjennomført med verneområdets verneombud og
hovedvernombud der disse ikke var på plass . Verneombud er nå på plass i alle verneområder,
og opplæringa vil bli gitt så snart det er mulig.

4.3 Sykefraværsutvikling
Samlet sykefravær i klinikken er omtrent det samme i januar 2010 som i januar 2009 på rundt
9%. Det har gjennom året vært noe variasjon og det er variasjon mellom de enkelte enheter.
Det arbeides systematisk i klinikken med å redusere sykefraværet. Sykefraværsoversikter
distribueres månedlig til alle ledere i klinikken. Nyvalgte verneombud vil også motta denne
oversikten. Sykefraværsutviklingen skal vies oppmerksomhet i KVAM-gruppen, og det skal
utarbeides egen tiltaksplan for dette. Alle enhetsledere følges tett opp fra klinikkens ledelse
med henblikk på å dyktiggjøre disse i arbeidet med oppfølging av den enkelte sykemeldte og
mer generelle problemstillinger knyttet til sykefravær.

5 Enheter som skiller seg ut
5.1 Ambulansetjenesten
Ambulansetjenesten har vært preget av mange typer problemer siden denne ble overtatt
av foretaket, og det har vært jobbet systematisk med miljøtiltak og med å finne rett
forhold mellom ressurser og oppgaver.
Arbeidstilsynet har i januar 2010 hatt tilsyn ved ambulansetjenesten NLSH HF. Dette
har resultert i 8 pålegg som både omhandler fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. I
henhold til påleggene skal det gjennomføres flere omfattende kartlegginger og tiltak.
Ambulansetjenesten som helhet vil således bli viet et spesielt fokus i tiden fremover.

Svarprosenten i Questback undersøkelsen er i enkelte enheter veldig lav og gir således
et lite tilfredsstillende bilde av situasjonen. Utstyr og tilgjengelige hjelpemidler i
ambulansetjenesten er standardisert og således lik for alle enheter, likevel besvares dette
punktet svært ulikt i de forskjellige enhetene. Det kan være relatert til forskjellig
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oppfatning om hva som er tilstrekkelig, men også relatert til tilgang på ekstern ressurs
som brannvesen, politi, legevaktslege etc. Erfaringsmessig vet vi at jobbrelatert
sykefravær kan ha årsak i forskjellige miljøfaktorer som ikke relaterer seg til uballanse
mellom ressurs og arbeidsoppgaver. Vi har fatt tilbakemeldinger om at flere av de
ansatte i Lofoten har krysset av på 4 og 5 på dette spørsmålet, med bakgrunn i en
personalkonflikt tre år tilbake i tid. De psykososiale arbeidsforholdene vil bli nøye
kartlagt gjennom den psykososiale undersøkelsen som er under bearbeidelse.

Klinikkens KVAM gruppe med vernetjenesten og tillitsvalgte har ut fra Questback
undersøkelsen og tilbakemeldinger fra enhetsledere forsøkt å identifisere de enheter
som skiller seg ut:

Sone 1 (Bodø, Tverlandet og Beiarn)
Sone 3 (Fauske, Saltdal)
Sone 6 (Stokmarknes, Øksnes, Bø)

5.2 Akuttmottak
Akuttmottaket/AMK har historisk sett hatt høyt sykefravær. Pr januar 2010 13% hvorav
mesteparten representerer langtidssykemeldte. Mangel på kvalifiserte vikarer fører til
økt belastning på de faste ansatte. Lokalitetene er trange mtp pasientbelegg, og det kan
være vanskelig å få pasienter videre til sengepost.
Ut fra besvarelse på undersøkelsen får vi inntrykk av at det kan være uakseptabel
diskrepans mellom ressurser.

