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    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Innledning 
Helse Nord RHF fikk i 2008 tildelt 2 mill kroner til prosjektet ”Desentralisering av 
polikliniske kontroller” fra Regjeringens satsing på lokalsykehusutvikling og samhandling.  
 
Hovedformålet er å sikre helhetlige pasientforløp og god samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenestene i regionen, slik at pasientene får sin behandling og oppfølging på rett 
nivå og med rett kompetanse. 
 
Prosjektet er gjennomført og har levert sin sluttrapport i november 2010. Rapporten er vedlagt 
saken. 
 
Om prosjektet 
Prosjektet har vært organisert med sentral prosjektleder, styringsgruppe, lokale delprosjekter 
og prosjektleder. Prosjektet har vært avgrenset til kartlegging, kvalitetsutvikling og 
kompetanseheving på utvalgte områder, slik: 
 
• Helgelandssykehuset HF har gjenomgått 90 pasientjournaler. 30 i Sandnessjøen på Kols, 

30 i Mosjøen på diabetes 2, og 30 på Mo i Rana på sår.  
• Nordlandssykehuset Lofoten har gjennomgått 35 journaler vedr. sår og sårkontroller og 30 

journaler vedr. kols.   
• Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Helse Finnmark HF har gjennomgått 95 

journaler på pasienter fra Finnmark som har vært til kontroll ved UNN.  
 
Det er gjennomført sårkurs ved Nordlandssykehuset Lofoten med sykehuslege, kommunelege 
og personell i kommunehelsetjenesten. Kurset kommer i tillegg til kartlegging og 
gjennomgang av journaler og skal medvirke til direkte kompetanseutvikling.  
 
Det beskrives gjennomførte Kols-kurs på Helgeland, både kurs gjennomført før prosjektets 
start og i prosjektperioden. Kolskurs i Mosjøen er gjennomført i prosjektperioden. 
 
Det har ikke vært mulig innenfor prosjektet å utarbeide standardiserte retningslinjer for 
kontroller eller gjennomføre evaluering av prosjektet, med unntak av for sårbehandling. Dette 
må evt. gjøres i oppfølgingen. Prosjektrapporten inneholder likevel viktig informasjon for 
videre utviklingsarbeid, herunder evaluering.  
 
Det er gjort funn som synliggjør muligheten, under gitte forutsetninger, for å desentralisere 
kontroller internt i spesialisthelsetjenesten og fra spesialisthelsetjenesten til kommuner. Det er 
også grunnlag for å vurdere intern oppgavedeling/arbeidsflyt i sykehus.  



Prosjektet har ikke konkretisert eller beregnet økonomiske konsekvenser som følge av 
endringer i pasientflyt og kostnader knyttet til opplæring eller andre tiltak som må gjøres for å 
endre kontrollsted. Helse Finnmark HF har imidlertid beregnet kostnader for pasientreiser, 
men ikke gjort analyser som viser netto besparelser, dersom det kreves nye tiltak ved 
desentralisering av kontroller. 
 
Det er ikke undersøkt om hvor stort antallet kontroller er, der valg av kontrollsted skyldes 
pasientens eget ønske/valg. 
 
Styringsgruppen mener prosjektet har pekt på muligheten for å gjøre endringer i 
organiseringen av kontroller i Helse Nord. Dette bør gjøres ut fra lokale forhold og 
forutsetninger, og i nært samarbeid med brukere, kommuner, fastleger og spesialister.  
 
Det anbefales at prosjektet følges opp i helseforetakene, organisert som prosjekter med 
dedikerte ressurser. Videre anbefales å øke bruken av telemedisinske løsninger ved kontroller.  
 
Det bør på regionalt nivå arbeides videre med felles retningslinjer for kontroller, samt 
gjennomgås hvilke koder som er hensiktsmessige for uttrekk i pasientadministrativt system i 
analysearbeid. Det bør også opprettes meldingsfunksjon for tilbakemelding til 
behandlingsenhet, når kontroller er utført.  
 
Det vises til utfyllende informasjon i selve rapporten. 
 
Oppfølging 
I Oppdragsdokument 2011 fra Helse Nord RHF er helseforetakene bedt om å følge opp 
anbefalingene i rapporten. Rapporten er også forelagt helseforetakene. Det er bred enighet om 
at det er store muligheter for desentralisering av kontroller, og at rapporten er et godt grunnlag 
å arbeide videre ut fra.  
 
I hovedsak er det en organisatorisk utfordring, men det er også behov for bedre verktøy og 
incentiver. Dette gjelder bl.a. i bruk av telekommunikasjon, implementering i 
pasientadministrativt system og i faglige rutiner i samhandlingen i og mellom helseforetak og 
med primærhelsetjenesten (pasientforløp).  
 
Det er også reist spørsmål om å vurdere økonomiske incentiver som fremmer arbeidet med 
desentralisering. Desentralisering av kontroller vil gi besparelser i reisekostnader for 
pasienter. Det vil bli arbeidet videre med disse problemstillingene og de øvrige anbefalinger i 
rapporten. 
 
For brukerne er god oppfølging og kontroll etter behandling av stor verdi, både med hensyn til 
opplevelse av trygghet og kvalitet. For mange er lange reiser og mye venting en stor 
belastning.  
 
Oppfølging i helseforetakene vil bli rapportert etter de etablerte rutiner for rapportering i 
Oppdragsdokumentet. 
 
 



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar framlagte rapport Prosjekt desentralisering av kontroller til orientering. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med desentralisering av kontroller følges opp, slik 

det er redegjort for i saken. 
 
 
Bodø, den 16. februar 2011 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Rapport Prosjekt desentralisering av kontroller, november 2010 
 
 Vedlegget er lagt ut på våre hjemmesider – se: 

http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html  
 
 

http://www.helse-nord.no/article77047-1079.html�
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1. Sammendrag 
 
Prosjektets formål er å sikre helhetlige pasientforløp og god samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenestene i regionen slik at pasientene i Nord Norge får sin behandling og 
oppfølging på rett nivå og med rett kompetanse. Arbeidet med å planlegge og tilrettelegge 
pasientenes forløp skal være forankret i NEON prinsippet (nærmeste effektive omsorgs nivå). 
Dette er også utgangspunktet for prosjektets arbeid med å finne fram til gode, effektive, 
pasientforløp og vurderinger om å desentralisere kontroller. Prosjektet omhandler bare 
somatisk helsetjeneste. 
 
Det er flere begrunnelser for dette prosjektet: kapasitetsmessige, ved å frigjøre poliklinisk 
kapasitet og forkorte ventetidene; økonomiske, ved å frigjøre ressurser knyttet til kostbare og 
unødvendige pasientreiser; komfortmessige, ved at pasienten slipper slitsomme og til dels 
lange reiser. Dette er i samsvar med overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt; jfr. 
Helse Nords prosjekt verdibasert hverdag(2009-2011). 
 
Prosjektet tar utgangspunkt i betydningen av mer rasjonell ressursutnyttelse og bedre 
samarbeid mellom de ulike ledd i tiltakskjeden / pasientforløpet, med hovedfokus på tiltak for 
desentralisering av flere polikliniske kontroller/ kontakter.  
 
Under oppstart av prosjektet ble det 4.-5.11.08 avholdt en startkonferanse under temaet 
”hvordan fastleger og sykehus bedre kan samarbeide om pasienten”. Konferansen gav viktige 
innspill til prosjektgjennomføringen. 
 
Prosjektet fokuserer både på desentralisering av kontroller fra UNN / Nordlandssykehuset til 
lokalsykehus, og generelt desentralisering av kontroller fra sykehus til primærleger.  
 
Det er også stilt tilleggsspørsmål om hvem som kan gjøre kontroller innenfor samme nivå 
(lege eller sykepleier). 
 
Prosjektet er foretaksovergripende med delprosjekter i helseforetakene i nært samspill med 
primærhelsetjenesten.  
 
Det er gjort avgrensninger i hvilke fagområder som er inkludert ut fra antakelser om potensial 
for endringer, og for å begrense arbeidsmengden ved journalgjennomganger.  
 
Det har ikke vært mulig innenfor prosjektet å utarbeide standardiserte retningslinjer for 
kontroller eller gjennomføre evaluering av prosjektet, med unntak av for sårbehandling. Dette 
må evt. gjøres i oppfølgingen. Prosjektrapporten inneholder likevel viktig informasjon for 
videre utviklingsarbeid; herunder evaluering. Det har bl.a. vært dialog med Universitetet i 
Tromsø v/ Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Universitetet opplyser at prosjektet 
har potensial i seg som grunnlag for doktorgradsarbeid.  
 
Det er gjort funn som synliggjør mulighet, under gitte forutsetninger, for å desentralisere 
kontroller internt i spesialisttjenesten og fra spesialisthelsetjenesten til kommuner. Det er også 
grunnlag for å vurdere internt oppgavedeling / arbeidsflyt i sykehus.  
 
Prosjektet har ikke konkretisert eller beregnet økonomiske konsekvenser som følge av 
endringer i pasientflyt og kostnader knyttet til opplæring eller andre tiltak som må gjøres for å 
endre kontrollsted. Helse Finnmark HF har imidlertid beregnet kostnader for pasientreiser, 
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men ikke gjort analyser som viser netto besparelser dersom det kreves nye tiltak ved 
desentralisering av kontroller. 
 
Det er ikke undersøkt om hvor stort antallet kontroller er, der valg av kontrollsted skyldes 
pasientens eget ønske/valg. 
 
 
Hovedfunn: 
 
• Under gitte forutsetninger er det muligheter for å desentralisere kontroller; fra UNN til 

lokalsykehus, og/eller fra sykehus til primærhelsetjenesten. 
 

• Lokalt er det stort samsvar mellom vurderinger fra fastlege og spesialist i lokalsykehus. 
Innenfor Helse Nord er det størst skille i vurderingene innbyrdes mellom helseforetak og 
mellom sykehusnivå. 

 

Gjennomførte kompetansekurs har hatt god deltakelse fra kommuner og sykehus. 
 
Konklusjon og anbefalinger fra styringsgruppen: 
 
Styringsgruppen mener prosjektet har pekt på mulighet for å gjøre endringer i organiseringen 
av kontroller i Helse Nord. Dette bør gjøres ut fra lokale forhold og forutsetninger, og i nært 
samarbeid med brukere, kommuner, fastleger og spesialister. Det anbefales at prosjektet 
følges opp i helseforetakene, organisert som prosjekter med dedikerte ressurser. Videre 
anbefales å øke bruken av telemedisinske løsninger ved kontroller. Det bør på regionalt nivå 
arbeides videre med felles retningslinjer for kontroller, samt gjennomgås hvilke koder som er 
hensiktsmessige for uttrekk i pasientadministrativt system i analysearbeid. Det bør også 
opprettes meldingsfunksjon for tilbakemelding til behandlingsenhet for når kontroller er 
utført.  
 

2. Innledning og bakgrunn 
 
Helse Nord er tildelt 2 mill kr fra regjeringens satsing på lokalsykehusutvikling og 
samhandling til prosjektet ”Desentralisering av polikliniske kontroller”. Prosjektets 
hovedformål er å sikre helhetlige pasientforløp og god samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten i regionen slik at pasientene får sin behandling og oppfølging på rett 
nivå og med rett kompetanse. I henhold til prosjektsøknaden skal det gjennomføres regionale, 
foretaksovergripende prosjekter og lokale prosjekter i helseforetakene.  
 
Prosjektperioden var planlagt å vare ett år (ut 2008) men er forlenget til 2010. 
 
Styringsgruppen for prosjektet ble etablert i januar 2008. Regional prosjektleder ble engasjert 
i februar 2008, og høsten 2008 var prosjektledelse for de lokale prosjektene på plass. 
Forsinkelser i ansettelse av prosjektledere og tidvis vakanse i regional prosjektlederstilling har 
forsinket gjennomføringen. Det har også vært forsinkelser i etablering av lokale piloter, bl.a. 
pga praktiske utfordringer med å forankre og innpasse prosjektarbeidet i daglig drift.  
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 Prosjektmål   
 
1. Gjennomføre og oppsummere planlagte forsøk / piloter 
2. Utarbeide retningslinje for desentralisering av kontroller  
3.  Utarbeide endelig prosjektrapport 
4. Gjennomføre evaluering (ved senter for distriktsmedisin)  
 
Prosjektet er underveis blitt avgrenset til gjennomføring av planlagte forsøk/piloter. 
Ytterligere utarbeidelse av retningslinjer for kontroller må følges opp i ettertid, og kan ses i 
sammenheng med det arbeid som pågår i beskrivelse av pasientforløp. Evaluering er ikke 
gjennomført, men prosjektet kan være grunnlag for eget doktorgradsarbeid.  
  
