
 

 

Styremøte  
i Helse Nord RHF 

Innkalling med sakspapirer 
 
 
 

Dato: 27. september 2012 
 
Kl.: 13.00 til ca. 17.30 
 
Sted: Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-66/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 97-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 27. september 2012: 
 

Sak 97-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 98-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2012 Side 3 
Sak 99-2012 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 87-2012 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Side 14 

Sak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 15 

Sak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 16 

Sak 102-2012 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av 
legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to 
lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 
og 52-2011/6 

Side 17 

Sak 103-2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og 
pårørendeopplæring i Helse Nord  

Side 19 

Sak 104-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 
– med hovedvekt på lokalsykehusene, jf. styresak 90-2012 

Side 57 

Sak 105-2012 Orienteringssaker Side 75 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og 

videre oppfølging 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 78 

 4. Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av 
byggelånsrenter, forventet prisstigning og 
modernisering av bygget, oppfølging av styresak  
72-2012 
Sakspapirene ettersendes.  

Side 79 

Sak 106-2012 Referatsaker Side 80 
 1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 7. 

september 2012 ad. Høring – NOU 2012:13 Rapport 
fra 22. juli-kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord RHF  
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Sak 107-2012 Eventuelt Side 85 

 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-67/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 98-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

29. august 2012 

 
 
Protokoll styremøte 29. august 2012 
 
Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF 
Møtedato: 29. august 2012 – kl. 10.30 
Møtested: Thon Hotel Hammerfest 
 
Tilstede 
 
Navn:  
Bjørn Kaldhol styreleder 
Inger Lise Strøm nestleder – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-2012/1 

Orienteringssaker, første strekpunkt) 
Ann-Mari Jenssen styremedlem – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-

2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt) 
Inge Myrvoll styremedlem 
Inger Jørstad styremedlem 
Jan Sahl styremedlem 
Kari Jørgensen styremedlem 
Kari B. Sandnes styremedlem – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-

2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt) 
Kristina Torbergsen styremedlem 
Leif Arne Asphaug-Hansen vararepresentant – møter for Fredrik Sund 
Line Miriam Sandberg styremedlem – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-

2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt) 
Mildrid Pedersen observatør fra Regionalt brukerutvalg 

 
Forfall 
 
Navn:  
Alf E. Jacobsen styremedlem 
Fredrik Sund styremedlem 
Sissel Alterskjær styremedlem 

Det lyktes ikke å innkalle vararepresentant på grunn 
av kort varsel. 
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Fra administrasjonen 
 
Navn:  
Lars Vorland adm. direktør 
Karin Paulke administrasjonssjef 
Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør 
Jan Norum fagdirektør 
Hilde Rolandsen direktør for eieravdelingen 
Tor Solbjørg leder for internrevisjonen 
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I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om arbeidet med revidert 
strategi i Helse Nord. 
 
 
Styresak 85-2012  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 85-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 86-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte  

21. til 22. juni 2012 
Sak 87-2012 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
Saken utsettes til neste styremøte. 

Sak 88-2012 Private sykehustjenester for tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelproblemer (TSB), anskaffelse 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 

Sak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke 
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 

Sak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – med 
hovedvekt på lokalsykehusene 
Saken utsettes til et senere styremøte. 

Sak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, 
tilleggsbestilling – forslag til organisering og innretning av det 
videre arbeid 

Sak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 
Sakspapirene var ettersendt. 

Sak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om  
Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011 

Sak 94-2012 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten – 

utvikling av felles indikatorer for regionale helseforetak 
 4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative 

løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige 
anskaffelser 

 5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord 
 6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen 
 7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparater, 

utredning 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 

 8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre fremdrift 
 9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 
Sak 95-2012 Referatsaker 
 1. Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i Nordland til 

Nordlandssykehuset HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og 
vurdering av henvisninger og utredning med tykk- og 
endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø 
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 2. Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til helseforetakene ad. 
helseforetakenes blodbankvirksomhet – bruk av 
tilsynserfaringer 

 3. Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse Nord RHF ad. 
mattilbud på sykehusene 

 4. Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland ad. endelig 
rapport fra tilsyn ved Nordlandssykehuset HF Bodø – 4. til 5. juni 
2012 

 5. Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avgjørelse i 
tilsynssak – pliktbrudd påvist (Finnmarksklinikken – 
poliklinikken) 

 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. styresak 91-
2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, 
tilleggsbestilling – forslag til organisering og innretning av det 
videre arbeid 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 7. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med 
håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av 
pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Tromsø 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 8. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med 
håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av 
pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Harstad – 
avslutning av tilsyn 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 9. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale 
brukerutvalg, den 24. august 2012 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

Sak 96-2012 Eventuelt 
 
 

 
Styrets vedtak: 

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken. 
 
 
Styresak 86-2012  Godkjenning av protokoll fra styremøte 
 21. til 22. juni 2012 
 

 
Styrets vedtak:  

Protokoll fra styremøtet, den 21. til 22. juni 2012 godkjennes.  
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Styresak 87-2012 Lønnsjustering adm. direktør 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 Saken ble utsatt til neste styremøte. 
 
 
Styresak 88-2012 Private sykehustjenester for tverrfaglig  
 spesialisert behandling av  
 rusmiddelproblemer (TSB), anskaffelse 
 Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private spesialiserte 

rusbehandlingstjenester slik presentert i saksfremlegget

 

 med de endringene som kom 
frem under behandling av saken. 

2. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en analyse som viser prisen for 
behandlingstilbud i egen regi sammenlignet med private aktører og andre kriterier, 
som f. eks. kvalitet som legges til grunn for valg av tilbydere. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private spesialiserte 
rusbehandlingstjenester med de endringene som kom frem under behandling av 
saken. 

 
2. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en analyse som viser prisen for 

behandlingstilbud i egen regi sammenlignet med private aktører og andre kriterier, 
som f. eks. kvalitet som legges til grunn for valg av tilbydere. 

 
 
Styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd  
 – foretaksspesifikke handlingsplaner,  
 oppfølging av styresak 73-2012 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status i arbeidet å redusere fristbrudd 

og ventetid til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor 

Psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012. 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 7



 

3. Styret ber om en ny orientering om status i arbeidet innen 30. juni 2013. 

 

Styret ber 
adm. direktør om å iverksette utredning/forskning for å få svar på hvorfor 
henvisningsraten til barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse Nord enn i 
andre regioner. Styret ber om en orientering om status i arbeidet i det første 
styremøtet i 2013. 

4. Styret ber om egen orientering om aktivitetsutviklingen, når denne er nærmere 
analysert

 
 innen utgangen av 2012. 

5. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å sikre at pasienter 
som ikke kan få behandlingstilbud i eget helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud 
– fortrinnsvis i egen region. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status i arbeidet å redusere fristbrudd 
og ventetid til orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor 

Psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette utredning/forskning for å få svar på 

hvorfor henvisningsraten til barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse 
Nord enn i andre regioner. Styret ber om en orientering om status i arbeidet i det 
første styremøtet i 2013. 

 
4. Styret ber om egen orientering om aktivitetsutviklingen innen utgangen av 2012. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å sikre at pasienter 

som ikke kan få behandlingstilbud i eget helseforetak innen fristen, får adekvat 
tilbud – fortrinnsvis i egen region. 

 
 
Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene  
 i Helse Nord – med hovedvekt på  
 lokalsykehusene 
    Saken ble utsatt til et senere styremøte. 
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Styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i  
 spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling  
 – forslag til organisering og innretning av det  
 videre arbeid 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for 
oppfyllelse avoppdraget ”Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten” gitt i brev av 11. april 2012 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til de fire regionale helseforetakene, slik det er beskrevet i 
saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge RHF til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret i Helse Nord RHF vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for 
oppfyllelse avoppdraget ”Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i 
spesialisthelsetjenesten” gitt i brev av 11. april 2012 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til de fire regionale helseforetakene, slik det er beskrevet i 
saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge RHF til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
 
Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 
 Sakspapirene var ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 til 

orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktor om å forsterke innsatsen i samarbeid med helseforetakene i 

regionen for å nå målsettingene innenfor ventetid og fristbrudd. Her vises til styrets 
vedtak, punkt 5 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen 

innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av våren 2013

 

 høsten 
2012, jf. styrets vedtak, punkt 2 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og 
fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012. 
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4. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for at det i budsjett 2013 etableres 
målsettinger for bemanningsutvikling som tar hensyn til planlagt aktivitet og 
potensialer for økt produktivitet.   

 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 til 
orientering. 

 
2. Styret ber adm. direktor om å forsterke innsatsen i samarbeid med helseforetakene i 

regionen for å nå målsettingene innenfor ventetid og fristbrudd. Her vises til styrets 
vedtak, punkt 5 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen 

innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av høsten 2012, jf. 
styrets vedtak, punkt 2 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012. 

 
4. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for at det i budsjett 2013 etableres 

målsettinger for bemanningsutvikling som tar hensyn til planlagt aktivitet og 
potensialer for økt produktivitet.   

 
 
Styresak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om 
 Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
 kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Styret viser til adm. direktørs redegjørelse og anser oppfølgingen av styrets vedtak i 
styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
Styrets vedtak: 

Styret viser til adm. direktørs redegjørelse og anser oppfølgingen av styrets vedtak i 
styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
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Styresak 94-2012  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Lønnsjustering adm. direktør 
o Styreleder orienterte om status i arbeidet med å justere adm. direktørs 

lønnsavtale. 
o I tillegg skal adm. direktørs instruks gjennomgås og behovet for ev. endringer 

vurderes, jf. styrets tematime 5. mars 2012.  
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 

- Eksperthjelp til helsemyndigheter i Ungarn:  
o Informasjon om oppdraget som er initiert av Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
o Adm. direktør vil oppholde seg i Budapest 29. september 2012 til 24. oktober 

2012.  
- Kontaktmøte med statsråden på Staur Gård, den 3. til 4. september 2012 

o Informasjon om sakslisten til dette møtet. 
o Styreleder Kaldhol vil presentere Helse Nords utfordringer fremover. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Retningslinjer for advokatbistand til styremedlemmer og adm. direktør, oppfølging 

av styresak 77-2012:  
o Det ble vist til vedtakets punkt 2 i styresak 77-2012: Styret ber adm. direktør 

om å se nærmere på behovet for retningslinjer for advokatbistand til 
styremedlemmer og adm. direktør i enkelte særskilte situasjoner. 

o Foretaksadvokat har vurdert behovet for retningslinjer med følgende 
konklusjon:  
- Det er ikke behov for retningslinjer.  
- Vi har ikke hatt noen tilfeller så langt, og dersom en sak oppstår, må den 

vurderes helt konkret i forhold til hva en styreansvarsforsikring ville 
dekket i tilsvarende situasjon og forholdene for øvrig.       