5.3 Enheter med mulig behov for særskilte tiltak
På bakgrunn av de funn som er gjort i Questback-undersøkelsen og den drøftingen som her er
gjennomført, er vi kommet til at det bør gjøres en særskilt risikovurdering og settes inn evt.
tiltak mot følgende enheter (i prioritert rekkefølge):
1. Ambulanse sone 3
2. Akuttmottak/AMK
3. Ambulanse sone 1
4. Ambulanse sone 6
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6 Generelle tiltak i klinikken på bakgrunn av "God vakt"
Alle enheter i klinikken vil legge fram resultatene fra Questback-undersøkelsen i sin helhet i
sine personalmøter i nærmeste framtid. Her vil det være naturlig å legge fram resultatet fra
den aktuelle avdelingen samt resultatene fra sykehuset og klinikken som helhet. Det skal også
legges opp til en diskusjon i personalmøtene med sikte på involvere de ansatte og komme
fram til realiserbare forslag til bedret forhold mellom oppgaver og ressurstilgang, bedret
arbeidsmiljø og bedret kvalitet på tjenester klinikken leverer. Det vil også være naturlig å se
denne undersøkelsen i sammenheng med den kartleggingen som gjøres av det psykososiale
arbeidsmiljøet i ambulansetjenesten. Ansvaret for gjennomføring av denne delen av
personalmøtene legges til de respektive avdelingsledere/enhetsledere. Forslag og resultater fra
disse prosessene legges fram for og behandles i klinikkens KVAM-gruppe.
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Psykisk helse- og rus klinikk

Eivind Solheim
Her

Sted/Dato:

Bodø, 15.03.2010.

Gjensvar fra Psykisk helse- og rus klinikken
Oppgave:
Identifisere enheter og personellgrupper med mulig uakseptabel risiko for ubalanse mellom
oppgaver og ressurser.
Prosessen.
Klinikken distribuerte fortløpende avdelingsvise tilbakemeldinger fra undersøkelsen. Videre
ble klinikkens Kvamgruppe, utvidet med klinikktillitsvalgte, innkalt til møte med "god vakt"
som eneste sak.
I henhold til anbefaling fra Kvam-seksjonen er det spørsmål 37, 38, 39, 44, og 46 i
undersøkelsen som er vektlagt spesielt i vår vurdering.
Vurdering i forhold til klinikk, avdeling og enhetsnivå.
• Klinikkens kvamgruppe vurderer at det ikke er nødvendig med klinikkovergripende tiltak i
forhold til aktuell problemstilling. Dette basert på at 89,3 % av respondentene svarer at de
"av og til/nokså sjeldenlmeget sjelden eller aldri har en belastende arbeidsmengde", og
89,6 % sier at de "av og til/nokså sjelden/meget sjelden eller aldri får oppgaver uten
tilstrekkelige hjelpemidler og ressurser til å utføre dem".
• Svarene på avdelingsnivå reflekterer svarprofilen på klinikknivå. Vurderingen gjort i møtet
tilsier at det ikke er nødvendig med avdelingsovergripende tiltak for noen av våre
avdelinger i forhold til aktuell problemstilling.
• På enhetsnivå vurderer møtet at det er ansatte som opplever belastende arbeidsmengder,
men det rapporteres i betydelig mindre grad at de har for få hjelpemidler, og ressurser til å
løse dem. Det rapporteres om travle perioder, men dette korrelerer ikke med negative
tilbakemeldinger om motivasjon og arbeidsglede i undersøkelsen.
Kvamgruppen ser at det finnes enheter i klinikken som bør følges opp særskilt, men det
gjelder andre områder enn eventuell ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Man ser også
at enkelte enheter har enkeltrespondenter som skårer negativt, men disse er så få at de
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fremstår som enkeltindivider i undersøkelsen og det er naturlig å følge disse opp
individuelt.
Konklusjon.
Kvamgruppen vurderer ut fra spørreundersøkelsen og kjennskap til driften for øvrig, at det
ikke er nødvendig med en handlingsplan for risikoreduserende tiltak i Psykisk helse- og rus
klinikken. Det er ikke identifisert enheter og personellgrupper med uakseptabel risiko for
ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Veien videre.
Undersøkelsen omfattet flere andre områder enn de som arbeidstilsynet ber om gjensvar på.
Det er enheter og grupper av ansatte som har en svarprofil som krever at det settes fokus på
deres totale arbeidssituasjon. Spesielt fremheves her at ansatte ved poliklinikker og ledere er
grupper som har utfordrende arbeidsdager.
Kvamgruppen registrer og at det er områder som - uten at det rapporteres alarmerende tall vil få sterkere fokus i klinikken. Her nevnes forbygging av sykefravær, oppfølging av
sykemeldte og systematisk kvalitetsarbeid.
• Klinikksjef Psykisk helse- og rus klinikk vil pålegge sine avdelingsledere å bearbeide de
gjensvar som de har fått i sine respektive kvamgrupper.
• Klinikksjefen anbefaler at avdelingene utvider kvamgruppene med aktuelle tillitsvalgte for
å sikre en bred representasjon i prosessen.
• Tiltaksplan for aktuelle avdelings- og enhetsvise problemstillinger skal oversendes
klinikksjefen i Pr-klinikken innen 07/5-2010.