 
 Organisering 
 
Prosjektet er organisert som et foretaksovergripende prosjekt, med en overordnet 
styringsgruppe og prosjektleder organisert fra Helse Nord RHF, og lokale prosjektledere ved 
hvert helseforetak.  
 
Det har vært kontakt med Universitetet i Tromsø v/ senter for distriktsmedisin om evaluering 
av prosjektet. Praksiskoordinatorene i helseforetakene har vært sentrale samarbeidspartnere.  
 
Regional og lokale prosjektledere har hatt det daglige oppfølgingsansvaret for 
prosjektarbeidet i samråd med styringsgruppen.  
 
Gjennomgang av journaler er gjort av sykehusleger og fastleger som ble frikjøpt til oppgaven.  
Styringsgruppen har representanter fra foretak, RHF, konserntillitsvalgte og regionalt 
brukerutvalg. Styringsgruppen har avholdt 9 møter og har bestått av: 
 

• Oddvar Larsen, spesialrådgiver Helse Nord RHF (leder i styringsgruppen) 
• Else Andreassen, Regionalt brukerutvalg (FFO) 
• Anette Fosse, praksiskonsulent (PKO) Helgelandssykehuset 
• Otto Mathisen, fagdirektør NLSH 
• Margit Steinholt, konserntillitsvalgt Akademikerne til desember 2009 
• Bernt Stueland, PKO UNN 
• Harald G Sunde, PKO Helse Finnmark 
• Ingvild Røe, (regional prosjektleder til februar 08- februar 09) / Sidsel Haraldsen (mars – 

november 09) 

Prosjektledere i HF-ene: Ann-Karin Furskognes UNN/Helse Finnmark), Torben Ness 
Helgelandssykehuset, og Kristina Karlsson (Nordlandssykehuset). Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset opprettet en felles styringsgruppe for sine prosjekter. 
 
 Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM  
 
Styringsgruppen har kontaktet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) med spørsmål om 
involvering i prosjektet. I den forbindelse er NSDM bedt om å vurdere om det er forskbare 
problemstillinger som det kan være naturlig for NSDM å engasjere seg i.  
 
NSDM har i notat til styringsgruppen sagt at prosjektet desentralisering av polikliniske kontroller 
fremstår som et interessant satsingsområde for distriktsmedisinsk forskning. NSDM har i møte den 
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18.6 gitt uttrykk for at det kan være aktuelt å søke om midler til forskningsprosjekt med bakgrunn i det 
foreliggende notatet. 

3 Prosjektbeskrivelser og delrapporter  
 
Prosjektets hovedmål:  
 

• prøve ut, implementere og evaluere desentralisering av polikliniske kontroller.  

 
 Delmål 1. Gjennomføre og oppsummere kartlegginger 
 
Hvert foretak gjennomfører planlagte datauttrekk journalopplysninger i DIPS som 
gjennomgås av leger (i sykehus og/eller i kommune) og med standardiserte 
registreringsskjema for vurdering av kontrollbehov i sykehus i det enkelte tilfelle 
 
• Helgelandssykehuset: gjenomgang av 90 pasientjournaler, 30 i Sandnessjøen på kols, 30 i 

Mosjøen på diabetes 2 og 30 i Mo på sår.  
 
 Nordlandssykehuset Lofoten: Gjennomgang av 35 journaler sår og sårkontroller sykehus 

og 30 journaler kols.   
 

 UNN / Helse Finnmark: Gjennomgang av 100 journaler på pasienter fra Finnmark som 
har vært til kontroll ved UNN. Etter gjennomgangen endte en opp med 95 journaler. 
 

  Delmål 2. Kompetanseheving 
 
Å gjennomføre sårkurs ved Nordlandssykehuset Lofoten med sykehuslege og kommunelege 
og personell i kommunehelsetjenesten. Kurset kommer i tillegg til kartlegging og 
gjennomgang av journaler og skal medvirke til direkte kompetanseutvikling.  
  
Beskrive gjennomførte Kols-kurs på Helgeland, både kurs gjennomført før prosjektets start og i 
prosjektperioden.  ( se 4). Kols kurs i Mosjøen er gjennomført i prosjektperioden. 
 
Planlagte to kompetansegivende kurs i palliativ behandling i Tromsø og Alta og ett kurs i kols / astma 
i Lofoten kunne praktisk ikke gjennomføres innenfor prosjektperioden.  
 
Delmål 3. Utarbeide retningslinje for desentralisering av kontroller  
 
Å utarbeide retningslinjer der hvor det på basis av kartlegging / gjennomgang av journaler og 
påfølgende kurs skjer en kompetanseutveksling og en felles oppslutning om ny praksis som formuleres 
i ny modell for samhandling og ansvarsdeling.  
 
Retningslinjer for sårbehandling i Nordlandssykehuset Lofoten i september er beskrevet som en del av 
prosjektet, (se pkt 3 samt vedlegg.)  
 
Fordi en ikke rakk å gjennomføre planlagte kompetansegivende kurs i palliativ behandling, kols, og 
diabetes 2 er disse ikke beskrevet innenfor prosjektet.  
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3.1 Desentralisering av polikliniske kontroller for UNN og Helse 
 Finnmark 
 v/ prosjektleder Ann-Karin Furskognes  

3.1.1 Beskrivelse av forarbeid 
 
Prosjektleder for UNN og Helse Finnmark ble ansatt august 2008. Arbeidet med 
prosjektforankring til klinikk startet ganske umiddelbart i begge helseforetakene. 
Prosjektleder valgte å forholde seg til regional prosjektleder i RHF-et samt de lokale 
prosjektlederne i Nordland/ Lofoten og Helgeland. Disse personene ble prosjektleders 
viktigste støttespillere i prosjektperioden. Høsten 2008 ble brukt på forankringsarbeid inn mot 
klinikk. Prosjektleder ble møtt med både positivitet, engasjement og vegring fra den ”kliniske 
verden”. De som var positive tilkjennega et behov for å se på den polikliniske aktiviteten 
nærmere og mente selv at deres virksomhet hadde noe å hente. De som var skeptiske kom 
med uttalelser som ″vi driver ikke overkontroller″, ″vi har gjennomgått listene for polikliniske 
kontroller og vi kontrollerer de vi skal″ , ″vi kan ikke bare ha polikliniske kontroller på de 
tyngste pasientene – vi må også ha noen lette innimellom″. Prosjektleder valgte å konsentrere 
seg om å få med de positive interessentene i prosjektet.  Flere var interessert, men valgte å 
trekke seg, begrunnet i stort arbeidspress. For prosjektleder ble det klart at det var nødvendig 
med en annen tilnærming/operasjonalisering av prosjekt ″desentralisering av polikliniske 
kontroller″.  
 
Et kvalitetsutviklingsprosjekt ble designet. På denne måten ble det mulig å få progresjon i 
prosjekt ″desentralisering av polikliniske kontroller″.  

3.1.2 Beskrivelse av pilot 
 
Piloten som ble igangsatt ble definert som kvalitetsutvikling. Kvalitetsutviklingsprosjektet 
ønsket opplysninger om polikliniske kontroller utført ved UNN/Tromsø på pasienter 
tilhørende Finnmark. Hovedfokuset var valg av kontrollsted. De viktigste variablene i dette 
kvalitetsutviklingsprosjektet var  

• Å belyse nødvendigheten av den medisinske polikliniske kontrollen 
• UNN/Tromsø som korrekt kontrollsted? 
• Kunne den polikliniske kontrollen vært utført ved en klinikk i Helse Finnmark? 
• Kunne den polikliniske kontrollen vært utført hos fastlege?  
• Medisinsk kontroll av denne tilstanden var ikke nødvendig  

I tillegg er det innhentet sosiodemografiske variabler som kjønn, alder, hjemstedskommune 
og medisinsk fagområde. Kvalitetsutviklingsprosjektet er godkjent av personvernombudet ved 
UNN HF.  

3.1.3 Metode 
 
Inklusjonskriterier: utført poliklinisk kontroll ved UNN/ Tromsø og bostedsadresse Finnmark 
fylke. Eksklusjonskriterier: de som ikke oppfyller inklusjonskriteriene.  
 
For å få et ″bilde″ av hvor mange personer som kommer til UNN/Tromsø fra Helse Finnmark 
ble det rettet en forespørsel til konsulent for aktivitet ved UNN/Tromsø.  I perioden 23.mars- 
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21.april 2009 ble det registrert 414 polikliniske kontroller ved UNN/Tromsø på personer med 
bostedsadresse Finnmark. Av de 414 polikliniske kontrollene ønsket vi å trekke ut 100 
journaler for å foreta en vurdering om UNN/Tromsø faktisk var det korrekte kontrollsted for 
alle polikliniske kontrollene. Antall journaler ble valgt ut fra kapasitetshensyn, journalene ble 
trukket tilfeldig ut.  
 
Ettersom prosjektleder ikke hadde tilgang til UNN’s elektroniske journalsystem DIPS var det 
nødvendig å få hjelp av noen med grundig kjennskap til DIPS. Prosjektleder fikk 
avdelingsleder for skrivetjenesten ved UNN/Tromsø som har en unik kjennskap og kunnskap 
om DIPS til å gjøre journaluttrekk. Avdelingslederen trakk ut 100 av de 414 journalene. For å 
kunne foreta en ny vurdering om poliklinisk kontrollsted, var det nødvendig med tilstrekkelig 
bakgrunnsinformasjon på den enkelte journal. I hver enkelt journal måtte en finne det notat og 
ofte henvisningen som genererte kontakt med UNN/Tromsø, denne henvisningen har generert 
aktivitet som så igjen har generert poliklinisk kontroll ved UNN/Tromsø. Nødvendig 
bakgrunnsinformasjon ble tatt ut som papirkopi, journalene ble avidentifisert og stiftet 
sammen med utformet skjema for registrering av de tidligere nevnte variablene (se vedlegg) 
og sendt til fastlege/praksiskoordinator Harald G Sunde som sammen med fastlege/ 
praksiskonsulent Arve Østlyngen foretok en gjennomgang og fordeling til spesialister i 
klinikk Kirkenes, klinikk Hammerfest, ØNH-spesialist i Alta og øyespesialist i Alta. 
Avidentifiseringen av journalene ble utført manuelt på hver enkelt journal. Etter 
avidentifiseringen ble det tatt kopi av journalen og ″gammel″ journal ble makulert. 
Avidentifisering, kopiering og makulering ble utført av prosjektleder for UNN og Helse 
Finnmark. I personvernombudets godkjenning av kvalitetsutviklingsprosjektet var det en 
forutsetning for utlevering at de 100 journalene var avidentifiserte. 
 
Spesialistene i de ulike klinikkene gjorde en gjennomgang av de tilsendte journaler og 
returnerte de samme journalene til praksiskoordinator og praksiskonsulent, deretter ble 
journalene sendt til prosjektleder. I tillegg hadde også praksiskoordinator og praksiskonsulent 
i Helse Finnmark foretatt en felles gjennomgang av samtlige journaler. Denne 
journalgjennomgangen representerer fastlegenes vurdering av om kontrollsted var korrekt 
eller om kontroll kunne vært utført et annet sted. Det interessante i denne piloten er at det er 
tre aktører/instanser involvert og alle tre representerer medisinsk forsvarlighet. De tre 
aktørene/instansene er: UNN/Tromsø – lokalsykehus i Helse Finnmark – fastlege i Finnmark. 
Prosjektleder punchet dataene inn i excel 2007. Som en del av intern kvalitetssikring ble all 
ferdigpunchet data sjekket mot den enkelte journal, dette for å unngå feil. Punchefeil ble 
korrigert. 

3.1.4 Materiale og metodevalg 
 
Materialet er 100 anonymiserte papirjournaler. Ved gjennomgang av disse journalene ble fem 
journaler ikke tatt med i vurderingen. For to journaler var pasientens oppholdsadresse i 
Tromsø og tre journaler ga ikke tilstrekkelig grunnlag for vurdering. Disse fem journalene er 
makulerte og er ikke med i tallmaterialet. Det var under fastlegenes journalgjennomgang at 
dette ble oppdaget. Det totale utvalget ble da 95 journaler. 
 
Det ble valg en retrospektiv gjennomgang av avidentifiserte papirjournaler på pasienter med 
bostedsadresse Finnmark og som har vært til poliklinisk kontroll ved UNN/Tromsø i 
mars/april 2009. 
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3.1.5 Metodens styrke og svakheter 
 
Metodens styrke er at samtlige journaler er gjort anonyme. Anonymiteten gir fokus på 
objektive fakta og ikke på subjektiv opplevelse av person. Ved å gjøre en retrospektiv 
gjennomgang sikrer vi at det ikke er muligheter for påvirkning av kontrollsted for den 
polikliniske kontrollen. Poliklinisk kontroll har allerede vært gjort og vi vurderer eventuelt 
annet kontrollsted ut fra objektive data. Svakhet ved denne metoden kan være muligheten for 
ikke å trekke tilstrekkelig korrekt data ut fra den elektroniske pasientjournalen slik at det er 
mulig å foreta en ny vurdering av kontrollsted. Klinisk konsultasjon kan gi 
tilleggsinformasjon som ikke er mulig å lese ut fra journal. 