- Tilsynssak Finnmarksklinikken, jf. styresak 95-2012/5 Referatsaker 
o Informasjon om saken og RHF-ets videre håndtering og oppfølging. 
o Helse Nord RHF har bedt Helse Finnmark HF om lukking av avvik innen 1. 

oktober 2012.  
- Mediaoppslag om organisasjonskulturen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

o Informasjon om saken og helseforetakets håndtering. 
- Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. juni 2012 Rapport fra tilsyn ved 

Nordlandssykehuset Bodø – observasjon og oppfølging postoperativt etter 
gastrokirurgiske inngrep, jf. styresak 95-2012/4 Referatsaker 
o Informasjon om rapportens konklusjon med hensyn til avdeling A6. 
o Oppfølgingstilsyn etter ”kirurgiskandalen” i 2010. 

- Møte med Empirica, den 4. juli 2012 ad. rapportering til EU-kommisjonen om 
prosjekt anskaffelse av kliniske systemer 

- Nasjonal føde- og lokalsykehuskonferanse, den 22. august 2012: Informasjon om 
konferansen 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 24. august 2012: 
Månedsrapportering juli 2012 
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- Samling for styresekretærer i foretaksgruppen, den 27. august 2012: Informasjon 
3. Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles 

indikatorer for regionale helseforetak 
4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative løsninger i 

spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser 
5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord 
6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen 
7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparater, utredning 

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 14. 
Denne saken ble fremskyndet og behandlet før styresak 94-2012/1 Orienteringssaker – 
styreleders muntlige orienteringer til styret, første strekpunkt.  

8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre fremdrift 
9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF 
 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
Styresak 95-2012  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i Nordland til Nordlandssykehuset HF ad. 

rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning med 
tykk- og endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø 

2. Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til helseforetakene ad. helseforetakenes 
blodbankvirksomhet – bruk av tilsynserfaringer 

3. Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse Nord RHF ad. mattilbud på 
sykehusene 

4. Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland ad. endelig rapport fra tilsyn ved 
Nordlandssykehuset HF Bodø – 4. til 5. juni 2012 

5. Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avgjørelse i tilsynssak – 
pliktbrudd påvist (Finnmarksklinikken – poliklinikken) 

6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. styresak 91-2012 Produktivitet 
og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling – forslag til organisering og 
innretning av det videre arbeid 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

7. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Tromsø 
Kopi av brevet var ettersendt. 
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8. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-
Norge HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Harstad – 
avslutning av tilsyn 
Kopi av brevet var ettersendt. 

9. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 24. august 
2012 
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart. 

 

 
Styrets vedtak:  

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Styresak 96-2012  Eventuelt 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2012 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
2010/258-10/221  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 99-2012 Lønnsjustering adm. direktør,    

    jf. styresak 87-2012 

    Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. 
 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2012/243-1/012  Karin Paulke, 75 51 29 36  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012  

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Namik Resulbegovic, 75 51 29 00  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 102-2012 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering 

av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved 

to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-

2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 

 
 
Bakgrunn/fakta 
Det vises til styresak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: 
Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 
49-2008. Revisjonsrapporten gjaldt Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og 
ortopedisk klinikk og Helse Finnmark Kirkenes, kirurgisk avdeling.   
 
Styret fikk oppdatert status i denne saken ved muntlig orientering av administrerende 
direktør i styremøte, den 27. april 2011, jf. styresak 52-2011/6. På dette tidspunktet var 
det to anbefalinger ved Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og ortopedisk klinikk 
som ikke var fulgt opp tilfredsstillende. Dette gjaldt: 
• Internrevisjonens anbefaling om at organisering av elektiv ortopedi i 

Nordlandssykehuset HF formaliseres 
• Internrevisjonens tilrådning om at prosedyrebeskrivelsene innen kirurgi snarest 

blir lagt inn i kvalitetssystemet DocMap, og at det vurderes innføring av en ordning 
hvor det kvitteres for mottatt opplæring  

 
Øvrige anbefalinger ble ansett som tilfredsstillende fulgt opp både ved 
Nordlandssykehuset Lofoten og Helse Finnmark Kirkenes.  
 
Adm. direktør ble bedt om å orientere styret, når oppfølgingen av de siste anbefalingene 
er fullført.   
 
Status pr. august 2012  
Nordlandssykehuset HF har gitt oppdatert status på de to aktuelle anbefalinger, og der 
fremgår følgende: 
• For Nordlandssykehuset kirurgisk ortopedisk klinikk er det foretatt en 

funksjonsfordeling i samsvar med de råd en regional faggruppe i ortopedi har gitt 
Helse Nord RHF, og i samsvar med den nasjonale funksjonsfordelingen. 
Revisjonskirurgi (hofteproteser og kneproteser) foregår ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø. Avansert 
håndkirurgi foregår ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. Bekken -, kreft- og bakre 
korsbåndskirurgi foregår ved nasjonale sentre. 
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• Kvitteringsordninger for opplæring innen medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på 
plass. Nordlandssykehuset HF benytter det elektroniske kvalitets og -avvikssystem 
DocMap, og det er lagt ned mye arbeid i å legge inn godkjente prosedyrer i systemet 
siden forrige revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Gjennomføringen av opplæring i bruk av elektronisk-medisinsk utstyr og 
dokumentasjon ble konkludert å være god (DSB-rapport), både ved kirurgisk – og 
ortopedisk klinikk. Alle de reviderte hadde et system for gjennomføring og 
opplæring.  

 
Vurdering og konklusjon 
Helseforetakene har fulgt opp anbefalingene fra internrevisjonen på en god måte. Status 
i dag gir grunnlag for å konkludere at alle anbefalinger er tilfredsstillende håndtert, og 
oppfølging av saken kan lukkes.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra oppfølgingen av 
internrevisjonsrapport nr. 07/08 Organisering av legetjenesten ved kirurgisk 
virksomhet ved to lokalsykehus og oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-
2011/6 til orientering. 

 
2. Styret er tilfreds med at alle anbefalingene fra internrevisjonen er tilfredsstillende 

håndtert, og at saken derved kan lukkes. 
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Knut Tjeldnes, 75 51 29 16  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 103-2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og 

pårørendeopplæring i Helse Nord 

 
 
Det vises til vedlagte handlingsplan Status og utviklingsmuligheter for pasient- og 
pårørendeopplæring i Helse Nord.  Arbeidsgruppenes mandat ble gitt av fagsjefmøtet i 
Helse Nord, som har gjennomgått planen i møte 12. mars 2012 og godkjent at planen 
svarer på oppdraget i mandatet.   
 
Planen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, under ledelse av Helse 
Nords regionale rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring. Det foreslås tiltak innen 
områdene pasientforløp, samhandling, brukermedvirkning, helsepedagogikk og 
kvalitet.  
 
Helse Nord RHF fikk i 2007 SINTEF til å evaluere pasient- og pårørendeopplæringen i 
Helse Nord, men det har ikke tidligere vært utarbeidet en regional plan for pasient- og 
pårørendeopplæring i Helse Nord.     
 
Brukermedvirkning 
Sak 56-2012 Lærings- og mestringsentre – videre utvikling (grunnlagsdokument), jf. 
brukeropplæring i mai 2012 ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord 
RHF, den 13. juni 2009. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til forslagene i rapporten og vil understreke 

behovet for at denne delen av rehabiliteringen integreres som en fullverdig del av 
behandlingen.   

 
2. Regionalt brukerutvalg ber om at helseforetakene prioriterer og følger opp rapporten. 

 
3. Regionalt brukerutvalg ber om at brukermedvirkning ivaretas på alle målområdene. 
 
4. Alle pasienter og pårørende som har behov for opplæring bør ha tilbud om dette innen 

tre måneder etter utskriving. 
 

5. Regionalt brukerutvalg støtter forslaget om å etablere en forskerstilling i Helse Nord 
med regionalt ansvar for å sette fokus på pasient- og pårørendeopplæring og 
brukermedvirkning. Stillingen anbefales tilknyttet et eksisterende forskermiljø i Nord-
Norge. 

 
Planen ble 12. juli 2012 sendt på høring til helseforetakene, med høringsfrist 3. 
september 2012.  
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Status 
Siden Nordland sentralsykehus i Bodø startet Norges andre lærings- og mestringssenter 
(LMS) i 1999 har det vært en rivende utvikling på dette feltet. Alle sykehus i Helse Nord 
har i dag lærings- og mestringssenter.  Aktivitet og bemanning varierer betydelig. Det 
vises for detaljer til tabell i rapporten side 7.  
 
Av aktivitetstall (2010) framgår det at LMS-ene i Helse Nord har hatt i alt 278 kurs for 
til sammen 3300 pasienter. Den største pasientgruppen er diabetes, med 55 kurs.  I 
tillegg kommer at alle diabeteskurs på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
arrangeres på Elisabethsenteret og ikke inngår i LMS-enes aktivitetsregistrering.  
 
Andre store fagområder for pasientopplæringen er blant annet kreftsykdommer, 
astma/allergi, mage-/tarmsykdommer, nevrologiske lidelser, revmatisme, KOLS, 
hjertesykdommer og sykelig overvekt. Det var 21 LMS-kurs innen rus og psykisk helse. 
 
Gjennom de årlige oppdragsdokumentene har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
og Helse Nord RHF tatt inn krav om å styrke tilbudene til ulike pasientgrupper som 
anses å ha et lite tilfredsstillende tilbud. I 2012 har HOD stilt krav til RHF-ene om å tilby 
lærings- og mestringstilbud til pasienter med CFS/ME1

  
. 

I tjenesteavtalene med kommunene i Samhandlingsreformen inngår pasient- og 
pårørendeopplæring i to av avtalene. I avtalen om folkehelsearbeid står det at partene 
skal utvikle samarbeid mellom frisklivssentraler og lærings- og mestringssentrene.  
Samarbeid om lærings- og mestringstilbud er også et sentralt område i tjenesteavtalen 
om habilitering og rehabilitering.    
 
Vurdering 
Planen er meget kortfattet og konkret. Arbeidsgruppen bruker begrepet ”rapport”, men 
det mest egnede begrep ut fra innholdet vil være at dette er en strategiplan.  
 
Planen anses som meget godt egnet for å definere videre utvikling av pasient- og 
pårørendeopplæringen ved lærings- og mestringssentrene, inklusive utfordringer i 
Samhandlingsreformen.  Det har vært en bredt sammensatt arbeidsgruppe, blant annet 
med to brukerrepresentanter og to kommunerepresentanter.  Dette styrker 
konklusjonene.  
 
Det foreslås tiltak innen områdene pasientforløp, samhandling, brukermedvirkning, 
helsepedagogikk og kvalitet. En arbeidsgruppe internt i Helse Nord RHF har 
gjennomgått tiltakene, og har noen forslag til endringer. Dette går blant annet på hvilke 
instanser som bør stå med oppfølgingsansvar. Dette er av underordnet betydning i 
forhold til om planen bør godkjennes som retningsgivende for videre utvikling av 
tjenestene. Helse Nord RHF vil følge opp dette direkte med helseforetakene. 
 