• Innsendte tiltaksplaner gjennomgås av klinikkens utvidede kvamgruppe 20/5-2010

Torunn Alveng
Klinikksjef Bjørnar Hansen
Rådgiver
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Kvalitet og HMS
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Arbeidstilsynet
Postboks 343
9305 Finnsnes

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
2008 /35066 101358/2009 2008/1342/PIN 26.03.2010

Foreløpig rapport om lukking av pålegg; balanse mellom oppgaver og ressurser
Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende "God vakt", sist Arbeidstilsynets brev av 9.11.2009
vedrørende blant annet angivelse av frister for lukking av pålegg. Her følger en foreløpig rapport om
lukking av pålegg 1; kartlegging og risikovurdering.
Vi har til nå i hovedsak fulgt godkjent fremdriftsplan/tidsplan for arbeidet med lukkingen av
påleggene. Arbeidet med analysen og risikovurderingen etter innsamling av et stort datagrunnlag har
imidlertid vist seg så omfattende og arbeidskrevende for en del enheter/klinikker at vi ikke rekker
AMU behandling av saken innen 1.04.2010. Møte i AMU er berammet til 22.04.20 10. Så snart
AMU-møtet er avviklet, vil vi ettersende AMU-saken som vil inkludere en mer komplett
redegjørelse for lukkingen av dette pålegget.

Kartleggingen er basert på data fra en medarbeiderundersøkelse sendt ut til samtlige hel- og
deltidsansatte i foretaket. Undersøkelsen inneholder 33 spørsmål, hvor noen spørsmål er mer
relevante for hovedproblemstillingen enn andre. Undersøkelsen skal gi grunnlag for arbeid med
forbedring også på andre områder enn avgrenset til tema balanse mellom oppgaver og ressurser. Som
illustrasjon for denne delen av kartleggingen vedlegges resultatet for helseforetaket som helhet.
Videre er kartleggingen også i forskjellig grad basert på data samlet inn blant annet gjennom det
løpende HMS-arbeidet. Som eksempel nevnes data vedrørende sykefravær, korridorbelegg, bruk av
overtid og ekstrahjelp, data fra vernerunder, medarbeidersamtaler med mer.
Analysen/risikovurderingen er basert på bred involvering av ansatte gjennom alt fra
allmøter/personalmøter, ledermøter, møter med verneombud/tillitsvalgte, møter i Kvalitets/arbeidsmiljøgrupper (KVAM-grupper) og AMU. Konklusjonene skal være basert på enighet mellom
ansattes representanter og ledelse. Bedriftshelsetjenesten Hemis deltar ved behandling av saken i
AMU og ellers ved behov. Vi har f. eks. benyttet Hemis i forbindelse med utvidet kartlegging av
ambulansetjenesten etter Arbeidstilsynets pålegg gitt etter tilsyn høsten 2009. Rapportering på
lukking av påleggene fra dette tilsynet oversendes Arbeidstilsynet som egne saker.