3.1.6 Funn 
 
Prosjektet ønsket å finne svar på om det antall polikliniske kontroller som utføres på 
UNN/Tromsø på pasienter med bostedsadresse Finnmark, kunne være mulig å utføre ved et 
av lokalsykehusene i Helse Finnmark eller hos en fastlege i Finnmark.  
 
Av de 95 journalene for polikliniske kontroller var det ingen som ble vurdert dit hen at den 
polikliniske kontroller ikke var nødvendig eller at det ikke var grunnlag for vurdering. Noe 
som betyr at samtlige polikliniske kontroller var vurdert som nødvendige og at kvaliteten på 
journaluttrekkene var tilstrekkelig god til å gjøre en ny vurdering av kontrollsted.  
 
Figur 1. Samlet vurdering av spesialist ved lokalsykehus og fastleger om hvor stor andel som 
kunne vært kontrollert i Helse Finnmark.   
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Av de 95 polikliniske kontrollene som er utført ved UNN/Tromsø mener lege ved 
lokalsykehus at 57(60 %) kunne vært kontrollert i Finnmark. Fastlegene vurderte et litt færre 
antall til poliklinisk kontroll i Finnmark: 49 (51,5 %). Dette litt lavere antall kan være fundert 
i mangel på informasjon og kunnskap om medisinsk kompetanse ved de ulike klinikkene i 
Helse Finnmark.   
 
Figur 2. Valg av kontrollsted foretatt av leger på lokalsykehus i Finnmark og 
fastleger/praksiskonsulenter i Finnmark. 
 

 
 
 
 
 
 
Av de 95 polikliniske kontrollene utført på UNN/Tromsø vurderte leger på lokalsykehus i 
Finnmark at for 38(40 %) av disse var kontroll på UNN korrekt. Lokalsykehuslegene vurderte 
at 54(56,8 %) pasienter kunne ha fått sin polikliniske kontroll utført ved et av lokalsykehusene 
og 3(3,1 %) av de 95(100 %) kunne vært kontrollert hos fastlege i Finnmark. Fastlegene i 
Finnmark vurderte et litt høyere antall 46(48,4 %) til å ha UNN som korrekt kontrollsted. Når 
det gjelder lokalsykehus som kontrollsted vurderte fastlegene at 42(44,2 %) pasienter kunne 
vært kontrollert der, og 7(7,3 %) kunne fått utført poliklinisk kontroll hos fastlegen.  
Hva gjelder kjønnsfordeling ifht poliklinisk kontroll så består utvalget av 53(55,7 %) kvinner 
og 42(44,2 %) menn, altså en liten overvekt av kvinner. Aldersfordelingen går i et spenn fra 
den yngste på 2 år og opp til den eldste på 83 år, hovedtyngden ligger fra 40 år og oppover.   
 
Figur 3. Fagområde og enighet eller uenighet mellom leger på lokalsykehus og fastleger hva 
gjelder kontrollsted. 
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Materialet viser at fastlegene og legene på lokalsykehus er gjennomgående mer enig om hvor 
den polikliniske kontrollen kan foregå enn uenig.  
 
Funn i piloten viser at det kunne være mulig å ha foretatt poliklinisk kontroll i Finnmark på 
mer enn halvparten av pasientene. Det er heller ikke slik at kontrollene er vurdert dit hen å 
være unødvendige, samtlige kontroller var nødvendige. De foreliggende tall gir en antydning 
av retningen for deler av den polikliniske virksomheten til UNN/ Tromsø på pasienter fra 
Finnmark. Det er nærliggende å tenke seg at dersom kontrollene hadde blitt utført ved et 
lokalsykehus i Finnmark så kunne dette være med å bidra til at ressurser i UNN/Tromsø 
kunne vært benyttet på en annen måte.  
 
  

9

20

10

19
23

6
8

4 5
3

10

5
1 1

5

15

7
9

18

5
7

0

5

10

15

20

25
A

nt
al

l p
as

ie
nt

er

Fagområde

Fagområde og enighet og uenighet om 
kontrollsted

Total antall pasienter

Ikke enig i kontrollsted

Enig i kontrollsted



12 
 

3.2 Desentralisering av polikliniske kontroller, 
 Nordlandssykehuset(NLSH) 
 v/ prosjektleder Kristina Karlsson, Nordlandssykehuset Lofoten 

3.2.1 Beskrivelse av forarbeid 
 
På styringsgruppemøte 21. januar -09 ble det bestemt å undersøke om det gjennomføres 
kontroller på sykehus som kunne vært utført hos pasientens fastlege. På forhånd hadde det 
vært møter i NLSH Bodø, Vesterålen og Lofoten med variert respons fra ”trur du vi har 
kontroller her for moro skyld”, ”lykke til med prosjektet, men bland ikke inn oss” til ”jeg kan 
tenke meg å delta” og ”veldig interessant, det er et viktig prosjekt”. Valget falt på de 
samarbeidspartnere som var interessert og dermed skulle NLSH jobbe videre med kols og sår 
i NLSH Lofoten. Et problem fra starten var at allerede hardt tidspresset personell har tatt på 
seg ekstra oppgaver, noe som har preget prosjektet underveis. 
 
Regional prosjektleder og prosjektlederne i Universitetssykehuset Nord Norge og 
Helgelandssykehuset har vært viktige samarbeidspartnere. NLSH har sammen med 
Helgelandssykehuset hatt en felles, lokal styringsgruppe som har hatt jevnlige telefonmøter - 
og kommet med innspill, synspunkter og støtte underveis. Det har også vært god kontakt med 
praksiskonsulenten NLSH Lofoten, som har erfaring fra liknende arbeid og kjenner lokale 
forhold. 
 
I løpet av oktober-desember -08 hadde 34 pasienter vært til poliklinisk kontroll for kols med 
totalt 40 kontroller. Det var 35 pasienter som hadde vært til sårkontroll med totalt 99 
kontroller i løpet av januar -09. Gjennomsnittlig 2.8 poliklinisk kontroll/pasient. 71 % var fra 
sykehusets hjemkommune. De resterende 29 % var fra Lofotens resterende kommuner og 
utenlands. 
 
På mange sykehus delegeres polikliniske kontroller til spesialsykepleiere (sykepleier med 
spesiell utdanning innen et fag) der det er faglig forsvarlig. I denne sammenhengen er det 
forutsatt at spesialsykepleieren er ansatt i sykehus. 
 
Legene som har deltatt i prosjektet har variert erfaring med å jobbe sammen med 
spesialsykepleiere. Ved sår har både spesialisten og fastlegen erfaring med å jobbe sammen 
med en sårsykepleier. Når det gjelder kols har spesialisten jobbet sammen med 
lungesykepleier men ikke fastlegen. Det har ikke lyktes å få funksjonsbeskrivelser for 
respektive spesialsykepleiere. 

3.2.2  Beskrivelse av piloten 
 
Pilotprosjektet ønsket å retrospektivt undersøke om KOLS- og sårkontroller som er utført ved 
poliklinikken Nordlandssykehuset (NLSH) Lofoten kunne vært utført hos pasientens fastlege. 
En ville også retrospektivt undersøke om kontrollene som er utført ved poliklinikken kunne 
vært utført hos lunge- respektive sårsykepleier.  
 
Det skulle også vurderes om sår-notatet inneholder nødvendige opplysninger for oppfølging. 
Dette beskrives ikke i prosjektrapporten men inngår som en intern kvalitetsvurdering og 
oppfølging i avdelingen. 



13 
 

3.2.3  Metode 
 
Kontakt ble etablert med personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, 
(NSD). NSD gav råd om på hvilken måte pilotstudien kunne gjennomføres. 
Kvalitetssikringsstudie ble valgt. Melding ble sendt fra NLSH - og studien ble startet etter 
tilbakemelding fra NSD om at de støttet metoden pga at studien var anonymisert på 
personnivå. 
 
Det ble utarbeidet et registreringsskjema der følgende spørsmål var hovedvariabler: 

• Kunne kontroller utført på sykehus vært gjennomført hos pasientenes fastlege? 
• Kunne kols-kontrollen vært utført hos lungesykepleier? 
• Kunne sårkontrollen vært utført hos sårsykepleier? 

 
Inklusjonskriterier er at pasienten har vært til kontroll på poliklinikken for kols eller sårstell. 
Eksklusjonskriterer er de som ikke oppfyller inklusjonskriteriene. 
 
Kols  
 
En ønsket å vurdere data på 30 kontroller for kols ved NLSH Lofoten. Det blev valgt de 30 
første kontrollene som var utført okt-des -08. Kontrollene ble valgt ut gjennom søk i DIPS 
rapport D3576 på diagnosekode for kols og tidsbegrensningen (se vedlegg for detaljer i søk). 
Der det fins flere besøk/pasient bes legene velge det første. En sykehuslege og en fastlege 
leser notatene elektronisk på sykehuset, gir sin vurdering, fra sitt ståsted, gjennom å fylle ut et 
anonymt registreringsskjema på papir. Sykehuset har ingen lungesykepleier ansatt, derfor er 
det ingen vurdering fra lungesykepleier. Det er ønskelig å unngå utskrifter av journalnotat. 
Alle registreringsskjemaene er nå makulert etter databearbeidelsen. 
 
Sår  
 
Det var ønsket å vurdere data på de 35 personer som var til kontroll på poliklinikken NLSH 
Lofoten i januar -09.  
Personene ble valgt ut gjennom søk i DIPS (elektronisk pasientjournal) rapport D3576 på 
prosedyrekoder for sårskift.Utvelgelse ble gjort forskjellig mhp koder og tidsperiode. Der det 
finnes flere kontroller har legene lest den siste. 
 
En sykehuslege og en fastlege leser notatene elektronisk på sykehuset, gir sin vurdering fra 
sitt ståsted, gjennom å fylle ut et anonymt registreringsskjema på papir. Av personvernhensyn 
er det ønskelig å unngå utskrifter av journalnotat, men også ut fra praktiske og ressursmessige 
hensyn.  
 
Sykehuset har sårsykepleier ansatt som gjorde vurderingen av ”Kunne denne kontrollen vært 
utført hos sårsykepleier?” Alle registreringsskjema er nå makulert etter databearbeidelsen. 

3.2.4 Materiale og metodevalg felles 
 
Piloten fikk hjelp fra sekretær og superbruker i DIPS som har kunnskap og tilgang til å ta ut 
statistikk fra DIPS. Å søke i rapporter er komplisert og tidskrevende derfor ble en papirkopi 
til hver journalleser skrevet ut for kols og for sår. Alle listene er nå makulert. 
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For å kunne vurdere hvor kontrollen kan skje bør man ha tilgang til det forutgående 
notatet/notatene (evt. også henvisningen) som genererer kontrollen. Legene og sykepleieren 
ble bedt om å notere hvilke notater de leste. 
 
Man kontaktet leger, og de som takket ja og gjennomførte pilotstudien var en sykehuslege 
med mange års erfaring innen lungesykdommer, en sykehuslege med mange års erfaring 
innen kirurgi og allmennmedisin, en fastlege med 1 års erfaring som fastlege - og en fastlege 
med 1 års erfaring som turnuslege i fastlegetjenesten. 
 
Avdelingssjefen ga tidsbegrenset tilgang til det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS, for 
dem som det var nødvendig for. På avtalen var det gjort klart at det kan gjennomføres 
loggkontroll i forbindelse med tilgangen. Alle har skrevet under på taushetserklæring.  
Alle hadde kjennskap til datasystemet DIPS (elektronisk pasientjournal). 
 
Journallesningen ble gjennomført i løpet av sommeren og høsten -09 på Nordlandssykehuset 
Lofoten. Tidsbruken per lege var 4 - 5 timer.  

3.2.5 Styrker og svakheter ved metoden 
 
Styrken ved metoden er at journalgjennomgangen er gjort elektronisk uten at papirkopier er 
tatt ut av pasientjournaler. Ingen andre har hatt innsyn i journal enn de som har gitt sin 
vurdering.  
 
DIPS rapport D 3576 tok også frem de som hadde kols som bidiagnose (var til poliklinikken 
for annet) og de som var til kols-skole.  Piloten ønsket kun de som var til kontroll for kols. En 
kunne på forhånd gått gjennom notatene som kom opp etter søket i DIPS- rapport og 
ekskludert alle som ikke var til kontroll for kols. 
 