 

                                                        
1 CFS/ME: Langvarig, betydelig, uforklart utmattelse, uten normal hvilelindring (kronisk 
utmattelsessyndrom) 
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En viktig utfordring i oppfølging av planen vil være å sikre utvikling og riktig 
dimensjonering av LMS-tilbudene innen psykisk helse og rus.  
 
Arbeidet med den kommende styresak om regional strategi og handlingsplan for 
brukermedvirkning vil bli sett i sammenheng med den foreliggende strategien for 
pasient- og pårørendeopplæring.       
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Planen Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse 
Nord, godkjennes som retningsgivende for videre utvikling av tjenesten i Helse 
Nord.   

 
2. Tiltak for å gjennomføre planen vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 

2013 og årene fremover. 
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Plan Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i  
  Helse Nord 
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Sammendrag 

 
Bakgrunn: Pasient- og pårørendeopplæring har fra 2001 vært en lovpålagt oppgave for 

spesialisthelsetjenesten. Opplæring skal være en integrert del av fagfolks ansvar og oppgaver. 

Opplæring av pasienter og pårørende skjer både individuelt og i gruppebasert. Rapportens 

hovedfokus er gruppebasert opplæring.  

 

Samhandlingsreformen og ny Nasjonal helse- og omsorgsplan vektlegger helsefremmende og 

forebyggende arbeid. Ved innføring av Samhandlingsreformen skal sykehusene i Helse Nord 

samarbeide om opplæring med 88 kommuner. I dette samarbeidet er det ønskelig at lærings- 

og mestringssentrene i Helse Nord framstår kongruent med felles rammer, mål og innhold. 

 

Fagnettverket for ansatte ved lærings- og mestringssentre i Helse Nord og regional rådgiver 

har etter oppdrag fra fagsjefene i Helse Nord utarbeidet denne rapporten med status og 

utfordringer for dagens virksomhet samt utviklingsmuligheter fremover.  

 
Dagens status og utfordringer: Det er lærings- og mestringssenter ved alle sykehus i Helse 

Nord.  Organisering, lokaler, forankring, ressurser, og bemanning til gruppebasert pasient- og 

pårørendeopplæring har utviklet seg ulikt i helseforetakene. Lærings- og mestringssentrene 

har mange samarbeidspartnere internt og eksternt. Flere har påbegynt et samarbeid med 

kommunale lærings- og mestringstjenester. Feltet er utfordrende å forske på, og det er 

foreløpig lite sluttført forskning på gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring med hensyn 

til effekt og kvalitet.  

 

Satsningsområder: Andre del av dokumentet er en beskrivelse av satsningsområder med 

utgangspunkt i fem overordnede temaer som viste seg særlig essensielle i statusbeskrivelsen: 

pasientforløp, samhandling, brukermedvirkning, helsepedagogikk og kvalitet.  

 

Hovedkonklusjoner: Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av 

pasientforløpene og ha fokus på kvalitet. Helsepedagogisk kompetanse og systematisk 

brukermedvirkning må styrkes og videreutvikles. Pasient- og pårørendeopplæring skal skje i 

hensiktsmessig samhandling og funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunenes lærings- og mestringstjenester. Dette vil styrke mulighetene for å nå 

helsepolitiske mål om brukermedvirkning og satsning på helsefremmende og forebyggende 

arbeid både i kommuner og helseforetak.  I tillegg er det viktig at opplæring av pasienter og 

pårørende er tilstrekkelig forankret i helseforetakenes drift og prioriteringer.   

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 23



 2

Innhold 

Sammendrag ........................................................................................................................... 1 

Begrepsavklaringer: ............................................................................................................... 3 

DEL 1: Status og utfordringer for helseforetakene: ............................................................. 4 

Innledning ............................................................................................................................... 4 

Oppbygning og avgrensning: ............................................................................................. 5 

Status i andre regionale helseforetak .................................................................................. 5 

Status og utfordringer for pasient- og pårørendeopplæring i helseforetakene ....................... 5 

Lærings- og mestringssenteret og Standard metode .......................................................... 6 

Ressurser og organisering av LMS .................................................................................... 7 

Gruppebaserte tilbud til den samisktalende del av befolkningen ....................................... 8 

Aktivitet ved LMS .............................................................................................................. 8 

Helsepedagogisk kompetanse ............................................................................................ 9 

LMS Fagnettverk Nord og regional rådgiver ................................................................... 10 

Samhandling ......................................................................................................................... 11 

Samhandling med kommuner ........................................................................................... 11 

Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) .................................... 12 

Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner ......................................................... 12 

Forskning .............................................................................................................................. 13 

Kvalitet ................................................................................................................................. 13 

DEL 2: Utviklingsmuligheter og tiltak ................................................................................. 14 

Mål ................................................................................................................................... 14 

Pasientforløp ..................................................................................................................... 14 

Samhandling ..................................................................................................................... 15 

Brukermedvirkning .......................................................................................................... 15 

Helsepedagogikk .............................................................................................................. 16 

Kvalitet ............................................................................................................................. 16 

Avslutning ............................................................................................................................ 17 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relevant kildeliste: ................................................................................................................. 18 

Vedlegg .................................................................................................................................... 19 

Vedlegg 1. Saksutredning ved rådgiver Knut Tjeldnes .................................................... 19 

Vedlegg 2. Status i andre helseforetak. ............................................................................ 20 

Vedlegg 3. Presentasjoner av LMS ved hvert HF ............................................................ 21 

Vedlegg 4. Samlet opplæringsaktivitet LMS 2010 .......................................................... 31 

Vedlegg 5. Retningslinjer for fagnettverk og arbeidsutvalg pr. okt.2011 ........................ 32 

 

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 24



 3

Begrepsavklaringer: 

 
Pasient- og pårørendeopplæring: I rapporten brukes begrepet ”opplæring” fordi det er 

begrepet som brukes i lovteksten til spesialisthelsetjenesten. Lærings- og mestringstjenesten 

har en utvidet forståelse av begrepet opplæring som innbefatter undervisning, rådgiving og 

veiledning. Videre legger vi til grunn en erkjennelse av at læring er noe som skjer i den 

enkelte og som ikke kan utføres av andre. 

 
Lærings- og mestringssenter: Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for 

helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende for utvikling og deling av informasjon, 

kunnskap og erfaring. Målet er at brukerne skal få utvidet innsikt i egen situasjon for å bedre 

mestre hverdagen (www.mestring.no). 

 
Pasientforløp: Pasientforløp er den kronologiske kjeden av hendelser som til sammen utgjør 

pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene (Samhandlingsreformen). 

 
Helsepedagogikk: Helsepedagogikk er pedagogisk virksomhet basert på fagkunnskaper, 

erfaringskunnskaper og kunnskaper om endringsfokusert arbeid hvor undervisningen har som 

mål å styrke mestringsmuligheter, bevare / fremme helse og velvære hos individet, i familien 

og i samfunnet (Stamnes, 2002).  

 
E-helse: E- helse er en samlebetegnelse som omfatter bruk av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsevesenet med mål å bidra til økt kvalitet, sikkerhet og 

effektivitet innenfor helsetjenestene (NOU:11, Innovasjon i omsorg). 

 
Kvalitet: Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker 

sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt 

dagens kunnskap og ressursrammer (Helse Nord`s Kvalitetsstrategi 2011- 2014).  

 

 

 
Forkortelser:  
PPO  =  Pasient og pårørendeopplæring 

LMS =  Lærings- og mestringssentrene 

RHF =  Regionalt Helseforetak 

HF =  Helseforetak 

NST =  Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 

RBU   =  Regionalt brukerutvalg 

NK LMS =  Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 
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DEL 1: Status og utfordringer for helseforetakene: 
 

Innledning     

Pasient- og pårørendeopplæring har fra 2001 vært en lovpålagt oppgave for 

spesialisthelsetjenesten. Formålet med opplæringen er at pasienter og pårørende skal tilegne 

seg kunnskaper som skal fremme læring, mestring og helse. Fagsjefene i Helse Nord har gitt 

LMS fagnettverk Nord og regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i oppdrag å 

utarbeide en rapport med to hovedfokus: 

1) Beskrive status for dagens pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord  

2) Beskrive utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring  

 

Bakgrunnen for utviklingen av rapporten var et initiativ fra LMS fagnettverk Nord 

(fagnettverket består av alle lærings- og mestringssentrene i Helse Nord) om å få en 

beskrivelse av dagens situasjon, og en strategi for fremtidens pasient- og pårørendeopplæring. 

Behovet kom i kjølvannet av Samhandlingsreformen og ny Nasjonal helse- og omsorgsplan. 

Saken ble fremmet i fagsjefmøte i Helse Nord i mars 2011 (vedlegg 1).  

 

Utdrag fra referatet (sak 010-2011): 

LMS-planprosess v/ Knut Tjeldnes 

• Fagnettverket ved Lærings- og mestringssentrene ønsker gjennomgang av hvilken 

plass LMSene, og opplæring av pasient og pårørende skal ha i foretakene.  

• Fokus på oppgave- og rollefordeling mellom LMS og Kommunehelsetjenesten.  

• Likeverdig tilbud til befolkningen.  

• Viktig at alle faggrupper er representert. Farmasøyter i Sykehusapotek Nord HF 

driver opplæring av pasienter og pårørende, må inkluderes. Primærhelsetjenesten 

inviteres inn i arbeidet.  

• Innhold og faglig utvikling i fokus. LMSene, klinikkene og primærhelsetjenesten bør 

ses i helhet.  

• Kartlegge om andre regioner har gjort liknende arbeid.  

• Spesielle pasientgrupper vektlagt i oppdragsdokumentet i fokus. 

Fagsjefene støtter en slik gjennomgang. Saken tas opp igjen til fagsjefmøtet ved utgangen 
av året 2011. 

 

Regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord har ledet prosessen med 

utvikling av rapporten. På bakgrunn av oppdraget fra fagsjefmøtet ble det opprettet 

prosjektgruppe og arbeidsgruppe som har bidratt i utforming av rapporten.  
 

Følgende personer har deltatt i arbeidsprosessen: 

 

• Regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord, Elsa Hamre 

• Lærings- og mestringssenteret UNN: Tone Nøren (Tromsø) og Renate Remlo 

(Narvik) 

• Lærings- og mestringssenteret Helgelandssykehuset: Tove Lill Røreng Falstad 

(Mo i Rana) 
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• Lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset: Gøril Salomonsen Klette, 

Lena Karlson (Bodø) og Kirsten Hammer (Lofoten) 

• Lærings- og mestringssenteret Helse Finnmark: Aud Ramberg (Kirkenes) 

• Regionalt brukerutvalg i Helse Nord: Mildrid Pedersen og Ragnar Moen 

• Kommunerepresentanter: Grete Willumsen (Bodø) og Leif Tore Stenersen 

(Hamarøy) 

• Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (UNN): Vibeke Flytkjær 

• Sykehusapotek Nord HF: Margaret Aarag Antonsen 

Oppbygning og avgrensning: 

Med utgangspunkt i oppdraget er rapporten inndelt i to hoveddeler: Del 1 gir et bilde av 

dagens status og utfordringer for tjenestene og tilbudet. Del 2 peker ut mål og tiltak for videre 

utvikling.  