Til hjelp for risikovurderingen/analysen er brukt en metode for fargesetting av risikonivå . Rød sone
betraktes som sone for uakseptabel risiko mht balanse mellom oppgaver og ressurser.
Risikoreduserende tiltak er da nødvendig og skal planlegges og gjennomføres . For enheter i grønn
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sone betraktes tilstanden som tilfredsstillende og tiltak anses ikke som nødvendig i forhold til
hovedtema. Gul sone er definert mellom rød og grønn sone og hvor det forventes et aktivt
forbedringsarbeid rettet mot nærmere identifiserte områder. Hvert slikt område/tema kan i og for seg
oppfattes med forhøyet risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser, men sammenstilt og
vurdert med data fra andre områder/tema, betraktes likevel ikke enhetens risikonivå samlet sett som
uakseptabelt mht balanse mellom oppgaver og ressurser.
Her følger en summarisk oversikt over enheter som per nå er vurdert med uakseptabel risiko for
ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Dette bildet kan bli noe endret i forbindelse med den
avsluttende behandlingen av saken opp mot AMU:
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Klinikk-/
stabsavdeling

Enhetlavdeling

Personellgruppe

Medisinsk klinikk

Medisinskfaglig avdeling

leger

Kontorfaglig avdeling

merkantilt
personell/sekretærer

Avdeling sengeområde
Bodø (inkluderer
sengepostene B3, R3 og
R4)

pleiepersonell

Sengepost A6

pleiepersonell

Sengepost B6
Sengepost Lofoten

pleiepersonell
pleiepersonell

Medisinskfaglig
kontortjeneste

merkantilt
personell/sekretærer

ØNØR sengepost

pleiepersonell

Enhet - Nevro/FMR

pleiepersonell

Anestesienheten

pleiepersonell

Operasjonsenheten

pleiepersonell

Intensivenheten

pleiepersonell

Fødeavdelingen, Bodø

jordmor og
pleiepersonell

Leger pediatri
Klinikksjefens
ledergruppe
Kontortjenesten

leger
linjeledere

Diagnostisk klinikk

Preanalyttisk enhet

bioingeniører,
assistenter/sekretærer

Prehospital klinikk

Ambulansesone 3

ambulansepersonell

Akuttmottak/AMKsentral
Ambulansesone 1
Ambulansesone 6

pleiepersonell/AMKoperatører
ambulansepersonell
ambulansepersonell

Kirurgisk klinikk

Klinikk for hode og
bevegelse

Akuttmedisinsk klinikk

Klinikk for kvinne og
barn
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Sammen med AMU-saken vil det følge en redegjørelse fra den enkelte klinikk og stabsavdeling som
beskriver nærmere arbeidsprosessen og grunnlaget for de vurderingene som er gjort, også for de
klinikker og stabsavdelinger hvor det ikke er identifisert enheter med uakseptabel risiko for ubalanse
mellom oppgaver og ressurser.

Arbeidstilsynet har satt fristen for å rapportere om lukking av pålegg nr. 2 til 01.06.2010. Vi arbeider
med sikte på å holde denne fristen.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Strand
Eivind Solheim Hovedverneombud
Direktør

Vedlegg: Resultat for NLSH fra kartlegging /medarbeiderundersøkelse
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/5

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset
Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad.
gjennomføring av påleggspunkt 1 – balanse
mellom oppgaver og ressurser, jf. styresak
106-2009/1 Brev av 15. oktober 2009 fra
Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset NordNorge HF ad. vedtak om pålegg – balanse mellom
oppgaver og ressurser

Se vedlagt kopi.
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UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
DAM-NORCCA UNIVERSITEHTABUGHCCEVIESSU

HELSE NORD

Arbeidstilsynet Nord-Norge
Postboks 343
9305 FINNSNES

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandlerldir.tif.: Dato:
20091769 20091169 Walter Andersen, 77755854 27.04.2010
93067/2009