Spesialisten leste sine egne notater i det ene faget, og da blir den objektive vurderingen borte, 
men hun ønsket å fortelle hvorfor hun tar pasienten tilbake til kontroll og ikke tilbakefører 
kontrollen til primærhelsetjenesten. Det var ingen andre leger blant de aktuelle som var 
interessert å delta i prosjektet. Mindre sykehus kan ha kapasitetsproblem til slike ekstra 
oppgaver. 
 
Legene ble bedt om å notere hvilke notater de leste, men det ble ikke gjort fullstendig. Man 
vet derfor ikke sikkert om vurderingen er gjort på samme grunnlag. 

3.2.6  Funn 
 
Kols 
 
I de 30 kontrollene som er vurdert, er det 5 som var til kontroll hos spesialist i forbindelse 
med kols-skole. 8 kontroller hadde kols som bidiagnose og var dermed til kontroll for annet. 1 
av de 8 var ikke besvart av spesialisten. De 13 kontrollene kan ikke utføres hos fastlege eller 
lungesykepleier og skulle ikke vært med i dette uttrekket. I materialet er det egentlig 17 kols-
kontroller. 
 
Spesialisten vurderte at 7 (23,3 %) av de 30 (100 %) kontrollene kunne vært utført hos 
pasientens fastlege.  Fastlegens vurdering var også 7 (23,3 %).  
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Spesialistens vurdering forutsetter tilgang til og vurdering av spirometri og surstoffmetning 
hos fastlegen. Hvis ikke er det kun 1 (3,3 %) kontroll som kunne vært utført hos pasientens 
fastlege. 
 
Hvis man tar utgangspunkt i de 17 (100 %) egentlige KOLS kontrollene viser de at begge 
legene vurderer at 7 (41,1 %) kontroller kunne vært utført hos pasientens fastlege.  
 
På spørsmål om kontrollen kunne vært utført hos lungesykepleier svarte spesialisten ja på 9 
(30 %) av kontrollene og fastlegen 1 (3,3 %) og delvis på 4 (13,3 %). På spørsmålet om 
kontrollen kunne vært utført hos lungesykepleier svarer spesialisten, som har erfaring med å 
jobbe sammen med lungesykepleiere, ja på 9 (52,9 %) og fastlegen (ingen erfaring) ja på 1 
(5,8 %) og delvis på 4 (23,5 %).  
 

 
 
Sår 
 
Av de 35 (100 %) kontrollene på poliklinikken vurderte spesialisten at 17 (48,6 %) kunne 
vært utført hos pasientens fastlege. Fastlegens vurdering var 27 (77,1 %). Gjennomsnittet er 
22 (62,8 %). Samlet vurdering viser at 22 (62,8 %) kunne vært kontrollert hos pasientens 
fastlege. 
 
Spesialisten vurderte at 21 (60,0 %) av kontrollene kunne vært utført hos sårsykepleier. 
Fastlegens vurdering var 23 (65,7 %). Gjennomsnittlig 22 (62,8 %). Sårsykepleierens 
vurdering om kontrollen kunne vært utført hos sårsykepleier var 27 (77,1 %). Gjennomsnittet 
inklusive spesialsykepleierens vurdering er 23,66 (67,6 %). Samlet vurdering viser at 23,66 
(67,6 %) kunne kontrolleres hos sårsykepleier. 
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Samlet vurdering 
 
Figur 1. Samlet vurdering av hvor kontrollen kunne vært utført – hos fastlegen eller på sykehus. 
 
 

 
Figur 2. Sårsykepleier i Lofoten sin vurdering av hvor kontrollen kunne vært utført – hos sårsykepleier eller av 
lege på sykehus.  
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3.2.7. Kompetanseutvikling 
 
Kurs 
 
Det var stor interesse blant fagfolk for å arrangere sårkurs. Det er også noe avdelingen 
snakket om før og nå gav muligheten seg. Etter er ringerunde til 26 legekontorer, institusjoner 
og hjemmesykepleie fikk vi bekreftet at interessen også var stor derfra, og det kom også gode 
forslag på tema. Vi samlet en planleggingsgruppe (praksiskonsulent, fastlege, kirurg, 
sykepleier fra legekontor, sårsykepleier og prosjektleder) som kom med ideer og utnyttet sine 
kontakter, og etter hvert vokste programmet frem. Når forelesere, kurslokale og bespisning 
var klart, sendtes invitasjonen ut. Vi søkte og fikk kurset godkjent av Den Norske 
Legeforening, Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet. Det deltok 135 
helsearbeidere/forelesere. Evalueringen fra deltakerne var positiv og gav nyttige tips til 
fremtidige kurs.  
 
Evaluering av kurset 
 
Evalueringen viste at 96 % syntes kurset var godt arrangert. 48 % syntes kurset var passe 
omfattende og 37 % syntes det var litt for omfattende. På en skala fra 1-5 der 1 var lite 
lærerikt og 5 meget lærerikt svarte 74 % 4 og 5. Andre kommentarer fra evalueringen var mer 
om praktisk bruk av bandasjer, sårprosedyrer og tverrfaglig samarbeid. 
 
Det var et ønske om å gjennomføre kompetanseoverføring innen kols i form av kurs for 
helsepersonell i Lofoten. Det var planlagt til ut på høsten -09 men ble aldri gjennomført pga 
prosjektets avslutning. Spesialisten har allerede gjennomført opplæring i spirometri i 
primærhelsetjenesten og vil gjerne komplettere med et oppfølgingskurs. Vi skulle da ha tatt 
med evalueringsresultatene fra sårkurset og planlagt et enda bedre kurs.  
 
 
Diabetesprosjektet  
 
Diabetespoliklinikken ved medisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø har på sikt 
ikke kapasitet til å følge opp en så stor del av diabetespasientene som man har gjort til nå. En 
bedre fordeling av pasientene mellom spesialist og primærhelsetjeneste er en forutsetning for 
at poliklinikken skal ha kapasitet til å ta seg av de pasientene som har behov for den 
spesialkunnskap poliklinikken innehar. En ensidig overføring av pasientene til fastlegene uten 
forutgående dialog og kompetanseheving så vi som lite hensiktsmessig. Av den grunn ønsket 
vi å prøve ut en modell med desentraliserte kurs og desentraliserte polikliniske konsultasjoner. 
Norges Diabetesforbund (NDF) har startet et prosjekt i de tre nordligste fylkene som innebar 
opprettelse av likemannsgrupper med tanke på endring av levevaner og arrangering av kurs 
rettet mot helsepersonell. Vi så det som naturlig å samarbeide med Norsk diabetesforbund. 
Vårt ønske var å gi et kurstilbud til alle ansatte i kommunehelsetjenesten som arbeidet med 
diabetikere. Diabetesteamet ved diabetessykepleier, ernæringsfysiolog, bioingeniør fra 
NOKLUS, overlege fra NLSH samt prosjektleder i Norsk diabetesforbund deltok.. 
 
Konsultasjonene / klinikkene ble registrert som om de skulle ha foregått ved medisinsk 
poliklinikk ved NLSH og medførte samme inntjening som de ville ha gjort dersom pasientene 
hadde kommet til konsultasjon ved NLSH. Reisekostnadene for pasientene ble også redusert.  
Startkursene ble avholdt etter vanlig mal med diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege. 
Kursene for helsepersonell tok for seg epidemiologi, forebyggende strategier, kosthold, bruk 
av laboratorieundersøkelser, samarbeid med lokale Fysak tilbud.  
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På legekurset gikk man grundigere inn på klassifikasjon, diagnostikk og behandling. 
Kveldsmøtene ble arrangert av lokalforeningen av Norges Diabetesforbund. 
Felleskonsultasjonene fant etter hvert sin form i en slags klinikkmodell. Fastlegene fant 
aktuelle pasienter som formelt ble henvist til medisinsk poliklinikk. Under konsultasjonen 
presenterte fastlegen pasienten. Deretter ble pasienten og de aktuelle problemstillingene 
diskutert i plenum med pasienten til stede. Pasientene var på forhånd informert om dette og 
hadde akseptert fremgangsmåten. Erfaringene var at denne modellen ga et godt 
læringsinnhold, pasient og fastlege var fornøyd med undervisningsformen. Fastlegenes 
presentasjon av pasientene ga betydelig mer informasjon og kunnskap om pasienten enn det 
som vanligvis kommer frem i en henvisning. Man gjennomgikk 6-7 pasienter på en dag. 
Resultatet fra til sammen fire kurs som omfattet åtte kommuner: 

• 280 helsepersonell deltok på kursene 

• Ca 250 deltagere på kveldsmøtene 

• 50 deltagere på Start-kurs 

• 34 fastleger (dette utgjør 77 % av legene i kommunene) 

 
Konklusjon: 
 
Diabetesteam med en utadrettet virksomhet er en hensiktsmessig arbeidsmetode for å bedre 
samarbeidet mellom spesialist og kommunehelsetjeneste. Effekten av opplæringen er ikke 
evaluert, men tilbakemeldingene har vært positive. Klinikkmodellen som ble forsøkt er 
vurdert som et godt alternativ både for å bedre samarbeidet mellom nivåene og 
kunnskapsnivået hos både spesialist og fastlege, og kan ha overføringsverdi. Kurset kan vise 
til stor deltagelse fra fastlegene. Lokale tilpasninger vil være nødvendig, og modellen kan 
videreutvikles og forbedres. 
 
 
 
Metodebok/veileder 
 
Se vedlegg om ”Kursplanleggingen”. 
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3.3 Desentralisering av polikliniske kontroller for sykehusene på 
 Helgeland 
 v/ lokal prosjektleder Torben Ness, Helgelandssykehuset 

3.3.1 Bakgrunn for prosjektet 
 
Prosjektets formål var å se om det var et potensial for desentralisering av polikliniske 
kontroller i de tre sykehusene på Helgeland. Helgelandssykehuset har som mål å bidra til å 
sikre en helhetlig og god samhandling mellom primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten i regionen slik at pasientene får behandling på rett nivå til rett tid og 
med rett kompetanse. Når det gjelder Helgelandssykehuset, så er formålet å belyse om 
pasienter innenfor faggruppene Sår (Mo i Rana), Kols (Sandnessjøen) og Diabetes 2 
(Mosjøen) får utført sin kontroll på rett sted, og om pasientene har unødvendige kontroller 
inne på spesialpoliklinikken. Det var planlagt at prosjektet også skulle omfatte urologi og 
revma, men det ble ikke kapasitet til dette.  
 
Det ble også opprettet en lokal arbeidsgruppe mellom Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset, der det var representanter fra begge foretakene og de to lokale 
prosjektlederne for Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. I denne gruppen har vi hatt 
jevnlige møter via telestudio eller telefonkonferanser. Hyppigheten på disse møtene var fra en 
til to ganger pr mnd. 

3.3.2 Beskrivelse av pilotene på Helgeland 
 
I denne piloten ønsket vi å belyse om pasienter som gikk til kontroll i et av 
Helgelandssykehusene kunne ha vært kontrollert i primærhelsetjenesten. Piloten ble definert 
som et kvalitetsutviklingsprosjekt innad i sykehusene. Piloten skulle i all hovedsak belyse om 
kontrollen ble utført på rett nivå basert ut fra pasientens journal i sykehuset. 
Hovedspørsmålene var om kontrollen kunne ha vært utført av fastlege eller om pasienten 
fortsatt skulle kontrolleres på sykehus. Det ble også stilt spørsmål om hvem som kan utføre 
kontrollen i sykehus (lege eller spesialsykepleier). Utgangspunktet var å ta ut 90 journaler 
totalt på de tre sykehusene på Helgeland i fagområdene diabetes 2 ved Mosjøen sykehus, kols 
ved Sandnessjøen sykehus og sårbehandling ved Rana sykehus. Piloten skulle også belyse 
hvilke metoder som er hensiktsmessig å bruke når en skal gjøre et slikt 
kvalitetsutviklingsprosjekt. Prosjektet er godkjent av Personvernombudet i NSD (Norsk 
samfunnsvitenskaplig datatjeneste) 

3.3.3  Metode 
 
 
I starten av prosjektet ble det diskutert hvilken form piloten skulle ha. Dette arbeidet var 
tidkrevende, men vi landet til slutt på en pilot som gikk ut på at en skulle se på 
journaldokumenter i enkelte fagområder. Det ble utarbeidet en plan om hvordan piloten skulle 
gjennomføres. Piloten måtte forankres i fagmiljøene ved de tre sykehusene i Helgeland, 
forankringen var tidkrevende.  
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Uttrekk av pasienter ble gjort av IKT/kontor personale ved de respektive sykehusene. 
Gjennomgangen av journalene ble gjort på hvert av sykehusene, lokal prosjektleder reiste ned 
til sykehusene for å bistå legene i arbeidet med journalgjennomgangen. 
 