 

Vi har valgt å behandle opplæring av pasienter og pårørende generelt og tone ned fokuset på 

spesielle pasientgrupper fra oppdragsdokumentet fordi oppdragene endres årlig og formidles 

via styringsdokumentene. 

Status i andre regionale helseforetak 

Underveis i arbeidet med rapporten er det kartlagt hva som er gjort i andre helseregioner av 

lignende arbeid. Innspill fra andre regioner har inspirert til tiltak i denne rapporten. Status fra 

de øvrige helseregioner er oppsummert i vedlegg 2. 

 

Status og utfordringer for pasient- og pårørendeopplæring i 

helseforetakene 

 

Opplæring av pasienter og pårørende skjer hver dag på sykehusene i Helse Nord både 

individuelt og i grupper. Den individuelle delen av opplæring knytter seg til informasjon og 

veiledning ved diagnostisering, behandling og rehabilitering av pasienter. Opplæring i 

grupper skjer både i regi av fagklinikkene alene, og i samarbeid med lærings- og 

mestringssentrene.  

Gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende innenfor kroniske diagnoser har flere 

fordeler: Deltakerne får møte andre som er i samme situasjon og utveksle erfaringskunnskap. 

Videre er det ressursbesparende at fagpersonene møter flere pasienter og pårørende samtidig 

istedenfor å gjenta samme informasjon flere ganger individuelt.  

 

Kronikersatsningen i Helse Nord har bidratt til økt fokus på tjenestetilbudet til pasienter og 

deres pårørende innenfor kronikergruppene. Diabetessatsningen i Helse Nord er et godt 

eksempel på at økte ressurser gir økt pasient- og pårørendeopplæring (55 pasientkurs i 2010).  
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Lærings- og mestringssenteret og Standard metode 

Spesialisthelsetjenestens ansvar for pasient- og pårørendeopplæring er tillagt de kliniske 

avdelingene. Lærings- og mestringssenteret er en ressurs for de kliniske avdelingene i dette 

arbeidet, med helsepedagogikk som sitt fagområde. Hovedaktiviteten ved lærings- og 

mestringssenteret er å koordinere gruppebaserte opplæringstilbud for pasienter og pårørende i 

et likeverdig samarbeid mellom fagfolk og brukere.  

 

Målgruppen for den gruppebaserte opplæring i LMS er pasienter og pårørende med 

kronisk/langvarig sykdom og/eller funksjonsnedsettelser innenfor somatikk, psykisk helse og 

rus.  

 

Målet med opplæringen er å fremme læring, mestring og helse. Pasient- og 

pårørendeopplæring fordrer at helsepersonell tar i bruk fagkunnskap og helsepedagogisk 

kompetanse. LMS er et viktig redskap i utviklingen av gruppebaserte opplæringstilbud for 

pasienter og pårørende, og arbeider for at opplæring skal bli en integrert del av medisinsk 

behandling og rehabilitering.  

 

Det første lærings- og mestringssenteret i Norge ble opprettet i 1997 ved Aker sykehus, og 

Standard metode ble fra starten en arbeidsmåte for sentrene. Standard metode er en 

arbeidsmåte som bygger på tre hovedelementer: 

 

• Planlegging, gjennomføring og evaluering skjer i et likeverdig samarbeid mellom 

brukere og fagfolk. Dette innebærer en anerkjennelse av brukerne som 

kunnskapsleverandør til spesialisthelsetjenesten.  

• Erfarne brukere bidrar i gjennomføring av opplæringstilbudene som gode 

rollemodeller i møte med kursdeltakerne. 

• Opplæringstilbudene evalueres av deltakerne. Dette bidrar til systematisk 

kvalitetsutvikling av tilbud.  

 

(Standard metode, se: www.mestring.no/om_lms/standard_metode ). 

Lærings- og mestringssentrene har også ansvar for å være en tilgjengelig møteplass for 

brukere og fagfolk med et informasjonssenter. I informasjonssenteret skal det være 

tilgjengelig informasjon om diagnoser og brukerorganisasjoner.  

 

I tillegg til planlegging, gjennomføring og evaluering av gruppebasert opplæring utfører LMS 

andre oppgaver på ulike nivåer lokalt, regionalt og nasjonalt via ulike nettverk, høringer, 

utvalg, utviklings- og undervisningsoppgaver. Eksempler på dette er fagnettverk for lærings- 

og mestringssentrene i Helse Nord, nasjonale prosjektgrupper i ulik regi, og undervisning ved 

høgskoler og universitet.  

Samarbeidspartnere for lærings- og mestringssentrene er først og fremst fagfolk i sykehuset, 

bruker- og interesseorganisasjoner samt kommuner. I tillegg samarbeider lærings- og 

mestringssentrene i varierende grad med blant annet rehabiliteringsinstitusjoner, Helfo, NAV, 

NST, Statped Nord, fylkeskommuner og fylkesmenn.  
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Ressurser og organisering av LMS 

Nordlandssykehuset Bodø etablerte landets andre LMS i 1999. I 2011 er det 63 LMS i Norge, 

hvorav 11 er i Helse Nord.  

Det er opprettet LMS ved alle sykehusene i Helse Nord. Det er stor variasjon i rammevilkår 

for tjenesten. Tabell 1 viser en oversikt over LMS med etableringstidspunkt, stillinger, antall 

personer i sykehusenes nedslagsfelt, antall kommuner og organisering.  

 

Helse- 

foretak: 

Sted/ 

Etablert 
år: 

Fag-/ 

rådgiver 
stillinger: 

Merkantilt 

personell:  
 

Sykehusets 

nedslagsfelt 
(personer): 

Ansvars-

kommuner: 

Organisatorisk 

plassering av LMS: 

H
el
g
el
a
n
d
ss
y
k
eh
u
se
t 

Mosjøen 

2006 

 

1 0 17000 3 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

Sandnes-

sjøen 

2006 

0,2 0 28500 11 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

Mo i Rana 

2004 

1 0 34000 4 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

N
o
rd
la
n
d
ss
y
k
eh
u
se
t 

Vesterålen 

2005 

 

1 

0 33000 5 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

Lofoten 

2006 

0,65 0 25000 4 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

Bodø  

1999   

2,8 0 78 000 12 Organisatorisk plassert 

på foretaksnivå. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

U
n
iv
er
si
te
ts
- 
  

sy
k
eh
u
se
t 

N
o
rd
 N
o
rg
e 

Tromsø 

2002  

3 1 Lokalsykehus 

for 185000 og 

universitets-

sykehus for 

465000. 

31 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Samorganisert LMS med 

felles ledelse.  

Harstad 

 2005 

1 0,35 

Narvik 

2006 

1 0,25 

H
el
se
 F
in
n
m
a
rk
 

Hammer-

fest 

2005 

0,5 0 50000 12 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 

Kirkenes 

2004 

 

 

1 0 23000 7 Organisatorisk plassert i 

klinisk avdeling. 

 

Ikke samorganisert LMS 

med felles ledelse. 
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Kommentar til tabell 1:  

Hovedforskjellen mellom LMS’ene i Helse Nord er todelt:  

• Stillingsressurs er sprikende mellom LMS, spesielt i lokalsykehus. Lavest bemannede 

LMS har 0,2 stilling og 11 kommuner i sitt nedslagsfelt.   

• Formell organisering av sentrene er ulik. På tross av at LMS har foretaks- og 

klinikkovergripende ansvarsområde, er de fleste organisatorisk plasser i en klinisk 

avdeling. I tillegg er det kun ett helseforetak i Helse Nord som har samorganisert sine 

LMS med en felles leder.  

For å synliggjøre utfordringer ved hvert LMS gis det i vedlegg 3 en utfyllende beskrivelse av 

LMS virksomheten i hvert HF. 

 

Gruppebaserte tilbud til den samisktalende del av befolkningen 

LMS UNN gjennomførte i 2006 – 2009 et prosjekt rettet mot opplæring i samisk perspektiv 

som var finansiert av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Prosjektet munnet 

ut i økt kunnskap og forståelse for hvordan gruppebaserte opplæringstilbud til den 

samisktalende delen av befolkningen kan planlegges, gjennomføres og evalueres for å 

tilpasses samisk språk og kultur.  

 

Samisk legeforening søkte prosjektmidler fra Helse Nord RHF for å utvikle lærings- og 

mestringstilbud til den samiske befolkningen lokalisert til Karasjok. I Helse Nords styresak 

54- 2009, Planrammer 2010, fikk Helse Finnmark HF kr 600 000 for en videre oppfølging av 

denne oppgaven i kronikerplanen. Helse Finnmarkk har pr i dag ikke utviklet 

opplæringstilbud tilpasset målgruppen, og det er ikke opprettet samarbeid med eksisterende 

LMS i Helse Nord.  

 

 

Aktivitet ved LMS 

Hovedaktiviteten ved alle LMS er koordinering og utvikling av gruppebasert 

opplæringsaktivitet for pasienter og pårørende. Tabellen i vedlegg 4 viser en enkel 

fremstilling av den totale aktivitet innen gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i regi 

av LMS’ene i Helse Nord i 2010. Tabellen viser kurs inndelt etter diagnosegrupper og viser 

ikke kursenes varighet, omfang eller ressursbruk.  

Det ble i 2010 gjennomført totalt 278 opplæringstilbud i samarbeid med LMS i Helse Nord, 

og ca 3300 personer deltok på gruppebasert opplæring.  

Aktiviteten er dominert av tilbud til voksne personer med somatiske diagnoser og deres 

pårørende. Det er færre tilbud innen psykisk helsevern og rus, og tilbud til barn, ungdom og 

familier.  

Det er mange forhold som påvirker antall opplæringstilbud ved et lærings- og mestringssenter. 

I arbeidet med å dokumentere læringstilbudene kom det fram momenter som viser i hvor stor 

grad interne og eksterne forhold påvirker aktiviteten. Vi har valgt å vise en oversikt over disse 

momentene for å synliggjøre feltets kompleksitet: 
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• Grad av implementering av opplæringstilbud i pasientforløp 

• Fagpersoners helsepedagogiske kompetanse og tilgang på fagressurser i klinikkene 

• Brukerorganisasjoners ressurser 

• Nærliggende kommuners ressurser for opplæringsaktivitet 

• Stillingsressurs, kompetanse og stabilitet i arbeidskraften på LMS, samt tidspunkt 

for etablering av senteret. 