Gjennomføring av påleggspunkt 1 - balanse mellom oppgaver og ressurser
Det vises til pålegg av 15.10.2009. Arbeidstilsynet har i dette brevet gitt UNN HF 4 pålegg,
hvor av det første har svarfrist l.mai 2010.
Dette pålegget innebærer kartlegging og risikovurdering og at UNN HF i følge brevet skal:
"skaffe seg oversikt over og risikovurdere hvor i helseforetaket det er et misforhold mellom oppgaver og
ressurser som over tid kan påføre arbeidstakerne uheldige helsebelastninger , jf forskrift om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften; best. nr 544) § 5 annet ledd nr 6, jf
arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd.
For at pålegget skal anses som oppfylt skal vi innen fristen ha mottatt følgende:
• Tilbakemelding om i hvilke 6 klinikker kartlegging og risikovurdering er gjennomført
• Dokumentasjon som spesifikt viser at kartlegging og risikovurdering er gjort ved geriatrisk seksjon
• Beskrivelse av hvilke momenter som har inngått i risikovurderingen og som ligger til grunn for utvelgelsen
av arbeidsplasser og yrkesgrupper
• Oversikt over arbeidsplasser og yrkesgrupper der det er fare for helseskadelig ubalanse mellom ressurser
og oppgaver, dvs en sammenfatning av mottatte interne skademeldingsskjemaer fra dags dato frem til
15.04.2010, mottatte meldinger om arbeidsrelatert fi-avær på egenmeldingsskjemaer fra dags dato frem til
15.04.2010 samt mottatte avviksmeldinger fra dags dato frem til 15.04.2010
• Dokumentasjon på at vurderingen er gjort av personale som har kompetanse til å vurdere ansattes
arbeidssituasjon og potensiell helsefare knyttet til situasjonen, dvs KVAM-utvalg/-grupper og eventuelt
andre med relevant kompetanse.
• Uttalelse fra foretakshovedverneombudet
• Dokumentasjon som viser behandling i AMU
Frist for gjennomføring: 1. mai 2010"

UNN HF skal dokumentere oppfølgingen av pålegget i seks klinikker. Etter behandling i UNN's
ledergruppe og arbeidsmiljøutvalg er disse seks klinikkene valgt ut:
- Diagnostisk klinikk
- Medisinsk klinikk
- Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
- Rus og spesialpsykiatrisk klinikk
- Allmennpsykiatrisk klinikk
- Barne- og ungdomsklinikken
Uavhengig av Arbeidstilsynets pålegg skal alle klinikkene gjennomgå denne prosessen i løpet av
2010, og etter den tid med fullversjonen som skal brukes i helse Helse Nord.
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UNN HF har ikke entydige kriterier for utvelgelse av klinikker, men klinikksjefene og KVAMutvalgene i klinikkene har vært aktivisert angående tidspunkt for gjennomføring
medarbeiderundersøkelsene (MBU). I medarbeiderundersøkelsen har vi valgt ut spørsmål fra en
større undersøkelse som senere skal rulles ut i hele Helse Nord, og som nå er rullet ut i Helse
Sør-Øst. Spørreskjemaet UNN HF har brukt i denne omgang inneholder 41 spørsmål knyttet til
motivasjon, arbeidsglede, innflytelse på arbeidssituasjonen, rolleklarhet- og rollekonflikt,
arbeidsmengde og -tempo, sykefravær, ledelse og sosialt samspill. I samarbeid med andre
helseforetak har vi plukket ut følgende spørsmål fra MBU, der samlet resultat fra hver enhet skal
vurderes med tanke på negativt bidrag til opplevd ubalanse (risikovurdering):
1. Arbeidsbelastning: Er den fysiske arbeidsbelastningen for stor i arbeidet ditt? Er
arbeidstempoet ditt belastende? Er arbeidsmengden din belastende?
2. Arbeidsutfordringer: Må du utføre arbeidsoppgaver du opplever at du ikke behersker?
3. Rollekonflikt: Får du oppgaver uten tilstrekkelig hjelpemidler og ressurser til å fullføre dem?
Vet du hva som er ditt ansvarsområde?
4. Sosialt samspill: Opplever du at samarbeidet i enheten fungerer godt?
5. Sykefravær: Jobbrelaterte forhold har vært medvirkende til sykefravær jeg har hatt (de siste
12 måneder). Dersom jeg ble syk over en lengre periode, ville jeg få god oppfølging av
nærmeste leder.
Når de seks første klinikkene er ferdig med handlingsplanene kan vi si noe mer om de
vurderinger som er gjort med tanke på ubalanse, samt hvor UNN HF har de største utfordringer.
Et enda bedre bilde får vi når alle klinikker har vært gjennom den første runden med MBU.
Ved utvelgelse av klinikker har man lagt til grunn at det er viktig at klinikkene er i stand til å
bruke resultatet av kartleggingen i et konstruktivt forbedringsarbeid. Dette innebærer at UNN
HF i første omgang har prioritert klinikker der den nye strukturen har begynt å virke og der en
har gode samarbeidsorgan gjennom en etablert gjennomgående KVAM-struktur. I tillegg er
også høyt sykefravær lagt til grunn for noen av de utvalgte klinikkene.
Alle klinikker med unntak av Medisinsk klinikk har brukt MBU som grunnlag for arbeidet med
å redusere ubalansen mellom oppgaver og ressurser. Men klinikkene står fritt til å beskrive
andre tiltak som er iverksatt på bakgrunn av andre initiativ og beslutninger, noe som vi har gjort
fyldig redegjørelse for i vår generelle plan som ble sendt Arbeidstilsynet i tidligere møter og i
brev av 15.9.2009. Medisinsk klinikk gjennomførte allerede høsten 2009 en kartlegging i egen
regi og gjennomførte en ny kartlegging i forbindelse med LEAN-prosjekt vinteren 2010. Dette
vil danne grunnlaget for handlingsplan i denne klinikken. Kartlegging har også omfattet
geriatrisk seksjon. Vi skylder likevel å gjøre oppmerksom på at geriatrisk seksjon er en egen
seksjon i legeavdelingen, mens det på pleiesiden er postene geriatri, nyre og gastro slått
sammen.