Det var på forhånd utarbeidet registreringsskjema i samarbeid med fastleger og overleger ved 
de tre sykehusene i Helgeland Gjennomgangen av disse registreringsskjemaene ble gjort i 
DIPS (elektronisk pasientjournal). Legene gjorde dette uavhengig av hverandre i 
Sandnessjøen og i Mo i Rana, mens i Mosjøen så ble gjennomgangen av legene gjort i 
samarbeid. Identiteten til pasientene var synlig i DIPS. (se vedlegg). Legene som gjorde 
gjennomgangen av registreringsskjemaene var ansatt i de respektive sykehusene. Overlegene 
var ansatt ved den poliklinikken der undersøkelsen ble utført, mens fastlegene er ansatt i en 10 
% stilling ved de respektive sykehusene som praksiskonsulenter. Gjennomgangen av 
registreringsskjemaene ble gjort i DIPS (elektronisk pasientjournal) der en gikk inn på hver av 
pasientene og leste igjennom en rekke journaldokumenter for å få et helhetlig bilde av 
pasienten. Legene brukte ca 4-5 timer på gjennomgangen av 30 journaler hver. 
 
Utgangspunktet var at en skulle gjøre et søk på 90 unike pasienter ved Helgelandssykehusene. 
Vi brukte forskjellige metoder for hvert av sykehusene for uttrekk av journaler. Når det gjaldt 
kols i Sandnessjøen, så ble dette utrekket bra og representativt i forholdt til det vi var ute etter. 
I Mosjøen ble uttrekket lite representativ, siden vi fikk med svært mange øye pasienter som 
gikk på sykehuset for oppfølging. Disse pasientene kom med i uttrekket fordi de hadde 
diagnosen diabetes mellitus type 2. De fleste av disse pasientene ble ikke fulgt opp for sin 
diabetes ved medisinsk poliklinikk ved sykehuset i Mosjøen. Det første uttrekket vi gjorde 
ved Rana sykehus hadde de samme svakheter som det vi støtte på i Mosjøen. Vi gjorde to 
uttrekk der, det første ble gjort via DIPS, det andre ble gjort med programvare fra 
datavarehuset. Det siste uttrekket vi gjorde ble representativt, siden vi da kunne sette inn flere 
variabler slik som hoveddiagnose, bidiagnoser, prosededyrekoder og takstkoder. Vi brukte 
kun prosedyrekoder og takstkoder da vi fikk utvalget når det gjaldt sårpasienter. Vi fikk kun 
ut 17 pasienter ved Rana sykehus, men til gjengjeld var disse pasientene relevante i forhold til 
kompleksitet når det gjaldt pasientens sår. 
 
Registreringsskjemaene ble fylt ut av legene på bakgrunn av de elektroniske 
journaldokumentene. Etter besvarelsen ble noen av pasientene diskutert mellom overlege og 
praksiskonsulent, bakgrunnen for dette var at det var noen uklarheter rundt noen av 
journaldokumentene til pasientene. 
 
Det ble gjort et randomisert uttrekk ved alle sykehusene, men fremgangsmåten var noe 
forskjellig ved de tre sykehusene 
 
Ved Sandnessjøen sykehus ble det gjort uttrekk for 2008 i DIPS der en brukte Uspesifisert 
kronisk obstruktiv lungesykdom som utrekkskriterier. En valgte 30 randomiserte pasienter fra 
dette uttrekket. 
 
Ved Mosjøen sykehus ble det gjort et uttrekk for 2008 i DIPS der en brukte diabetes mellitus 
type 2 uten komplikasjoner og diabetes mellitus type 2 med flere komplikasjoner som 
uttrekkskriterium. En valgte 30 randomiserte pasienter fra dette utrekket. 
 
Ved Rana sykehus ble det gjort et uttrekk for 2009 ved hjelp av programvare fra 
datavarehuset. Vi valgte prosedyrekodene større sårskifting på underekstremitet, større 
sårskifting i uspesifisert hudregion og takst omfattende sårbehandling, prosedyrekode 
sårrevisjon i uspesifisert hudregion og takst enkel sårbehandling. Da fikk vi ut 17 pasienter 
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som hadde disse kombinasjoner med prosedyrekode og takstkode. Uttrekket var relevant, og 
casene var komplekse med henhold til sårstell. 
 
 
Hvordan behandlet vi de sensitive opplysningene?  
 
Selve registreringsskjemaene ble utfylt uten å identifisere pasienten. Navnet til pasient var 
tilgjengelig i DIPS mens legene gikk igjennom journalene, registreringsskjemaene var merket 
med NPR-ID til pasient. NPR-ID vil ikke være synlig i de tabeller en skal presentere senere i 
rapporten. Registreringsskjemaene ble bearbeidet av forskningsseksjonen ved fagavdelingen 
ved Nordlandssykehuset. Deretter ble data bearbeidet av lokal prosjektleder, og deretter 
presentert i denne sluttrapporten. De utfylte registreringsskjemaene makuleres når sluttrapport 
er ferdig skrevet. 
 

3.3.5 Styrke og svakheter ved metoden: 
 
Utgangspunktet var at en skulle se på 90 pasienter ved sykehusene i Helgeland, men en fikk 
ikke tilstrekkelig med pasienter som passet de kriterier vi hadde satt for sår i Rana. Der fikk vi 
17 av 30. Ved de to andre sykehusene fikk vi begge steder 28 pasienter av 30. Fire stykker ble 
forkastet pga mangelfull utfylling av skjemaer. Totalt var det 73 pasienter som ble vurdert av 
legene. 
 
En av styrkene til metoden var at en kunne gå direkte inn i journalen via DIPS, en slapp da å 
ta ut papirkopier av journaldokumentene. Bakgrunnen for dette er at en ikke ville risikere at 
journaldokumenter kom på avveie. Legene som gikk igjennom journalene gjorde det sammen 
med lokalprosjektleder, dermed ble det få forsinkelser på dette arbeidet, siden en hadde avtalt 
møtetidspunkter, og legene hadde satt av tid til gjennomgangen. Ved å ha tilgang til hele 
journalen, fikk en også et bedre bilde av pasient, da en kunne se på andre journaldokumenter 
hvis det var usikkerhet rundt en del av opplysningene.  
 
I ettertid så hadde det vært gunstig at lokalprosjektleder hadde tatt ut journalene i samarbeid 
med kontorpersonell lokalt på sykehuset en skulle kartlegge. Da kunne en ha testet uttrekkene 
direkte i DIPS ved det aktuelle sykehus. En burde også ha ekskludert øyeavdelingen ved 
Mosjøen sykehus når det gjaldt diabetes to pasienter, da ville vi ha fått flere relevante 
pasienter til vår kvalitetsundersøkelse. Det var også utfordrende å utarbeide 
registreringsskjemaene. Lokal prosjektleder fikk mange forslag til spørsmål som kunne være 
med i registreringsskjemaet, både fra legene som skulle delta i undersøkelsen, og fra 
representanter i arbeidsgruppen mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. I 
ettertid så ble nok registreringsskjemaene noe omfattende i sine spørsmål. 
 
Selve gjennomgangen av journalene som var plukket ut til denne undersøkelsen kunne også 
ha vært mer systematisert. Legene så på alle relevante journaldokumenter til den aktuelle 
pasient. En kunne på forhånd ha plukket ut enkelte dokumenter, og bedt legene vurdere kun 
disse. Slik at legene vurderte på likt grunnlag. 

3.3.6 Funn 
 

Totalt sett var det 73 pasienter som ble kartlagt i denne undersøkelsen. 
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Spesialistene mente 16 av 73 (22 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege, 53 av 73 
stykker (72 %) skulle ha sin kontroll på sykehuset. 4 av 73 (5 %) kunne ha vært kontrollert av 
spesialsykepleier 

Fastlegene mente at 15 av 73 (20 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege, 51 av 73 (69 
%) skulle ha sin kontroll på sykehuset. 7 av 73 (9 %) kunne ha vært kontrollert av 
spesialsykepleier 

 

Figur 1: Samlet vurdering av spesialistene og praksiskonsulentene ved de tre lokalsykehusene 
i Helgeland, dette er en oversikt over alle diagnosegruppene: Sår, KOLS og diabetes 2. 
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Fastlege: 9 av 17 (53 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege. 3 av 17 (17 %) kunne ha 
vært kontrollert av sykepleier alene. 5 av 17 (29 %) skulle ha sin kontroll på sykehus. 

Spesialist: 10 av 17 (59 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege. 1 av 17 (6 %) kunne ha 
vært kontrollert av sykepleier alene. 6 av 17 (35 %) skulle ha sin kontroll på sykehus. 

 
Diabetes 2 (Mosjøen sykehus) 
 
21 av 28 pasienter var på øye poliklinikk, men de tas med i oversikten siden de inngikk i 
uttrekket. 
Fastlege: 2 av 28 (7 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege. 4 av 28 (14 %) kunne ha 
vært kontrollert av sykepleier alene. 22 av 28 (78 %) skulle ha sin kontroll på sykehuset.  

Spesialist: 1 av 28 (3.5 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege. 2 av 28 (7 %) kunne ha 
vært kontrollert av sykepleier alene. 25 av 28 (89 %) skulle ha sin kontroll på sykehuset. 

 
Kols (Sandnessjøen sykehus) 
Fastlege: 4 av 28 (14 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege. 24 av 28 (86 %) skulle ha 
sin kontroll på sykehus. 

Spesialist: 5 av 28 (18 %) kunne ha vært kontrollert av sin fastlege. 1 av 28 (3.5 %) kunne ha 
vært kontrollert av spesialsykepleier. 22 av 28 (78.5 %) skulle ha sin kontroll på sykehus. 

 
 
 
 
 
 
Fagområde og enighet og uenighet om kontrollsted 
 
Figur 2 Viser forskjeller mellom spesialist og fastlege når det gjelder vurderingen av 
registreringsskjemaene 
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Sår (Rana sykehus)  
14 av 17 pasienter var det enighet mellom spesialist og fastlege om hvor kontrollen skulle ha 
vært utført. 3 av 17 pasienter var det uenighet mellom spesialist og fastlege om hvor 
kontrollen skulle ha vært utført. 

 
Diabetes 2 (Mosjøen sykehus) 
25 av 28 pasienter var det enighet mellom spesialist og fastlege om hvor kontrollen skulle ha 
vært utført. 3 av 28 pasienter var det uenighet mellom spesialist og fastlege om hvor 
kontrollen skulle ha vært utført. 

 

Kols (Sandnessjøen sykehus) 
24 av 28 pasienter var det enighet mellom spesialist og fastlege om hvor kontrollen skulle ha 
vært utført. 4 av 28 pasienter var det uenighet mellom spesialist og fastlege om hvor 
kontrollen skulle ha vært utført. 

 
Pr november 2009 er det avholdt ”Kols-samlinger” på Ytre, Søndre og Indre Helgeland. 
Samlingen for Nord-Helgeland er planlagt gjennomført i 2010. Samlingene har så langt vært 
vellykket, med bred tverrfaglig representasjon fra kommuner og sykehus, samt 
brukerrepresentanter. Målgrupper i disse samlingene er alle primærleger, helsesekretærer, 
fysioterapeuter, omsorgstjeneste, rehabiliteringstjeneste og andre aktuelle fagfolk i 
kommunene, og leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre aktuelle 
faggrupper i Helgelandssykehuset, i tillegg til brukere og pårørende. (Se vedlegg)  
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4 Sammendrag og konklusjoner 
 
Prosjektets hovedformål er å sikre helhetlige pasientforløp og god samhandling mellom 
primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen slik at pasientene får sin behandling og 
oppfølging på rett nivå, med rett kompetanse til rett tid. 
 
Sammenfattet gir materialet følgende funn: (se oversikt neste side)  
 

• Ingen av kontrollene som er gjennomgått er funnet unødvendige av spesialist eller fastlege. Det 
er kun i prosjektet til Helse Finnmark og UNN der dette ble spurt om. Ved Nordlandssykehuset 
og Helgelandssykehuset ble dette spørsmålet ikke tatt opp. 
 

• I gjennomsnitt kunne 42.8 % av sum kontroller vært gjennomført på et lavere nivå 
 

• I gjennomsnitt kunne 50 % av kontrollene på regionalt nivå UNN vært gjennomført på 
lokalsykehusnivå 
 

• Det er større sprik i vurderingene mellom spesialister i sykehusene, enn mellom 
fastleger og spesialister på lokalsykehus. 
 

• I gjennomsnitt kunne 42 % av kontrollene av sår og kols på lokalsykehusnivå vært 
gjennomført hos spesialsykepleier 
 

• Det er stor forskjell i vurdering av kontrollnivå kols og sår helseforetakene imellom. 
Det er imidlertid godt samsvar i vurderingene lokalt begge steder (Lofoten og 
Sandnessjøen). 
 