• Prioritering av aktiviteten i klinikkledelsen 

• Tilbudets målgruppe (pasienter og/eller pårørende, barn, ungdom eller hele 

familien), diagnosens kompleksitet og utbredelse.  

• Opplæringstilbudets varighet og omfang 

• I hvilken grad opplæringstilbudene er integrert i avdelingenes ordinære aktivitet  

• Ulik grad av ressursbruk fra LMS i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

opplæringstilbudene  

• Geografiske forhold 

• Tilgang til kurslokaler 

 

Aktiviteten i LMS ble evaluert av SINTEF Helse i 2007 med Helse Nord RHF som 

oppdragsgiver. SINTEF Helse kom med følgende konklusjoner i rapporten:  

• LMS og Standard metode som ideologi og praksis har betydelig støtte både blant 

fagfolk og brukere.  

• Helse Nord bør styrke evaluering av læringstilbudene og forskning på 

læringstilbudene 

• Helse Nord bør styrke forskning, fagutvikling og fagnettverket 

• Opplæring av pasienter og pårørende står overfor store prioriteringsutfordringer. 

• Opplæring av pasient og pårørende må få en tydeligere rolle i helseforetakene og 

forankres i ledelse.  

• Man bør se på formell organisasjonsplassering av sentrene i foretakene fordi dette 

er sprikende. 

• Et kritisk minstenivå for bemanning av sentrene må defineres og det må sikres 

ressurser for å oppnå dette. 

 

Anbefalingene i rapporten fra SINTEF Helse i 2007 trekker fram problemstillinger som 

fortsatt er like aktuelle. 

Helsepedagogisk kompetanse 

Helsepedagogikk forstås her som bruk av pedagogiske virkemidler for å fremme læring, 

mestring og helse. Temaer innenfor helsepedagogikk er for eksempel: Kommunikasjon, 

lærings- og mestringsteorier, gruppeprosesser, veiledning, helsepsykologi, 

samhandlingskompetanse og brukermedvirkning. 
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Nordlandssykehuset og Høgskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland) initierte i 2002 en 15 

studiepoengs samlingsbasert og desentralisert videreutdanning i helsepedagogikk for helse- og 

sosialpersonell. Utdanningen er delvis nettbasert og utvides til 30 studiepoeng fra 2012. 

Videreutdanningen i helsepedagogikk har hatt betydning for fagutviklingen i sykehus, bruker- 

og interesseorganisasjoner, kommuner og rehabiliteringsinstitusjoner. Det har også over flere 

år vært fremmet konkrete behov og arbeidet for å få et lignende studium etablert ved 

Universitetet i Tromsø. Blant annet har det vært møter mellom Helse Nord RHF, høgskoler, 

universitet og UNN. Innspillene har ikke foreløpig resultert i et studium i Tromsø.  

 

Lokale helsepedagogiske kompetanseprogram av kortere varighet er utviklet ved flere 

helseforetak. Tilbudene er lokale tilpasninger av en veileder utgitt av NK LMS i 2010. 

Utvikling av lokale kurs er ressurskrevende. Evaluering viser at de lokale helsepedagogiske 

kompetanseprogrammene får god tilbakemelding fra deltakerne.   

 

Det er også utviklet helsepedagogiske møtesteder i lærings- og mestringssentrene for 

erfaringsutveksling og undervisning for fagpersonell og erfarne brukerrepresentanter, disse 

møteplassene kalles fagforum, helsepedagogisk forum og brukerforum.  

 

Flere ansatte ved LMS underviser ved grunnutdanninger i helsefag om lærings- og 

mestringsvirksomheten, brukermedvirkning og helsepedagogikk.  

 

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner om videreutdanning innen helsepedagogikk har 

medført et utvidet teoretisk grunnlag for praksisfeltet. Videreutdanning i helsepedagogikk er 

et eksempel som løftes fram som vesentlig i fagutviklingen fordi det er en sammenheng 

mellom teoretisk grunnlag og praksis. 

 

LMS Fagnettverk Nord og regional rådgiver 

Samhandling mellom lærings- og mestringssentrene i Helse Nord er en sentral del av 

fagutviklingen innenfor pasient- og pårørendeopplæring. Lærings- og mestringssentrene i 

Helse Nord har et eget fagnettverk. Samhandlingen i fagnettverket foregår både elektronisk 

via videokonferanse, via nettstedet www.helsekompetanse.no, pr. e-post og fysisk ved årlige 

fagsamlinger.  

Nettverket har selv utarbeidet følgende mandat, her er et utdrag:  

• Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud. 

• Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling.   

• Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord.  

(Vedlegg 4) 

 

Fagnettverket er organisert med et arbeidsutvalg som jobber på oppdrag fra nettverket. 

Arbeidsutvalget har en representant fra LMS i hvert HF. Representantene velges inn i AU for 

to år av gangen. For å sikre kontinuitet velges det inn to nye representanter for hvert år.  

Pr. 2011 er det Tove Lill Falstad (leder) Helgelandssykehuset, Renate Remlo (nestleder) 
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UNN, Lena Karlson (sekretær) Nordlandssykehuset, og Aud Ramberg (medlem) Helse 

Finnmark. 

LMS Fagnettverk Nord har, og har hatt, stor betydning for fagutvikling og utvikling av en 

felles identitet.  

I 2010 opprettet Helse Nord RHF en regional rådgiverstilling for pasient- og 

pårørendeopplæring som en del av kronikersatsningen. Oppdraget ble gitt til 

Nordlandssykehuset og rådgiver har kontorsted i Bodø. Rådgiver samarbeider med LMS 

Fagnettverk Nord, Helse Nord RHF og lokale, regionale og nasjonale fagmiljøer med 

utvikling av tjenesten. Regional rådgiver deltar på AU-møter og nettverkssamling, og har der 

en rådgivende funksjon. Regional rådgiver har økonomiadministrasjon for LMS fagnettverk 

nord, og er fagnettverkets bindeledd mot Helse Nord og NK LMS.  

 

Samhandling  

 
Samhandling er sentralt i opplæring av pasienter og pårørende i Helse Nord. Lærings- og 

mestringssentrene har flere samarbeidspartnere både internt og eksternt. Samarbeidet 

inneholder fagutvikling innen helsefremmende og forebyggende arbeid, og utvikling av 

opplæringstilbud. 

 

Her omhandles samhandling med kommuner, bruker- og interesseorganisasjonene, og 

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. 
 

I begrunnelsen for Samhandlingsreformen legges det blant annet vekt på en ny framtidig 

kommunerolle, styrket brukerrolle, et mer helhetlig tjenestetilbud og etablering av 

økonomiske insentiver for å få dette til. Reformen legger opp til tettere samarbeid mellom 

tjenestenivåene. 

Det er pr i dag lite struktur og formelle avtaler i arbeidet som gjør at samarbeidet varierer fra 

sted til sted. Det er ikke et samlet regionalt perspektiv på samarbeidet.  

 

Samhandling med kommuner 

Helseforetakene har i varierende grad samarbeidet med kommunene om pasient- og pårørende 

opplæring. Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2012 styrker kommunenes 

ansvar for forebygging, behandling og tilrettelegging for mestring av sykdom, skade, lidelse 

og nedsatt funksjonsevne, og fordrer dermed økt samarbeid. 

I Helse Nord er det 88 kommuner av ulik størrelse og med ulike ressurser, noe som fordrer 

rom for fleksibilitet i samarbeid og avtaler. Flere av kommunene er i gang med å etablere 

lavterskeltilbud for endring av levevaner (Frisklivssentraler), og å utvikle lærings- og 

mestringstjenester. 

Samhandling vil være viktig for å funksjonsfordele tilbud og styrke kompetanseutveksling på 

området.  

Man kan skissere følgende mulige kombinasjoner for en framtidig funksjonsfordeling / 

samordning mellom LMS i spesialisthelsetjenesten og kommuner:  
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• Pasienter- og pårørende får korte intensive diagnosespesifikke tilbud i 

spesialisthelsetjenesten, og får videre oppfølging i kommunen for endring av 

levevaner. Et eksempel kan være opplæring etter hjerteinfarkt, MS, hjerneslag osv. 

• Kommunale tilbud på tvers av diagnoser vedr. endring av levevaner og kunnskap 

om å leve med en langvarig tilstand, f.eks ”lære seg å leve med…”-kurs 

• Kommunale lærings og mestringstilbud til diagnosegrupper som gjelder mange 

personer, eksempelvis diabeteskurs eller KOLS-kurs.    

• Lærings- og mestringstilbud utviklet i et samarbeid mellom kommune og sykehus. 

Helgelandssykehuset Mo i Rana har i flere år samarbeidet med Rana Kommune 

om ulike tilbud f. eks kurs for familier med barn med overvekt.  

 

Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) 

NK LMS er organisert under Oslo Universitetssykehus HF. De har hatt avgjørende betydning 

for oppbygging av lærings- og mestringsvirksomheten i landet bl.a. gjennom 

stimuleringsmidler som ble tildelt gjennom mange år. Senterets hovedoppgave er i følge deres 

Strategiplan å initiere og lede nasjonale utviklingsprosjekter innen LMS, lede 

forskningsprosjekter, og spre kompetanse og utvikle nettverkssamabeid. 

I 2009 gjennomførte Helse- og omsorgsdepartementet en gjennomgang av nasjonale tjenester 

i spesialisthelsetjenesten. I rapporten var hovedkritikken mot NK LMS mangel på forskning, 

fag- og metodeutvikling. Omorganisering og endret oppgavefordeling som følge av 

Samhandlingsreformen kan endre dette og øke betydningen av NK LMS oppgaver for landet 

som helhet. Gjennom www.mestring.no tilbyr senteret blant annet redskap og verktøy for å 

etablere og drive mestringsaktiviteter som også kan benyttes av kommuner. 

 

Dialogforum er samarbeidsorganet mellom regionale kontakter (regional rådgiver for OPP) og 

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NKLMS). Dialogforum er et redskap for 

NK LMS og de regionale kontaktene til å fange opp og diskutere aktuelle saker/tematikk 

knyttet til feltet opplæring av pasienter og pårørende.  

 

Helse Nord RHF er representert i NK LMS sin referansegruppe ved Tove Klæboe Nilsen, 

rådgiver i fagavdelingen med ansvar for fag og forskning. Referansegruppen har 

representanter fra alle regionale helseforetak, kommunenes sentralforbund, 

brukerorganisasjoner og universitet. 

 

Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner 

Bruker- og interesseorganisasjoner er viktige samarbeidspartnere og kunnskapsleverandører 

for pasient- og pårørendeopplæring, spesielt for lærings- og mestringssentrene. 

Brukermedvirkning er en strategi og et virkemiddel for å oppnå god kvalitet på tjenestene. 