Vi har gjennomgått våre registreringer av skader, arbeidsrelatert egenmeldt fravær og avvik. I
perioden som Arbeidstilsynet etterspør (15. oktober 2009 til 15. april 2010) er det registrert 2
skader, 9 avvik og 40 arbeidsrelaterte fravær knyttet til stress-, arbeidsbelastnings- og
bemannings problematikk. Dette er ikke data vi kan bruke til å si noe om hvor i foretaket
ubalanser er størst eller hvilke yrkesgrupper som er mest utsatt. Medarbeiderundersøkelsene vil
etter hvert vise hvor i organisasjonen ubalansen er størst.
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KVAM-utvalgene i klinikkene har vært involvert i planleggingen av MBU. De endelige planene
besluttes etter forutgående behandling i klinikkenes KVAM-utvalg. Vi har også overlatt til
klinikksjefene - i samarbeid med KVAM-utvalgene - å utarbeide handlingsplaner der de
viktigste tiltakene for å redusere ubalansen mellom oppgaver og ressurser i klinikkene
synliggjøres - dette i full forståelse med Arbeidstilsynet (jf. møte 18.3.2010). Disse tiltakene
som fremkommer i handlingsplanene skal også være det klinikkenes KVAM-utvalg evaluerer i
ettertid (jf. punkt 2, 3 og 4 i Arbeidstilsynets pålegg). Vi mener at klinikkenes KVAM skal ha
den nødvendige kompetansen og sammensetning til å gjøre denne vurderingen. Alle klinikker
får også opplæring og veiledning av HR-senteret og fag- og forskningssenteret med tanke på
oppfølging av kartleggingen og utarbeiding av handlingsplaner.
Til slutt gjør vi oppmerksom på at det i utgangspunktet ikke er ønskelig å lage spesifikke planer
for enkelte yrkesgrupper. Vi forventer at de planer som blir lagt frem er til det beste for hele
avdelinger eller klinikker, slik at ikke tiltak til enkelte grupper medfører uheldig merbelastning
for andre.
Dette brevet vil bli lagt frem for AMU den 20.5.2010.
Hovedverneombudet er bedt om å sende sin uttalelse.
Vi arbeider med å kunne levere så mange som mulig av de seks handlingsplanene innen fristen
15. juni.
Med vennlig hilsen
r-å
Tor Ingebxi
Adm. direktør
Kopi: Helse Nord RHF
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/6

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser
fra årsmøte 9. februar 2010 ad. regninger
sendt til pasientreiser i forbindelse med
helsereiser og helsebussen i vår region