• Det er stor forskjell i vurdering av hvor mange kontroller som kunne vært utført hos 
spesialsykepleier, foretakene imellom, og mellom lege med erfaring med å utføre 
kontrollen i samarbeid med spesialsykepleier og lege uten tilsvarende erfaring 

 
UNN 
 
Alle fagområder: 95 kontroller utført ved UNN på pasienter fra Helse Finnmark 
 

• Spesialisten mener at  56.8 %  kunne vært kontrollert på lokalsykehus 
• Fastlegen mener at  44.2 %  kunne vært kontrollert på lokalsykehus 
• Spesialisten mener at   3.1 %  kunne vært kontrollert hos fastlege  
• Fastlegen mener at   7 %  kunne vært utført hos fastlege 

Nordlandssykehuset 
 
Kols: 17 kontroller utført ved Nordlandssykehuset Lofoten 
 

• Spesialisten mener at    41 % kunne vært kontrollert hos fastlege 
• Fastlegen mener at    41 % kunne vært kontrollert hos fastlege 
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Innefor sykehus: 
• Spesialisten mener at   53 % kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 
• Fastlegen mener at    6-23 % kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier  

 

Sår: 35 kontroller utført ved Nordlandssykehuset Lofoten 
 

• Spesialisten mener at  48 %  kunne vært kontrollert hos fastlege 
• Fastlegene mener at  77 %  kunne vært kontrollert hos fastlege 

Innenfor sykehus: 
• Spesialisten mener at  60 %  kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 
• Fastlegen mener at  65 %  kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 
• Spesialsykepleier mener at 69 % kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 

 
Helgelandssykehuset 
 
Kols: 28 kontroller utført ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 

• Spesialisten mener at     18 % kunne vært kontrollert hos fastlege 
• Fastlegene mener at     14 % kunne vært kontrollert hos fastlege 

Innenfor sykehus: 
• Spesialisten mener at      3.5 % kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 

 

Sår: 17 kontroller utført ved Helgelandssykehuset Rana 
 

• Spesialisten mener at  35 % kunne vært kontrollert hos fastlege 
• Fastlegen mener at  53 % kunne vært kontrollert hos fastlege 

Innenfor sykehus: 
• Spesialisten mener at 29 % kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 
• Fastlegen mener at  24 % kunne vært kontrollert hos spesialsykepleier 

 

Diabetes: 28 kontroller utført ved Helgelandssykehuset Mosjøen 
 

• Spesialisten mener at  3.5 %  kunne vært kontrollert hos fastlege 

Fastlegen mener at 7 % kunne vært kontrollert hos fastlege. Beregningene tar ikke hensyn til 
forskjeller i antall kontroller i de forskjellige faggrupper. 
 
Beregningene inkluderer ikke funn med de største avvik i materialet, dvs. diabetes.  
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5 Anbefalinger fra styringsgruppen 

Resultatene fra prosjektet er en pekepinn på at det er rom for å gjøre endringer i organisering 
av kontroller. Dette må gjøres lokalt. Prosjektet har gjort erfaringer med metoder for 
kartlegging og gjennomgang til hjelp i videre oppfølging. Prosjektet har omfattet hele Helse 
Nord. Dette har gitt nyttige refleksjoner på tvers av helseforetak, og holdepunkt for at arbeidet 
bør følges opp. Dette understrekes også av samsvaret i vurderinger mellom fastleger og lokale 
spesialister. Prosjekterfaringene må også ses på som et godt utgangspunkt i gjennomføring av 
samhandlingsreformen.  

Det gis følgende anbefalinger: 
 

• Helseforetakene, i nært samarbeid med kommuner, fastleger og brukere, bør ta stilling til 
videre gjennomgang og omlegginger i kontrollrutiner ut fra erfaringene og funnene i 
prosjektet. Det bør avsettes dedikerte ressurser til formålet, og prosjektorganisering av 
arbeidet. Erfaringene tilsier at slike prosesser er vanskelig å gjennomføre i den daglige drift. 

 
• Ved endringer må en vurdere de lokale forutsetninger og behov for kompetanse på de ulike 

nivåer for å kunne gjennomføre endringer. Erfaringene fra gjennomførte kurs er et godt 
utgangspunkt. 

 
• Arbeidet med felles retningslinjer bør videreføres i arbeidet med pasientforløp og i oppfølging 

av samhandlingsreformen. Retningslinjer som vedtas bør legges inn i kvalitetssystemet. Slike 
retningslinjer er også viktig for å utvikle finansieringsordninger som fremmer beste faglige 
praksis. 

 
• Brukerne må trekkes aktivt inn i endringsprosesser. 

 
• Det bør aktivt vurderes om telemedisinske løsninger i større grad kan tas i bruk ved kontroller. 

Teknologien er i dag godt utbygd, men er i liten grad tatt i bruk ved gjennomføring av 
kontroller. Det bør legges til rette for å følge opp RHFs strategi om økt systematisk bruk av 
kommunikasjonsteknologi i desentralisering av kontroller. Telekommunikasjon kan ikke 
erstatte personlig kontakt mellom lege og pasient, men er et egnet supplement. Det anbefales 
at UNN, Nasjonalt senter for samhandling og gis en koordinerende rolle i dette. 

 
• Det bør gjøres en konkret vurdering av hvilke medisinske koder som er 

aktuelle/hensiktsmessige for å gjøre uttrekk for analyser innenfor de ulike fagområder. DIPS 
er ikke tilpasset formålet og uttrekk må kombineres med lokal kompetanse. 
 
 

• Journalsystemet bør inneholde funksjon for tilbakemelding til behandlende enhet/spesialist om 
at kontroll er gjennomført. 
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• Metoder for å vurdere på hvilke områder det er viktig å desentralisere kontroller bør 
videreutvikles. 

 
 
 
 
 

6 Vedlegg 
 
 
Nordlandssykehuset Lofoten: 
1Søknadsskjema til NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) (1 og 2) 
Søk i DIPS-rapport (3) 
Kursplanleggingen (4) 
Kursbevis (5) 
Evalueringsskjema (6) 
 
Helgelandssykehuset : 
Registreringsskjema(7, 8 og 9) 
 
UNN/Helse Finnmark: 
PVO-godkjenning (personvernopplysninger) (10) 
Kartleggingsskjema (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Vedlegg 1 
 
Søknad til NSD 
 
Prosjekttittel 
Prosjekt desentralisering av polikliniske kontroller. 
 
 
Behandlingsansvarlig institusjon 
Nordlandssykehuset HF 
 
 
Daglig ansvarlig 
Kristina Karlsson 
Nordlandssykehuset Lofoten, Serviceboks, 8370 Leknes 
Telef: 760 60 280 ulik uke: torsd-fred, lik uke man-tirs-onsd 
 
 
Formål med prosjektet 
Kvalitetsutviklingsprosjekt i 2 deler. En del berører SÅR og den andre KOLS. Vi ønsker å undersøke om 
SÅR/KOLSkontroller som utføres ved Nordlandssykehuset (NLSH) Lofoten kunne vært utført hos pasientens 
fastlege, om sår kontrollene kunne vært utført hos sårsykepleier. Det vil også bli vurdert om journalnotatet når det 
gjelder SÅR, inneholder nødvendige opplysninger for oppfølging. 
 
 
Prosjektomfang 
Enkelt institusjon. 
Prosjektet omfatter poliklinikken NLSH Lofoten. 
 
 
Utvalgsbeskrivelse 
Beskriv utvalget 
Utvalget består av voksne pasienter som går til kontroll ved poliklinikken NLSH Lofoten for SÅR/KOLS. 
 
Rekruttering ogt trekking 
Utvalget blir rekruttert gjennom søk i DIPS (elektronisk pasientjournal) på diagnosekode for KOLS og 
prosedyrekoder for sårskift. 
 
Førstegangskontakt 
Sykehuslege og fastlege skal lese journalnotat som er laget tilbake i tid. Ingen nye data skal genereres. 
 
Alder 
Voksne. 
 
Antall 
Opp til 100 pasienter. 
 
 
Informasjon og samtykke 
Informasjon vil ikke bli gitt ettersom dette er en kvalitetsutviklingsstudie. Hensikten er å vurdere om kontrollen 
kunne vært utført hos fastlege, om kontrollen kunne vært utført hos sårsykepleier og se om sårnotatet inneholder 
nødvendige opplysninger for oppfølging. 
 
Samtykke vil ikke bli innhentet ettersom dette er en kvalitetsutviklingsstudie. Hensikten er å vurdere om kontrollen 
kunne vært utført hos fastlege, om kontrollen kunne vært utført hos sårsykepleier og se om sårnotatet inneholder 
nødvendige opplysninger for oppfølging. 
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Metode for innsamling av personopplysninger 
Journaldata 
Sykehuslege og fastlege leser aktuelle journalnotat og fyller ut registreringsskjema på papir. 
 
 
Datamaterialets innehold 
Data som kommer å samles inn er: 

• Basdata (kjønn, alder, diagnose, hjemstedskommune, behandlers tittel) 
• legenes vurdering om kontrollen kunne vært utført hos pasientens fastlege, om kontrollen kunne vært 

utført hos sårsykepleier 
• det vil også bli spurt om sårnotatet inneholder nødvendige opplysninger for oppfølging 

Se vedlagt registreringsskjema. 
 
Direkte personidentifiserende opplysninger? 
11-siffret personnr eller NPR ID 
 
Indirekte personidentifiserende opplysninger? 
kjønn, alder, diagnose, hjemstedskommune 
 
Sensitive personopplysninger? 
Helseforhold 
 
Opplysninger om tredjeperson? 
Nei 
 
 
Informasjonssikkerhet 
Direkte personidentifiserende opplysninger fås ved søk i DIPS men vil på egen liste erstattes med et 
studiespesifikt referansenummer. Denne papirlisten vil bli oppbevert atskilt fra datamaterialet i låst skap på 
poliklinikkens avd.leders låste kontor under studiens gang. Listen vil bli makulert ved prosjektets slutt. 
 
Det innsamlede datamaterialet registreres manuelt på eget registreringsskjema (”CRF”) merket med 
studiespesifikt referansenummer dvs anonymiseres. Dette vil bli oppbevart i låst skap på prosjektleders kontor og 
vil bli makulert ved prosjektets slutt. Sammenstilt anonymt materiale vil bli lagret på prosjektleders eget område 
på pc’n som er beskyttet med brukernavn og passord. 
 
Sikring av konfidensialitet 
De anonymt utfylte registreringsskjemaene vil bli oppbevart i låst skap på prosjektleders kontor og vil bli makulert 
ved prosjektets slutt. Sammenstilt anonymt materiale vil bli lagret på prosjektleders eget område på pc’n som er 
beskyttet med brukernavn og passord 
 
Bearbeiding 
De anonymt utfylte registreringsskjemaene vil bli bearbeidet av prosjektgruppen. Forskningsavdelingen ved NLSH 
vi bistå med statistisk bearbeidelse. Det er også tenkt å be om ekstern evaluering av resultatene fra Nasjonalt 
senter for distriktsmedisin. 
 
 
Vurdering/godkjenning av andre instanser 
 
Rek? Nei 
Dispensasjon for taushetsplikt? Nei 
SLK? Nei 
 
 
 
Prosjektperiode 
23.04.2009 
31.12.2009 
Datamaterialet anonymiseres 
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Direkte personidentifiserende opplysninger som på egen papirliste erstattes med et studiespesifikt 
referansenummer vil bli makulert ved prosjektets slutt. 
 
 
Finansiering 
Prosjektet er initiert fra Helse Nord og har fått innvilget finansiering fra Helse- og Omsorgsdepartementets 
satsning på lokalsykehus og samhandling. 
 
 
Tilleggsopplysninger 
Prosjektet er diskutert med NLSHs personvernansvarlige når det gjelder forskning og for it-sikkerhet. 
 
 
Vedlegg 
2 vedlegg for delprosjekt SÅR 

2 vedlegg for delprosjekt KOLS 
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Vedlegg 2 

 

Kopi av innsendt meldeskjema 
 

Prosjektnummer: 21841 

 

1. PROSJEKTTITTEL 

Desentralisering av polikliniske kontroller 

2. BEHANDLINGSANSVARLIG INSTITUSJON 

Institusjon:  

Nordlandssykehuset HF 

Avdeling/fakultet: 

Nordlandssykehuset HF, Bodø 

Institutt: 

 

3. DAGLIG ANSVARLIG 

Navn(fornavn og etternavn): 

Torben Ness 

Arbeidssted(avdeling/seksjon/institutt): 

Nordlandssykehuset HF 

Akademisk grad: 

Høyere grad 

Stilling: 

 

Adresse – arbeidssted: 

 

Postnummer: 

8092 

Poststed: 

BODØ 

Telefon: 

75534871 

Mobil: 

91866224 

Telefaks: 

 

E-post: 

net@nlsh.no 

4. VED STUDENTPROSJEKT (studiested må alltid være samme som arbeidssted til daglig ansvarlig) 

Navn(fornavn og etternavn) på student: 

 

Akademisk grad: 

 

Adresse – privat:  

 

Postnummer: 

 

Poststed: 

 

Telefon: 

 

Mobil: 

 

Telefaks: 

 

E-post: 

 

5. FORMÅL MED PROSJEKTET 
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Problemstillinger, 

forskningsspørsmål, eller 

lignende. 