 

Brukermedvirkning er en sentral del av LMS-arbeidsmåten Standard metode der man er 

avhengig av brukernes kompetanse for utvikling av tilbud som svarer til brukernes behov. 

Brukermedvirkning skal være en sentral del av pasient- og pårørendeopplæringen i Helse 

Nord, og opplæringstilbudene skal videreutvikles i samarbeid med bruker- og 

interesseorganisasjonene.  
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Forskning 
 

I 2010 ble landets første doktoravhandling som er knyttet konkret til lærings- og 

mestringssentrene ”Samarbeid i Lærings- og mestringssenteret – brukermedvirkning og makt” 

levert ved Universitetet i Oslo av Anita Strøm. Det at landets første doktoravhandling i feltet 

ble levert i 2010 viser at pasient- og pårørendeopplæring så langt er et felt med et 

utviklingspotensiale hva forskning angår.  

 

Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU i Trondheim, Aslak Steinsbekk har fra 

2006 samarbeidet med LMS ene i Helse Midt om et forskningsprosjekt :  ”Iverksette en felles 

beskrivelse og evaluering av opplæringstiltak i Helse Midt”. Tiltaket var vedtatt i regional 

handlingsplan for pasient-  og pårørendeopplæring i Helse Midt (2006 – 2010). De foreløpige 

resultatene viser en signifikant bedring i mestringsevnen hos de som har deltatt på 

opplæringstilbud. Resultatene fra denne undersøkelsen er ikke publisert.   

 

Det mangler tilstrekkelig dokumentasjon for effekt av opplæring, både generelt og relatert til 

sykdomsspesifikke områder. Kunnskapssenterets rapport ”Effekt av gruppeundervisning” 

Rapport nr 09- 2011 sier at kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget er lav eller svært lav for 

de fleste sammenligningene, og at dokumentasjonen er for mangelfull til å trekke 

konklusjoner, derfor er det viktig å forske på effekt.  

 

Et annet område er å arbeide strategisk med helsepedagogikk slik at det er sammenheng 

mellom teoretisk grunnlag og pedagogisk praksis. Forskning på brukermedvirkning og 

metoder for å implementere erfaringskunnskap i opplæring er også et satsningsområde. Denne 

type forskning er omtalt som helsetjenesteforskning i Helse Nords forskningsstrategi.  

 

I SINTEF’s rapport fra 2007 anbefales Helse Nord å styrke forskning og fagutvikling. 

 

Kvalitet   

 

Det er gjort flere grep for å forbedre kvaliteten ved pasient- og pårørendeopplæringen i Helse 

Nord. Det er utarbeidet system for felles evaluering av opplæringstilbudene via QuestBack 

(leverandør av feedback-løsninger).  Dette brukes i varierende grad av foretakene. Noen 

foretak måler også pasientopplevd kvalitet ved opplæringstilbudene via QuestBack. Videre er 

det utviklet felles rutiner/prosedyrer for rekruttering og ivaretakelse av brukerrepresentanter. I 

tillegg er det utarbeidet felles informasjonsbrosjyre for brukerrepresentanter i Helse Nord.  

 

Det er utviklet forslag til felles regionale prosedyrer for gruppebasert pasient- og 

pårørendeopplæring for Docmap kvalitetssystem. Dette er i varierende grad implementert i 

det enkelte helseforetak.  

 

Gode og målbare indikatorer på kvalitet ved pasient- og pårørendeopplæring bør 

videreutvikles. Det er ikke laget retningslinjer med en samlet oversikt over krav til 

dokumentasjon, ledelsesforankring, systematikk, standardisering, brukermedvirkning med 

mer.  
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DEL 2: Utviklingsmuligheter og tiltak 
 

Denne delen av rapporten beskriver mål og tiltak for prioriterte utviklingsområder for 

framtidens pasient- og pårørendeopplæring. Det er tatt utgangspunkt i fem utviklingsområder 

hvor det er beskrevet hovedmål for pasient- og pårørendeopplæringen i HelseNord og tiltak 

som vi anbefaler iverksatt for å nå disse målene. De fem utviklingsområdene er: pasientforløp, 

samhandling, brukermedvirkning, helsepedagogikk og kvalitet. 

Mål  

Overordnede mål for fremtidens pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord:  

1. Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av pasientforløpene 

2. Pasient- og pårørendeopplæring skal skje i samhandling og med hensiktsmessig 

funksjonsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste og andre aktuelle 

aktører 

3. Sikre reell brukermedvirkning og styrke brukerrollen 

4. Styrke tilbud om helsepedagogisk kompetanse for fagpersonell  

5. Pasient- og pårørendeopplæring skal utvikles systematisk og være av god kvalitet 

 
Målene gjelder for RHF, HF og LMS i Helse Nord. Videre presenteres tiltak som er 

virkemidler for å nå ovenstående mål.  

 

Pasientforløp 

Mål 1: Pasient- og pårørendeopplæring skal være en integrert del av pasientforløpene. 

 

Nr. Tiltak Ansvar 

1.1 Pasient- og pårørendeopplæring skal integreres som en del av  

pasientforløpet og fremgå i klinikkenes planlegging og ressursbruk.  

   

RHF 

1.2 I samarbeid med Pasientreiser  påse at det utvikles lik praksis for 

pasienter og pårørende for deltakelse på gruppebaserte 

opplæringstilbud.   

RHF 

1.3 Jobbe med systemutvikling av DIPS for å gjøre opplæring til en 

integrert og dokumentert del av pasientforløpet.  

RHF 

1.4 Etablere pasientopplæringsansvarlige for individuell og gruppebasert 

opplæring i hver klinikk/avdeling. Pasientopplæringsansvarlige skal i 

samarbeid med ledelse ha oversikt og ansvar for opplæringstiltak. 

HF 
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Samhandling 

Mål 2: Pasient- og pårørendeopplæring skal skje i samhandling og med hensiktsmessig 

funksjonsfordeling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste og andre aktuelle aktører.  

 

Nr Tiltak Ansvar 

2.1 I Helse- og omsorgstjenesteloven fremgår det av § 6-2-2 at 

retningslinjer for samarbeid om lærings- og mestringstilbud skal 

innbefattes i samarbeidsavtalene mellom kommunene og HF. Ulike 

modeller for samarbeid vil være aktuelle. 

RHF 

HF 

 

2.2 Jobbe strategisk med funksjonsfordeling av gruppebaserte 

opplæringstilbud i spesialisthelsetjenesten lokalt, regionalt og 

nasjonalt, i samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre aktører. 

RHF 

HF 

LMS 

2.3 Opprette fagråd bestående av pasientopplæringsansvarlige, 

kommunerepresentanter, brukerrepresentanter og LMS. Fagrådet får en 

overordnet rådgivende og fagutviklende funksjon for pasient- og 

pårørendeopplæring i helseforetaket. 

HF 

LMS 

2.4 Benytte E-helse for kompetanseutveksling mellom lærings- og 

mestringstjenestene i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

HF 

LMS 

2.5 Det bør vurderes et regionalt samarbeid eller nettverk mellom lærings- 

og mestringstjenester i sykehus og kommuner i hht § 6-2-6 i Helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

RHF 

HF 

2.6 Vurdere formalisering og videreutvikling av samarbeid med 

Sykehusapotek Nord, rehabiliteringsinstitusjoner, NAV og NST.  

RHF 

LMS 

2.7 Kartlegge og eventuelt initiere et samarbeid med utgangspunkt i Helse 

Nords handlingsplan for folkehelsearbeid fra 2008. 

RHF 

 

 

Brukermedvirkning 

Mål 3: Sikre reell brukermedvirkning og styrke brukerrollen 

 

Nr Tiltak Ansvar 

3.1 Vedta felles retningslinjer i Helse Nord for honorering og 

møtegodtgjørelse av brukerrepresentanter i gruppebaserte 

opplæringstilbud i regi av LMS. 

RHF 

3.2 Samarbeide med bruker- og interesseorganisasjoner for å styrke 

helsepedagogisk kompetanse hos brukerrepresentanter 

LMS 

3.3 Initiere prosjekt mellom LMS Fagnettverk Nord og Regionalt 

brukerutvalg ( RBU). Prosjektet skal vurdere utvikling av avtaleverk 

mellom bruker-/interesseorganisasjoner og helseforetakene og LMS 

vedrørende funksjon, kompetansedeling og samarbeid. Helse Nords 

”Plan for brukermedvirkning fra 2006” skal tas hensyn til i arbeidet. 

RHF 

RBU 
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Helsepedagogikk 

Mål 4: Styrke tilbud om helsepedagogisk kompetanse for fagpersonell og ansatte ved LMS 

 

Nr Tiltak Ansvar 

4.1 Bidra med helsepedagogisk kompetanse til fagpersonell 

gjennom for eksempel relevante kurs, temadager, nettbaserte 

kurs og studier. 

HF 

LMS 

4.2 Øke helsepedagogisk kompetanse i grunn- og etterutdanninger i 

samarbeid med høgskoler og universiteter  

HF 

4.3 Styrke relevant formell kompetanse hos ansattes ved LMS RHF 

HF 

 

 

Kvalitet 

Mål 5. Pasient- og pårørendeopplæring skal utvikles systematisk og være av god kvalitet.  

 

Nr Tiltak Ansvar 

5.1 Utarbeide og vedta en strategisk overordnet plan hvor helseforetakenes 

ansvar og oppgaver innen opplæring av pasienter og pårørende er 

beskrevet. 

RHF 

5.2 Utarbeide en handlingsplan for pasient- og pårørendeopplæring i hvert 

helseforetak / sykehus. 

HF 

5.3 LMS fagnettverk nord skal i samarbeid med regional rådgiver 

videreutvikle pasient- og pårørendeopplæring gjennom målrettet 

nettverksarbeid og fagutvikling. 

RHF 

5.4 Utvikle og implementere felles kvalitetsindikatorer  for rapportering av 

gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i henhold til Helse Nords 

kvalitetsstrategi og i samarbeid med andre helseregioner og NK LMS. 

Blant annet gjennom deltakelse i prosjekt Nasjonal kursdatabase. 

RHF 

5.5 Ny vurdering av formell organisering og bemanning for lærings- og 

mestringssentrene i hvert helseforetak. 

HF 

5.6 Tilgjengelig utstyr og tilpasset lokale for gruppeopplæring. HF 

5.7 Videreutvikle lærings- og mestringssenteret som informasjonssenter i 

sykehuset. 

HF 

LMS 

5.8 Avklare samarbeid med eksisterende LMS for utvikling av pasient- og 

pårørende opplæring til den samisktalende del av befolkning. 

RHF 

5.9 Kartlegge hvordan opplæring av pasienter og pårørende kan utvikles 

gjennom bruk av E- helse. 

RHF 

5.10 Etablere forskerstilling i Helse Nord med regionalt ansvar for å sette 

fokus på pasient- og pårørende opplæring og brukermedvirkning. 