Se vedlagt kopi.
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Arbeiderpartiet

Narvik Arbeiderparti

Narvik , 15.03.2010

Helseminister Anne Grete Strøm Eriksen
Nordland Arbeiderparti
Sentralstyret Arbeiderpartiet
Anna Ljunggren, AP
Eirik Sivertsen, AP
Tor Arne Strøm, AP
Lillian Hansen, AP
Helse Nord, Bodø
UNN, Tromsø
Narvik Arbeiderpartis årsmøte 09. februar 2010 vedtok enstemmig å oversende
nedenstående uttalelse:
REGNINGER SENDT TIL PASIENTREISER I FORBINDELSE MED
HELSEREISER
Pasienter som må reise til lege eller sykehus har, etter den nye reformen
angående pasientreiser, blitt utsatt for store belastninger både arbeidsmessig,
følelsesmessig og økonomisk på grunn av Pasientreisers sendrektighet og
kravene som stilles til pasientene i forbindelse med reiseregninger
For mange er det vanskelig å gå inn på nettet for å skaffe seg nødvendig
informasjon om fremgangsmåten for å få tilbakebetalt sine utlegg i forbindelse
med en helsereise.
Servicenivået overfor pasientene er kraftig redusert på dette området.
Dette gjelder særlig de som bor i distriktene.
De nye reglene for refusjon er vanskelig tilgjengelig for de fleste.
Mange pasienter gir opp sin rett til å få refundert sine utgifter . Informasjon på
data er vanskelig tilgjengelig for mange . Tidligere fikk de nødvendig informasjon
og hjelp på NAV , men nå har de ingen de kan spørre . Mange vet heller ikke hvor
de får tak i reiseregningsskjema.
Flere av pasientene opplever avmakt og følelse av å mislykkes når de ikke
behersker alt dette nye.
Dette fører igjen til at flere pasienter ikke får den økonomiske kompensasjonen
de har krav på i forbindelse med helsereiser . De blir på denne måten påført store
unødvendige utgifter i forbindelse med en allerede belastende sykdom.
I tillegg opplever de fleste som sender reiseregning at tilbakebetalingen uteblir i
flere måneder. Dette fører til stor økonomisk belastning på pasienter og rammer
særlig de som ofte er nødt til å reise til lege eller sykehus . Før reformen ble
innført var pengene refundert innen en uke.
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Narvik Arbeiderparti krever at:

De som trenger det kan gå til NAV for å få veiledning, hjelp til å skaffe
skjema, kopiere og å fylle ut skjemaene.
Fristen for tilbakebetaling av pasientreiser skal være på maksimum 14
dager etter at reiseregningen er sendt.. Overholdes ikke fristen skal
Pasientreiser ilegges gebyrer eller strafferenter som kompensasjon for
pasientenes forskuttering av reisen.
Utgifter til frimerker for å sende reiseregningen betales av Pasientreiser
Byråkratiet i Pasientreiser fjernes.

Narvik Arbeiderparti

Ruth Pedersen
leder
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Arbeiderpartiet

Narvik Arbeiderparti

Narvik, 15.03.2010

Helseminister Anne Grete Strøm Eriksen
Nordland Arbeiderparti
Sentralstyret Arbeiderpartiet
Anna Ljunggren, AP
Eirik Sivertsen, AP
Tor Arne Strøm, AP
Lillian Hansen, AP
Helse Nord, Bodø
UNN, Tromsø
Narvik Arbeiderpartis årsmøte 09 .februar 2010 vedtok enstemmig å oversende
nedenstående uttalelse:
UTTALELSE VEDR. HELSEBUSSEN I VÅR REGION
I informasjonsbrosjyren om pasientreiser gitt ut av Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse
Vest og helse Sør- Øst er det et eget punkt om HELSEBUSSER.
Her står det: sitat...
"Helsebusser
I deler av landet benytter helseforetakene helseekspressen og andre
helsebusser.
Disse har god komfort , og du er sikret en trygg reise.