Kvalitetesutviklingsprosjekt. Vi ønsker å sjekke ut om alle de polikliniske 

kontroller som blir utført på Helgelandssykehuset (Sandnessjøen, Mosjøen og 

Mo i Rana) får utført sin kontroll på rett sted, og om pasientene har 

unødvendige kontroller inne på spesialpoliklinikken. 

6. PROSJEKTOMFANG 

 

 Enkelt institusjon 

 

 Nasjonal multisenterstudie 

 

 

Angi øvrige institusjoner som skal 

delta: 

 

 

 Internasjonal mulitisenterstudie 

7. UTVALGSBESKRIVELSE 

Beskrivelse av utvalget. 

Gi en kort beskrivelse av hvilke 

personer eller grupper av personer 

som inngår i prosjektet (f.eks. 

skolebarn, pasienter, soldater). 

Utvalget vil bestå av 50 sår pasienter Mo i Rana, 50 Diabetes pasienter 

Mosjøen, 50 KOLS pasienter Sandnessjøen 

Rekruttering og trekking. 

Oppgi hvordan utvalget rekrutteres 

og hvem som foretar rekrutteringen/ 

trekkingen. 

Utvalget av pasienter skal gjøres via DIPS (Elektronisk pasientjournal) Det vil 

bli tatt ut 2-3 journalnotat. Det første notat som genererte kontrollen 

(eksempelvis henvisning fra fastlege) og det siste journaldokument som er 

skrevet. 

Førstegangskontakt. 

Oppgi hvem som oppretter 

førstegangskontakt med utvalget. 

Det skal tas ut gammle journaldata, ingen nye data skal innhentes fra 

pasientene. 

Oppgi alder på utvalget  

 Barn (0-15 år) 

 

 Ungdom (16-17år) 

 

 Voksne (over 18 år) 

Antall personer som inngår i 

utvalget. 

150 stk 

Dersom det inkluderes personer 

med redusert eller manglende 

samtykkekompetanse, beskriv 

denne del av utvalget nærmere. 

 

8. INFORMASJON OG SAMTYKKE 
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Oppgi hvordan informasjon til 

respondenten gis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Det gis skriftlig informasjon. 
 Det gis muntlig informasjon.  
 
Redegjør for hvilken informasjon som gis 
 

 
 Det gis ikke informasjon. Forklar hvorfor det ikke gies informasjon. 
Fordi dette er er kvalitetesutviklingsprosjekt og ikke et forskningsprosjekt. Vi 
skal se på hvordan poliklinikkene håndterer sine pasienter. 

Samtykke 

Innhentes samtykke fra den 

registrerte?NB. Se veiledning for 

krav til samtykke. 

 

 Ja 

Oppgi hvordan samtykke innhentes. 

 

  

 Nei 

Gi en redegjørelse for hvorfor det anses nødvendig å gjennomføre prosjektet 

uten samtykke fra respondenten. 

Kvalitetesutvikklingsprosjekt. Vi skal kun se på de data som allerede er 

registrert på pasient. Og vi skal ikke innhente nye opplysninger fra pasient. 

9. METODE FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Kryss av for hvilke 

datainnsamlingsmetoder og 

datakilder som skal benyttes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spørreskjema 

 Personlig intervju 

 Observasjon 

 Gruppeintervju 

 Psykologiske/pedagogiske tester 

 Medisinske undersøkelser/tester 

 Journaldata 

 Registerdata 

 Biologisk materiale 

 Utprøving av legemidler 

 Annen innsamlingsmetode, oppgi hvilken: 

 

Kommentar til metode for innsamling av personopplysninger: 

Vi tar ut journaldokumenter fra DIPS (Elektronisk pasientjournal). 
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10. DATAMATERIALETS INNHOLD 

Gjør kort rede for hvilke 

opplysninger som skal samles inn. 

Legg ved spørreskjema, 

intervjuguide, registreringsskjema e. 

a., som foreligger ferdig utarbeidet 

eller som utkast. 

2 journaldokumenter skal taes ut fra den elektroniske journalene til pasienten. 

Det første dokument som genererer den videre kontroll, ofte er det 

henvisningen fra fastlege. Vi kommer også til og ta ut det siste journaldokument 

som er skrevet om diagnosen. Vi vil også ta ut årskontroll for 50 

diabetespasienter. 

Registreres det direkte 

personidentifiserende 

opplysninger? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, oppgi hvilke: 

 Navn, adresse, fødselsdato 

 11-sifret fødselsnummer 

Registreres det indirekte 

identifiserende 

personopplysninger 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, oppgi hvilke: 

 

Behandles det 

sensitivepersonopplysninger? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, oppgi hvilke: 

 Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk 

eller religiøs oppfatning. 

 At en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for 

en straffbar handling. 

 Helseforhold. 

 Seksuelle forhold. 

 Medlemskap i fagforeninger. 

Behandles det opplysninger om 

tredjeperson? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, hvordan blir tredjeperson informert om behandlingen? 

 Får skriftlig informasjon. 

 Får muntlig informasjon. 

 Blir ikke informert. 

11. INFORMASJONSSIKKERHET 

Redegjør for hvordan datamaterialet 

registreres og oppbevares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Direkte personidentifiserende opplysninger (spesifiser hvilke på punkt 10) erstattes 
med et referansenummer som viser til en manuell/elektronisk navneliste som oppbevares 
atskilt fra det øvrige datamaterialet.  
 
Oppgi hvordan koblingsnøkkelen lagres og hvem som har tilgang til denne. 
Journaldkumentene vil bli anonymisret, men prosjektleder vil ha tilgang på 
personopplysningene, og kan identifisere journalene ved hjelp av et referansenummer. 
Disse opplysningene vil holdes adskilt fra journaldokumentene. Og vil være innelåst i et 
skap på et låst kontor. 
 
 Direkte personopplysninger lagres sammen med det øvrige materialet. 
 
Oppgi hvorfor det er nødvendig med oppbevaring av direkte identifikasjonsopplysninger 
sammen med det øvrige datamaterialet: 
 

 
 Annet 
 
Spesifiser: 
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Hvordan skal datamaterialet 
registreres og oppbevares? 
 
Sett flere kryss dersom 
opplysninger registreres flere 
steder. 

 

 Fysisk isolert pc tilhørende 

virksomheten 

 Pc i nettverksystem tilhørende 

virksomheten 

 Pc i nettverksystem tilknyttet Internett 

tilhørende virksomheten 

 Isolert privat pc 

 Privat pc tilknyttet Internett   

 Videoopptak/fotografi 

 

 Lydopptak 

 Manuelt/papir 

 Annet: 

Hvis annen lagring, beskriv nærmere: 

 

 

Behandles lyd/videoopptak på pc? 

 Ja  

 Nei 

Sikring av konfidensialitet. Beskriv hvordan datamaterialet er beskyttet mot at uvedkommende får innsyn i 

opplysningene? 

Datamatrialet blir lagret på prosjektleders område. Og dermed kun innsyn av 

prosjektleder. 
Vil prosjektet ha 

prosjektmedarbeidere som skal ha 

tilgang til datamaterialet på lik linje 

med daglig ansvarlig/ student? 

 

 Ja 

 Nei 

Oppgi hvilke: 

 

Innhentes eller overføres 

personopplysninger ved hjep av e-

post/internett/eksternt datanett? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, beskriv hvilke opplysninger og hvilken form de har. 

 

Vil personopplysninger bli utlevert til 

andre enn prosjektgruppen? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, til hvem: 

 

Skal opplysninger samles 

inn/bearbeides ved hjelp av 

databehandler? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, redegjør for hvem som skal samle inn data og hvilke 

data dette gjelder: 

De data som vi får ut vil bli anonymisert. Vi har tenkt og be om 

ekstern hjelp fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin til 

bearbeiding av dataene. 
Hvis multisenterstudie: Redegjør for hvordan samarbeidet mellom institusjonene foregår. Hvem har tilgang til 

materialet og hvordan reguleres tilgangen:  

12. VURDERING/GODKJENNING AV ANDRE INSTANSER 

Er prosjektet fremleggelses-pliktig 

for Regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK)? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, legg ved eller ettersend kopi av tilråding/tillatelse. 

 

Dersom det anvendes biologisk 

materiale, er det søkt REK  om 

opprettelse av forskningsbiobank? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, legg ved eller ettersend kopi av tilråding/tillatelse. 

 

Er det nødvendig å søke om 

dispensasjon fra taushetsplikt for å 

få tilgang til data? 

 

  Ja 

  Nei 

Hvis ja, legg ved eller ettersend kopi av tilråding/tillatelse. 

Det er til sammen 6 leger pluss prosjektleder som skal ha tilgang til 

pasientjournalene. Av disse 6 legene er 3 av disse leger ved sykehus i 

Helgeland. 2 av de tre fastlagene er praksiskordinatorer ansatt ved 

Helgelandssykehuset. en av fastlegene er ikke ansatt ved 

Helgelandssykehuset, og må dermed skrive under på taushetserklæring. Det 

samme må undertegnede som er prosjektleder. 
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Er det nødvendig med melding til 

Statens legemiddelverk? 

 

 Ja 

 Nei 

Hvis ja, legg ved eller ettersend kopi av tilråding/tillatelse. 

 

Andre  

 Ja 

 Nei 

Angi hvem. 

 

 

13. PROSJEKTPERIODE 

Oppgi tidspunkt for når 

datainnsamlingen starter – 

prosjektstart samt tidspunkt når 

behandlingen av person-

opplysninger opphører – 

prosjektslutt. 

Prosjektstart (ddmmåååå): 31.03.2009 

 

Prosjektslutt (ddmmåååå): 30.10.2009 

 

Gjør rede for hva som skal skje med 

datamaterialet ved prosjektslutt. 

 
 Datamaterialet skal anonymiseres. 
Gi en redegjørelse for hvordan datamaterialet anonymiseres. 
Personopplysningene blir destruert, mens det resultat vil bli anonymisert. 
 
 Datamaterialet skal oppbevares med personidentifikasjon 
Hvor skal datamaterialet oppbevares? 
 
 
Gi en redegjørelse for hvorfor datamaterialet skal oppbevares med personidentifikasjon: 
 
 

14. FINANSIERING 

Helse Nord står ansvarlig for prosjektet. Middlene kommer fra Helse og Omsorgsdepartementet 

15. TILLEGGSOPPLYSNINGER 

 

16. ANTALL VEDLEGG 

Oppgi hvor mange vedlegg som 

legges ved meldeskjemaet. 

3 
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Vedlegg 3 
 
 

Søk i Dips rapporter 
Prosjekt polikliniske kontroller 

juni 09 
 
Rapporter 
Pasientlister 
D 3576 
 
Hake av for  rett avd  kir resp med avd 
  Diagonosekode:  tom 
  Operasjonskoder:  Q (for sår)  
     J (for KOLS) 
  Periode  010109 – 310109 valgt for sår 
     01.10.08 – 12.31.08 valgt for KOLS 
 
Tabellvisning hakes av 
 
Autofilter 
SÅR: 

- hake av for Prosedyrekoder  
- QBB05, QBB10, QCB05, QCB10, QDB05, QDB10 
- hake av for kolonneliste og ta bort de valg du ikke ønsker 
- kvar: fødselsnr, kommune, periode, kode 

 
KOLS:  - kode velg J449 
 
 
vis kolonneliste 
 fødselsnummer 
 kommune 
 periode 
 kode 
 
Ta bort autofilter 
 
 
Vurder og evt skriv ut listen (alle her ikke tilgang til utskrift) ettersom dette var 
komplisert og tidskrevende. 
 
Eller aktiver pasient gjennom å trykke  Ctrl + M 
 -velg dato for det besøket du ønsker å se 
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Vedlegg 4 
 

Kursplanleggingen 
 

Dette er kort om hvordan vi planla og gjennomførte sårkurs 090909 i Lofoten 
(Prosjekt desentralisering av polikliniske kontroller). 
 
Samle en gruppe medarbeidere 

• med ekspertise innen faget, beslutningsmyndighet, handlingskraft, tar ansvar 
for planlegging og gjennomføring 

• ideer, diskusjonspartnere 
• fordele arbeidet på flere 
• utarbeide kursmål 
• hvis en blir borte, må resten av gruppa ta over 
• var forberedt på forandringer i planleggingen 

 
Har sykehuset noen rammer/policy for kursgjennomføring? 