Stillingen anbefales tilknyttet et eksisterende forskermiljø i Nord-

Norge. 

RHF 

5.11 Ta initiativ til regional fag- og forskningskonferanse med opplæring av 

pasienter og pårørende som fokusområde. 

RHF 
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Avslutning 

Rapporten er en beskrivelse av dagens situasjon, utfordringer og tiltak for å oppnå en ønsket 

framtidssituasjon for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord.  

 

Dagens lærings- og mestringssentere er et resultat av en utvikling fra 1998 der samhandling 

og nettverksarbeid har vært viktige grunnsteiner. I oppfølgingen av Samhandlingsreformen er 

videreutvikling av pasient- og pårørendeopplæring en viktig faktor for å nå målene med 

reformen. Nye rammer og strukturer må utvikles mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner 

for å oppnå god funksjons- og oppgavefordeling, kompetanseutveksling og samhandling.  

 
Pasient- og pårørendeopplæring er ikke tilstrekkelig integrert i dagens pasientforløp. Dette vil 

være et naturlig samarbeidsområde i fremtiden mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Andre viktige samarbeidsområder mellom sykehus og kommuner vil være 

kompetanseutveksling innenfor helsepedagogikk og overføring av Standard metode som 

arbeidsmodell.  

 

Ansvaret for pasient- og pårørendeopplæring oppleves av lærings- og mestringssentrene som 

variabelt forankret i de kliniske avdelingene. Videre er det et sterkt behov for en gjennomgang 

av et kritisk minstenivå for bemanning. Det er i beste fall utfordrende å drive et lærings- og 

mestringssenter med 20 % stilling. Til sist er det fortsatt sentre som ikke har tilgang på 

tilstrekkelige eller egnede lokaler. 

 
Arbeidsgruppen takker alle bidragsytere og ønsker at rapporten skal benyttes som et verktøy 

for spesialisthelsetjenesten og samarbeidspartnere for å styrke og videreutvikle en etablert og 

hensiktsmessig praksis i en ønsket retning i Helse Nord.  

 

Helt til slutt ønsker vi å rette en stor takk til fagfolk og brukerrepresentanter som bidrar med 

sin kompetanse og erfaring slik at det gjennomføres opplæringstilbud med god kvalitet hver 

dag i Helse Nord.  
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Relevant kildeliste: 
 

• Evaluering av LMS – aktiviteten i Helse Nord SINTEF Helse. Rapport nr.A689( 2007) 

• Forskningsstrategi i Helse Nord (2010-2013) 

• Gjennomgang av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Rapport. HOD: (2009) 

• Handlingsplan for Diabetes i Helse Nord”Fra kunnskap til handling” (2008 -2013) 

• Handlingsplan for habilitering og rehabilitering i Helse Nord (2004-2010)  

• Handlingsplan for revmatologi i Helse Nord”Fra varme pakninger til biologisk 

behandling” (2008- 2013) 

• Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord. Helse Nord RHF(2008)   

• Kunnskapssenterets rapport ”Effekt av gruppeundervisning” Rapport nr 09- 2011 

• Kommunal helse og omsorgslov (2011) 

• Lov om folkehelsearbeid (2011)  

• Lov om Helsepersonell § 1 og 10 (2001) 

• Lov om spesialisthelsetjenester § 3-8 Sykehusenes oppgaver. ( 2001) 

• Midt- Troms i møte med Samhandlingsreformen. Lærings- og mestringstjenester. LØKTA 

(Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse og sosialtjenesten i Midt – Troms) 

Prosjektrapport. (2011)   

• Modell for interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse 

Bergen Prosjektrapport (2011) 

• Nasjonal Helse- og omsorgsplan Helse- og omsorgsdepartementet. ( 2011-2015) 

• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse og sosialtjenesten. ”og bedre skal det bli!”  

Helsedirektoratet (2005- 2015) 

• NOU Innovasjon i omsorg (2011:11) 

• Pasientrettighetsloven § 3-1, 3-2,3-3.( 2001)  

• Plan for brukermedvirkning i Helse Nord (2006) 

• Pårørende- en ressurs ”Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske 

helsetjenester” Helsedirektoratet (2008)  

• Samhandlingsreformen St. meld. nr. 47”Rett behandling – på rett sted – til rett tid” Helse- 

og omsorgsdepartementet. ( 2008 – 2009)   

• Samhandlingsreformen – Nasjonal veileder Helse og omsorgsdepartementet (2011)   
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Vedlegg 

Vedlegg 1. Saksutredning ved rådgiver Knut Tjeldnes 

Sak til fagsjefmøte Helse Nord RHF  4. mars 2011.  
Fagnettverket ved Lærings- og mestringssentrene (LMS)  har tatt initiativ til at det utvikles et 

grunnlagsdokument for gruppebasert opplæring av pasient- og pårørende.  

Helse Nord RHF ønsker å drøfte utspillet med fagsjefene og ta beslutningen i samråd med 

disse.  

   

Forslag til mandat:    

• Overordnede føringer og bakgrunn for utviklingen av gruppebasert pasient- og 

pårørende opplæring.  

• Rammer og strukturer for gruppebasert pasient- og pårørende opplæring i Helse Nord.  

• LMS rolle og funksjon.  

• Opplæring som del av pasientforløp.  

• Kvalitetskriterier. Forskning og utviklingsperspektiver.  

• Samhandlingsstrategier ift bruker /interesseorganisasjoner, Spesialpedagogisk senter, 

NAV, fylkeskommuner, Utdanningsinstitusjoner m.fl.  

• Utvikling av samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin. 

 Initiativet kommer fra det regionale fagnettverket for LMSene. Det er viktig å gå opp 

grenseganger for innhold og struktur på pasient- og pårørende opplæring i samarbeidet 

mellom kommuner og sykehus. Dette som en forberedelse til at Stortingsmelding nr 47, 

Samhandlingsreformen. ”Rett behandling – på rett sted - til rett tid” skal iverksettes i 2012.  

Det er et stort fokus på utvikling av helsefremmende og forebyggende arbeid på alle nivå. En 

tydeliggjøring av spesialisthelsetjenestens rolle og funksjon i utviklingen vil være nyttig.  

   

Prosessen bør foregå på fgl måte:  

• Det nedsettes ei arbeidsgruppe med en LMS –leder fra hvert HF, samt 2 representanter 

utpekt fra Regionalt brukerutvalg. Arbeidsgruppen og arbeidsprosessen ledes av 

regional rådgiver Elsa Hamre.  

• Pasient - og pårørende opplæring under Lærings- og mestringssentrenes paraply blir 

planlagt, gjennomført og evaluert av fagfolk fra sykehuset og brukerrepresentanter. 

For å involvere de ulike parter i utviklingsarbeidet skal det i hvert sykehus avvikles et 

møte / idedugnad med repr. fra ledelse, fagfolk, kommuner, LMS, 

brukerrepresentanter (gjerne fra brukerutvalget) og regional rådgiver.  

• Arbeidsgruppen har ansvaret for å sy sammen det endelige forslaget.  

• Grunnlagsdokumentet skal godkjennes hos Helse Nord RHF.  

• Arbeidet skal være sluttført i løpet av november 2011.  

• Arbeidet skal finansieres innenfor de gjeldende rammer. 

 Sluttproduktet skal være et kortfattet dokument som er lett tilgjengelig i det framtidige 

utviklingsarbeidet. Det presiseres at dette skal være et grunnlagsdokument, og at de øvrige 

oppdrag og prioriteringer vil framgå i de årlige oppdragsdokumenter og årsbudsjetter.  

 

Knut Tjeldnes, rådgiver Helse Nord RHF  
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Vedlegg 2. Status i andre helseforetak. 

 

Oppsummering av status fra de øvrige helseregioner: 

 

2.2.1 Helse Sør-Øst: 
Helse Sør-Øst etablerte i 2005 et regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring 

(Regionalt LMS). I dag har Regionalt LMS 3,3 stillinger og jobber med fag- og strategiarbeid 

på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Nettverket av LMS i helseregionen er de nærmeste 

samarbeidsaktørene. Dagens publisering gjøres på www.helsedialog.no, og snart vil ny 

publiseringsløsning bli publisert direkte under Helse Sør-Øst sine websider. 

Det utvikles en regional veileder for opplæring av pasient og pårørende som skal behandles av 

styret i Helse Sør- Øst RHF. Denne veilederen vil foreligge i en webbasert utgave og vil 

fungere som en teoretisk og praktisk veileder for fagfeltet. 

 

2.1.2 Helse Midt:  
Helse Midt RHF vedtok en Handlingsplan for pasient- og pårørendeopplæring i 2004. 

Handlingsplanen revideres høsten 2011 av RHF i tråd med Samhandlingsreformen og 

Nasjonal helse- og omsorgsplan. Opplæring av pasienter og pårørende er omtalt i Strategi 

2020 for Helse Midt-Norge. I 2010 ble et regionalt fagråd for opplæring av pasienter og 

pårørende oppnevnt som et rådgivende organ for administrerende direktør i Helse Midt-Norge 

RHF 

 

Regional funksjon - opplæring av pasienter og pårørende – Helse Midt er knyttet til LMS 

Helse Møre og Romsdal og har 1,5 stillinger. Regional funksjon har nettverk innen forskning 

regionalt, nasjonalt og internasjonal, og er sekretær for ovennevnte fagråd.  I 2005 ble det 

etablert en forskerstilling innen pasientopplæring og brukermedvirkning ved NTNU 

(finansiert av Helse Midt RHF). I samarbeid med LMS driver forskergruppen et 

evalueringsprosjekt av resultatene av opplæringen. I tillegg er det et velfungerende regionalt 

fagnettverk av ansatte på LMS.  

 

2.1.3 Helse Vest: 
Helse Vest RHF har gitt midler gjennom prosjekt Såkorn i 3 år for å utvikle et LMS Nettverk 

for LMS ansatte og fagfolk som jobber med opplæring av pasienter og pårørende.  

 

Arbeidet skal gi en felles retning og forståelse for opplæring av pasienter og pårørende i 

pasientforløp på tvers av helsetjenestenivåene. Arbeidet skal munne ut i et forslag til mandat 

og organisering av et formelt regionalt LMS-nettverk. Prosjektet er forankret hos regional 

fagdirektør. Rapporten sendes på høring i regionen og drøftes i det regionale fagsjefmøtet. 

Rapporten fra gjennomgangen vil kunne danne grunnlag for en regional handlingsplan for 

pasient- og pårørendeopplæring som legges fram for styret i Helse Vest RHF. 
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Vedlegg 3. Presentasjoner av LMS ved hvert HF 

 

Helgelandssykehuset Sandnessjøen 
 

Bemanning:  
20 % leder/rådgiverstilling på LMS.  

 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 
I fagklinikk: LMS er organisert i FRM under medisinsk område. 