Helseekspressen har i tillegg egne plasser for båre og rullestol, samt heis og
handikaptoalett. I noen deler av landet trenger du rekvisisjon for å benytte
helsebussen, andre steder holder det å vise innkallingsbrev."
Vi ser av uttalelsen at det gis forskjellig tilbud til helseskyss, men det som er
viktig er at alle helseforetakene stiller krav til seg selv at helsebussene skal gi
"god komfort , og pasientene skal være sikret en trygg reise."
Befolkningen i Ofoten har gjentatte ganger tatt opp med UNN og Helse Nord sin
misnøye med den såkalte helsebussen på strekningen Narvik - Tromsø.
En vanlig rutebuss blir ikke en helsebuss av at man får servert kaffe, og at en person går
rundt å registrerer alle som skal til lege i Tromsø.
Vi antar at mindre enn 10 % av de som tar denne bussen er pasienter . Resten er vanlige
passasjerer Registreringen av pasientene i bussen oppfattes av mange som brudd på
taushetsplikten.
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UNN viser til at det er gjort en kundeundersøkelse på Helsebussensom som viser at
passasjerene stort sett er fornøyde med tilbudet. De som var med på undersøkelsen var
imidlertid alle som satt på bussen inkludert militære, skoleelever og andre vanlige
reisende. Det er ikke rart at disse er fornøyd med å få servert kaffe på bussen.
Narvik Arbeiderparti krever at tilbudet med Helsebuss mellom Narvik og Tromsø
blir revurdert.
Vi ber om at fly blir godkjent som et alternativ til buss.
Vi ber videre om at en eventuell buss må flytte avreisen fra kl. 05.20 til et
tidspunkt senere på dagen, slik at avreisetidspunktet blir helsemessig forsvarlig
for pasientene (også fra de som kommer fra Kjøpsvik,(10 mil sør for Narvik) og
Kjeldebotn (6 mil sør for Narvik).

Vi ber om at helsebussen har mer komfort tilpasset pasientgruppene som skal
reise med dem, og at det settes opp egne busser for pasientene.
Videre må bussene stoppe med faste mellomrom slik at pasienter som trenger
det får muligheter til å bevege seg.
fagpersonell må følge helsebussen.

Narvik Arbeiderparti

Ruth Pedersen
leder
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.:

Styresak 61-2010/7

Saksbeh/tlf:

Dato: 21.5.2010

Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF
av 3. mai 2010 ad. vedtak om pålegg av
16.09.2009, mottatte ettersendte vedlegg, jf.
styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009
fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad.
vedtak om pålegg – God Vakt 2008

Se vedlagt kopi.
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VAR DATO
VAR REFERANSE
03.05 . 2010 2008137735 4159012010

1

DERES DATO DERES REFERANSE
24.03.2010

Arbeidstilsynet

VAR SAKSBEHANDLER

Alf Bratteng tlf 950 55 551

Helse Finnmark HF
Sykehusveien 5
9613 Hammerfest

VEDTAK OM PÅLEGG AV 16.09.2009
MOTTATTE ETTERSENDTE VEDLEGG
Vi bekrefter med dette mottaket av følgende ettersendte vedlegg i tilknytning til pålegg 2, som ble
lukket 23.03.2010:
7. Dokumentasjon på at planene er behandlet i AMU (møte 19 .03.2010)
8. Dokumentasjon på styrebehandling av overordnet handlingsplan (møte 23 .03.2010)
9. Dokumentasjon på behandling i styringsdialogmøte med Helse Nord RHF (møte 11 .03.2010)
Arbeidstilsynet mener saken har fått en god og grundig behandling i de styrende organer og har
ingen merknader.
Med hilsen
Arbeidstilsynet Nord-Norge

Angela Westphal
tilsynsleder Alf Bratteng
(sign.)

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet ergodkjent elektronisk i Arbeidrtil rynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Helse Nord RHF
Regionalt HVO Tone Bjerknes, Klinikk Kirkenes
Foretaks-HVO Gunn Bente Knudsen, Helse

Postboks 410
Sykehusveien 35

8006

BODØ

9915
9613

KIRKENES
HAMMERFEST

Finnmark HF
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-26/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Styresak 62-2010

Eventuelt
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