• fordele sine kurs på kommuner, næringslivet? 
• ang honorar til forelesere? 
• økonomi? 

 
Tid 

• bestem dato så tidlig i planleggingen som mulig 
• sjekk grundig så det ikke sammenfaller med annet arrangement 
• dagskurs, kveldskurs eller annet? 

 
Skal det søkes om kursgodkjenning hos relevante fagforeninger? 

• Les retningslinjene i god tid så du vet hva du skal forholde deg til 
• Vurder for og imot 

 
Kontakt forelesere, diskuter innehold og opplegg. Når de sagt ja: 

• bestill evt reise til og fra kurset så snart som mulig 
• ta reda på hvilke hjelpemidler foreleseren bruker 
• be om kopi av f eks ppt til kursmappen 
• larg evt skriftlig avtale på det dere blitt enige om 

 
Hvem skal inviteres? 

• ulike yrkesgrupper: f eks leger, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer, 
fysioterapeuter, bioingeniører, sekretærer osv 

• fra sykehus, legekontorer, andre spesialister, hjemmetjenesten, sykehjem og 
andre institusjoner 

• Andre: personale fra behandlingshjelpemidler, apotek, firma, fotterapeut, NAV 
andre interesserte? 

 
Kurslokale 

• passe størrelse med tanke på hvor mange deltakere som forventes komme.  
• trengs flere møterom? 
• lokalisasjon. 
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• finnes nødvendig utstyr som f eks pc og prosjektør, overhead? 
 
Program 

• Evt sjekk fagforeningenes retningslinjer om program 
• Fordel pauser og forelesninger 

 
Invitasjon kan inneholde 

• kursets formål og program 
• arrangør (evt betaler) og kursleder 
• tid og sted 
• målgruppe 
• foreleser og deres kompetanse 
• info om kurset søkes godkjent hos fagforeninger 
• kursavgift 
• påmeldingsslipp og -frist 
• kontaktperson 

 
Påmeldingsslipp kan inneholde 

• hvor man skal melde seg på f eks faks eller e-post. E-post foretrekkes.  
• navn på deltaker og arbeidsplass. Yrke? 
• evt fakturaadresse  
• påmeldingsfrist 

 
Administrering av kursavgift 

• vurder om det skal være kursavgift eller ikke 
• kontakt økonomiavd som forteller om rutiner 
• ordne koststed og prosjektnr ved økonomiavd 
• Vurder bindende påmelding 
• Ønskelig at fakturaen sendes ut før kurset, rett etter påmeldingen 

 
Hva bruker foreleserne for hjelpemidler under forelesningen? 

• Datautstyr til ppt, overhead 
• Annet som må ordnes på forhånd 
• Sjekk alle hjelpemidler dagen før 

 
Kursbevis 

• antall godkjente kurstimer og kursets innehold 
• hvilke fagforening som godkjent kurset 
• underskrift av kursleder 

 
Bespisning 

• vann i kurslokalet hele dagen 
• kaffe, te og frukt til pausene 
• evt lunsj og arrangement rundt det 

 
Evalueringsskjema 

• Velg en type som er lett å bearbeide etterpå 
• Tenk gjennom hva du vil vite 
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Kursmappe 

• justert program 
• deltakerliste 
• materiale/ppt fra forelesere 
• evalueringsskjema 
• penn og notatpapir 

 
Oppgaver under kursdagen 

• registrering av deltakere 
• referent? Noen som passer tiden? Data, prosjektør? 
• Hilse velkommen, mål for kurset, praktiske opplysninger som f eks, avslått 

mobil, hvor toalettene er, om lunsjen.. 
• hvem man kan kontakte under dagen hvis man lurer på noe 
• Fortell om evt justeringer i programmet 
• Fortell om kurset er blitt godkjent  
• Takke og dele ut gave til foreleserne, takke hjelperne 
• evt honorarskjema/reiseregningskjema til foreleserne 
• Kursbeviset deles ut i slutten av dagen til de som deltatt hele dagen 
• Be om ufylling av evalueringsskjema 
• Avslutning og oppsummering 

 
Etterarbeid 

• Kursrapport til fagforening? 
• Lovet å ordne / sende ut noe til kursdeltakerne? 
• Fullføre og avslutte det økonomiske 
• Sammenstill de utfylte evalueringsskjemaene 
• Oppsummering og sluttevaluering med planleggingsgruppen 

 
 
Aktivitet Først Siden Rett 

før 
Kurs-
dagen 

Etter-
arbeid 

Utført 

Samle gruppe å møtes x     V 
Sykehusets rammer, økonomi x     V 
Les retningslinje f kursgodkj x     V 
Hvem skal inviteres x     V 
Kurslokale x     V 
Bespisning x     V 
Kontakt forelesere x     V 
Program/invitasjon  x    V 
Sende ut invitasjon  x    V 
Søknad av godkjenning av kurs  x    V 
Kursbevis  x    V 
En siste sjekk at alt planlagt er ok   x   V 
Deltakerliste   x   V 
Kursmappe   x   V 
Kursdagen    x  V 
Etterarbeid, økonomi     x V 
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Vedlegg 6 
 
 

Evalueringsskjema 
 

SÅRKURS 9 september 2009 
 
 
Kurset var : 
 

Dårlig organisert 1 2 3 4 5 Godt organisert 

 
 Kurset er :  
     

For lite 1 2 3 4 5 For omfattende 

 
Forelesningene var : 
 

Lite lærerikt 1 2 3 4 5 Meget lærerikt 

 
 
 
 
  Er du interessert i å delta på flere liknende kurs?              JA                NEI 
 
 
 
 
 
Hvis ja, hvilke temaer vil du høre mer om ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er det noe vi kan gjøre bedre til neste kurs? 
 
 
 
 
 
 

TAKK FOR AT DU SVARTE ! 
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Vedlegg 7 
 

       
 
 
PROSJEKT: 
DESENTRALISERING AV POLIKLINISKE KONTROLLER 
Kartlegging av polikliniske kontroller innenfor fagområdet diabetes som i dag utføres ved 
Mosjøen sykehus. 

Kjønn:  Kvinne □   Mann □  
 

Fødselsår:  □1980-89 □1970-79 □1960-69 □1950-59 □1940-49

     □1930-39 □1920-29 □1910-19 □1909 eller 
tidlige  
Hjemstedskommune: 
 
Navn på poliklinikk Mosjøen: 
 
Diagnoser: 
 
Kontrollparametre:  
 

• Hva var pasientens siste BT   Verdi  
  
• Pasients HbA 1c    Verdi  

• Undersøkt pasientes føtter   Ja □   Nei □  

• Røyker     Ja □   Nei □  

• Har pasienten vært hos øyelege  Ja □   Nei □  

• Familiære sammenhenger   Ja □   Nei □ 

• Microalbuminuri    Ja □   Nei □ 

• Kost / insulin / tbl / insulin+tbl        Kost □Insulin □ Tbl □ Insulin+tbl □ 
 

Kunne denne kontrollen vært utført ved: 
 

• Pasientens fastlege:    Ja □   Nei □ 

• Diabetes spl.     Ja □   Nei □ 

• Hjemmesykepleie:    Ja □   Nei □ 

• Annet sykehus i Helgeland:   Ja □   Nei □ 

 

 

NPR ID:    Dato for journaldokumenter:  
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Ikke grunnlag for vurdering hvor kontrollen kunne ha vært utført □ 
 
Hvilke kriterier måtte oppfylles hvis denne pasient skulle behandles i primærhelsetjenesten? 
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Vedlegg 8 
 

     

  
 
 
 
PROSJEKT: 
DESENTRALISERING AV POLIKLINISKE KONTROLLER 
 
Kartlegging av polikliniske kontroller innenfor fagområdet sår som i dag utføres ved 
Rana sykehus. 
 
Kjønn:  Kvinne □   Mann □  
 
Alder: 20-35 □ 35-45 □ 45-60 □ 60-70 □ 70-80 □ 80+ □ 
           
Hjemstedskommune: 
 
Navn på poliklinikk Mosjøen: 
 
Diagnoser: 
 
Kontrollparametre:  
 

• Tidsbruk på sårskift  (det vet man ikke?) Tid  
 
• Hvor ofte sårskift    Tid 
 
• Periode på poliklinikk   Tid 

Inneholder notatet opplysning om hvordan såret skal stelles? □ Ja    □ Nei    

□Delvis 

Inneholder notatet opplysning om hvor kontrollen skal skje?  □ Ja    □ Nei 

 

Inneholder notatet opplysning om ny time på poliklinikken  

eller avslutning ved poliklinikken?     □ Ja    □ Nei 
 

 

 

 

NPR ID:    Dato for journaldokumenter:  
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• Har pas. Vært beh. i førstelinje tidligere Ja □   Nei □  

• Spesielt utstyr for skifte på sår  Ja □   Nei □  
 
 

 
Kunne denne kontrollen vært utført ved: 
 

• Pasientens fastlege:   Ja □   Nei □ 

• sår spl.     Ja □   Nei □ 

• Hjemmesykepleie:    Ja □   Nei □ 

• Annet sykehus i Helgeland:  Ja □   Nei □ 
 
Ikke grunnlag for vurdering hvor kontrollen kunne ha vært utført □ 
 
Hvilke kriterier måtte oppfylles hvis denne pasient skulle behandles i 
primærhelsetjenesten? 
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Vedlegg 9 
 
 
       
 
 
PROSJEKT: DESENTRALISERING AV POLIKLINISKE KONTROLLER 
 
Kartlegging av polikliniske kontroller innenfor fagområdet KOLS som i dag utføres ved 
Sandnessjøen sykehus. 
Kjønn:  Kvinne □   Mann □  
 

Fødselsår:  □1980-89 □1970-79 □1960-69 □1950-59 □1940-49

     □1930-39 □1920-29 □1910-19 □1909 eller 
tidlige  
           
Hjemstedskommune: 
 
Navn på poliklinikk Sandnessjøen: 
 
Diagnoser: 

Behandler:      □ overlege  □ ass.lege  □kandidat 
 
Hvem genererte kontrollen: 

□ Spesialist Sandnessjøen  

□ Spesialist annet Sykehus  

□ primærhelsetjenesten 

□ annen__________________________ 
 
Hva ble utført under kontrollen 
Spirometri      Ja □   Nei □ 
Røntgen Thorax     Ja □   Nei □  
  
Blodprøver      Ja □   Nei □ 
Lungefysio (Fysak)     Ja □   Nei □ 

 
Kunne denne kontrollen vært utført ved: 
 

• Pasientens fastlege:    Ja □   Nei □ 
 Delvis□ 

NPR ID:    Dato for journaldokumenter:  
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• Lunge sykepleier.    Ja □   Nei □ 
 Delvis□ 

• Hjemmesykepleie:    Ja □   Nei □ 
 Delvis□ 

• Annet sykehus i Helgeland:   Ja □   Nei □ 
 Delvis□ 

• Telemedisin     Ja □   Nei □ 
 Delvis□ 

Ikke grunnlag for vurdering hvor kontrollen kunne ha vært utført □ 
Hvilke kriterier måtte oppfylles hvis denne pasient skulle behandles i primærhelsetjenesten? 
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Vedlegg 10 
 

 
Med hjemmel etter Personopplysningslovens forskrift § 7-12 godkjenner Personvernombudet at behandlingen 
av personopplysningene kan settes i gang med de endringer som er nevnt i dette skriv. 
Med vennlig hilsen 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
Per Bruvold 



51 
 

Sikkerhetssjef IKT/Personvernombud 
Kopi: Klinikksjef Toralf Hasvold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 11 
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PROSJEKT "DESENTRALISERING AV POLIKLINISKE KONTROLLER". 
 
En kartlegging av polikliniske kontroller som utføres ved UNN på pasienter fra 
Finnmark. 
 
 
Kjønn:  kvinne   mann   

 

Hjemkommune:  
 

Alder:  
 

Aktuelt fagområde:  
 

 

Vennligst sett ett kryss ved kun ett av følgende fem svaralternativ når det gjelder vurderingen av 
hvor den siste kontrollen burde vært utført:  

 

 

 

1. Valg av UNN som sted for den siste kontrollen var korrekt     
           

 

2. Pasienten kunne ha vært kontrollert hos spesialist i Finnmark (med dette  
menes legespesialist på Hammerfest Sykehus, Kirkenes sykehus,  
Spesialistpoliklinikken i Alta, Spesialistlegesenteret i Karasjok,  
eller eventuelt hos andre avtalespesialister i Finnmark).     

            
3. Pasienten kunne ha vært kontrollert hos allmennlege/fastlege   

     

4. Medisinsk kontroll av denne tilstanden var ikke nødvendig    

     

5. Umulig å ta stilling til dette ut fra foreliggende informasjon.      
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