 
Ansvars kommuner (antall): 11 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen: 
LMS er bemannet med kun 20 % stilling og er ikke involvert i noe samhandling med 

kommunene.  

 

Aktiviteter: 
Koordinerer gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring hovedsaklig innen somatisk 

område rettet mot voksne pasienter. Noe involvert i læringstilbud til pårørende innen rus i 

samarbeid med Alstadhaug kommune.  

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Leder/ rådgiverstilling på senteret må økes. 

• Tydeligere forankring av gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i ledelse og 

fagavdelinger. 

• Undervisningslokaler til pasientkursene lånes hos Den Norske Kirke. 

• Leder/rådgiver har kontor i kontorlandskap.  

 

Utviklingsplaner: 
Flere bestillinger på opplæringstilbud, men ingen utviklingsplaner kan iverksettes uten økt 

leder/rådgiverstilling.  
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Helgelandssykehuset Mosjøen 
 

Bemanning:  
100 % Leder/rådgiverstilling.  

 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 
I fagklinikk: LMS er organisert under Med. Dagenhet i Medisinsk område. 

 
Ansvars kommuner (antall): 3 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen: 
LMS er ikke involvert i prosjekt eller annen samhandling om samhandlingsreformen. 

 

Aktiviteter: 
Koordinerer gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring hovedsaklig innen somatisk 

område. Både familierettede tilbud og tilbud for voksne.  

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Tydeligere forankring av gruppebasert pasient- og pårørendeopplæring i ledelse og 

fagavdelinger. 

• Behov for merkantile ressurser. 

• Har ikke egne tilpassede undervisningslokaler til opplæringstilbudene.  

 

Utviklingsplaner: 
Involvert i samhandlingsprosjekt om IKT som verktøy for livsstilsendring ved sykelig 

overvekt. Prosjekteier Landsforeningen for overvektige. Samarbeidet involverer også regional 

rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord og NST.  
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Helgelandssykehuset Mo i Rana 
 

Bemanning:  
100 % leder/ rådgiverstilling.  

 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 
I fagklinikk: LMS er organisert i Dagenheten under Medisinsk område 

 
Ansvars kommuner (antall): 4 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen: 
Involvert i delprosjekt ”Forebyggende helsetjenester – Regional Helsepark”. 

 

Aktiviteter: 
Koordinerer gruppebasert opplæringstilbud for pasienter og pårørende innen somatikk, 

psykisk helsevern og rus. Både familierettede tilbud og tilbud for voksne. Underviser om 

LMS ved universitetet i Nordland og arrangerer lokale helsepedagogiske kurs. Leder i 

arbeidsutvalget for fagnettverket for LMS i Helse Nord. Involvert i eksterne prosjekter 

/utviklingsarbeid. 

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Behov for merkantile ressurser. 

• Vidt arbeidsfelt. Behov for rådgiverstilling for videreutvikling innen psykisk helsevern 

og rus. 

• Har ikke egne tilpassede undervisningslokaler til opplæringstilbudene.  

 

Utviklingsplaner: 
Mange bestillinger på opplæringstilbud, men få konkrete utviklingsplaner uten tilførte 

ressurser. 

  

Styremøte Helse Nord RHF 
27. september 2012 - sakspapirer

side 45



 24

Nordlandssykehuset Bodø 
 

Bemanning:  

• 280 % rådgiverstilling inkl lederressurs 

 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 

• Organisert klinikkovergripende i Fagavdeling 

 
Ansvars kommuner (antall): 12 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen:  

• Samhandler med kommuner om langvarig oppfølging til mennesker med overvekt, både 

barn og voksne 

 

Aktiviteter: 

• Opplæringstilbud: ca 40 ulike tilbud som arrangeres 1 til 8 ganger pr år, i tillegg kommer 

temakvelder/dager, informasjonsarbeid og møteplasser for pårørende. 

• Undervisning: på forespørsel fra blant annet Universitetet i Nordland, diverse 

interesseorganisasjoner og avdelinger i sykehuset. 

• Utviklingsarbeid: gir ut nyhetsbrev, infomateriell til brukerrepresentanter og 

kursdeltakere, utvikling av hjemmeside på nett, utvikle nye opplæringstilbud som blant 

annet ”dropp inn” tilbud til personer med type 2 diabetes. 

• Andre aktiviteter: Samhandler med Bodø kommune, Universitetet i Nordland og ulike 

interesseorganisasjoner om et stort arrangement til høsten med fokus på folkehelse. 

Diverse arrangement med fokus på helsepedagogikk. Tilbud til brukerrepresentanter.  

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Lokaler: skal inn i nye lokaler i det nye sykehuset. 

• Bemanning: mangler merkantilt personell, dette gir begrensninger i forhold til rådgivers 

arbeidskapasitet. Leder har rådgiverfunksjon, dette begrenser muligheten til utvikling av 

tilbud og det gir mindre tid til lederoppgaver.  

• Andre: behov for gode løsninger for henvisning av deltakere til tilbud, markedsføring av 

tilbud, funksjonsfordeling mellom foretakene, opplæring som del av pasientforløp. 

 

 

Utviklingsplaner: 

• Jobbe for å utvikle et nytt og spennende LMS i nye lokaler i det nye sykehuset.  

• Samhandle med nærliggende kommuner med fokus på opplæring til pasienter og 

pårørende.  
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Nordlandssykehuset Lofoten 
 

Bemanning:  

• 65 % leder  
 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 

• I enhet FMR (fysioterapi, mestring og ReHabilitering) under Hode- og 

bevegelsesklinikken. 

 
Ansvars kommuner (antall): 4 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen:  

• Deltar i Kompetansenettverket i Lofoten.  

• Samarbeider med kommunene om kurs/oppfølging til familier med barn med overvekt.  

• Arrangerer røykesluttkurs i samarbeid med Vestvågøy kommunes Frisklivssentral. 

 

Aktiviteter: 

• Opplæringstilbud: ca. 8 forskjellige tilbud som arrangeres en til to ganger pr år, avhengig 

av etterspørsel. To av tilbudene er til familier. Temakvelder i samarbeid med ADHD 

foreningen.  

• Undervisning hos interesseorganisasjoner, helsefagutdanningen. 

• Utviklingsarbeid: Mål om å bidra til økt forankring av pasient og pårørendeopplæringen i 

klinikkene. Gir ut nyhetsbrev sammen med de to andre LMS’ene i NLSH. 

• Andre aktiviteter: Holder på å planlegge et tilbud til mennesker med kroniske smerter som 

skal gå over 12-14 uker. 

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Lokaler: Holder til i kjelleretasjen. Kunne gjerne vært mer synlig. 

• Bemanning: Burde vært til sammen to personer fordelt på 100 % stilling. 

• Andre: Utfordrende å få opplæring integrert inn i avdelingene. Også utfordrende å bare ha     

65 % stilling som begrenser muligheten til oppstart av så mange nye tilbud. 

 

 

Utviklingsplaner: 

• Jobbe for å få LMS mer synlig. Bli bedre på å få ut informasjon om LMS og ulike tilbud.  
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Nordlandssykehuset Vesterålen 
 

Bemanning:  

• 100 % leder. 
 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 

• Rus og Psykiatriklinikk. Vesterålen DPS. 

 
Ansvars kommuner (antall): 5  

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen: 

• Deltar i plangruppe i Andøy Kommune vedr. Frisklivssentral. 

 

Aktiviteter: 

• Opplæringstilbud: Både innen somatikk og psykiatri: Diabetes type 1. og 2. Til sammen 

ca 7.opplæringstilbud i året. En gang i året: Fibromyalgi, Stoffskiftesykdom, Kreft, 

Morbus Crohn og Ulcerøs Kolitt, Parkinson, foreldre til barn med ADHD, Temakvelder 

innen psykisk helse. Samarbeid med Selvhjelp Norge Selvhjelpsseminar. Andre 

opplæringer kan være mer varierende, annet hvert år eller sjeldnere, avhengig av 

etterspørsel og henvisninger.  

• Undervisning: Hadsel videregående skole. UiN avd. Stokmarknes for sykepleiestudenter. 

• Andre aktiviteter : Informasjon på sykehusavdelinger. Foredrag vedr. pasient- og 

pårørendeopplæring i lag og foreninger. 

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Andre : Det virker som en utfordring å få pasient og pårørendeopplæring integrert i 

avdelingene, som en del av avdelingenes arbeid og ansvar. Vi har godt samarbeid med de 

av helsepersonell som deltar i opplæringen, men det virker som den enkeltes interesse er 

avgjørende og ikke avdelingen. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Harstad og Narvik 
 

Bemanning:  

• 400 % rådgiverstilling (200 % Tromsø, 100 % Harstad, 100 % Narvik) 

• 160 % merkantil- ressurs (100 % Tromsø, 35 % Harstad og 25 % Narvik) 

• 100 % 1eder (felles leder for alle tre lokalisasjonene) 
 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 

• I stab i Rehabiliteringsklinikken. LMS UNN er samorganisert med felles ledelse.  

 
Ansvars kommuner (antall): UNN har 31 kommuner. 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen: 

• Prosjekt, Etablering av Tromsø kommunale Lærings- og mestringssenter – deltagelse i 

prosjektgruppen.  

• LØKTA (midt Troms- 8 kommuner) ”Midt Troms i møte med Samhandlingsreformen” 

med fokus på lærings- og mestringstjenester – deltagelse i prosjektgruppen. 

• Lærings- og mestringssenteret UNN Harstad skal delta i arbeidsgruppe under etablering 

av kommunal lærings- og mestringstjeneste.  

• Prosjekt kommunalt Lærings- og mestringssenter  Narvik, deltakelse i prosjektgruppe og 

utvikling av kurs i helsepedagogikk. 

• Prosjektlederne fra ovenstående prosjekter og LMS UNN har i tillegg faste møteplasser 

for å etablere samarbeid og funksjonsfordeling rundt pasient- og pårørendeopplæring.  

 

Aktiviteter: 

• Opplæringstilbud i hovedsak til voksne med somatisk sykdom, også tilbud innenfor rus, 

psykisk helse og barn. LMS UNN hadde totalt 117 tilbud i 2011. 

• Undervisning: 

o Sykepleie grunn- og videreutdanning, ergoterapiutdanning og sosionomutdanning 

(LMS UNN Tromsø).  

o Tverrfaglig miljøarbeiderutdanning ved Narvik fagskole og sykepleierutdanning 

(LMS Narvik). 

o I tillegg arrangerer LMS UNN 2-dagers Grunnkurs i helsepedagogikk ved alle tre 

lokalisasjoner, rettet mot fagfolk i UNN.   

• Utviklingsarbeid  

o Forankringsarbeid i direktørens ledergruppe og klinikkledelsen ved UNN. 

o Prosess for å få pasient- og pårørendeopplæring som en integrert del av 

pasientforløpet gjennom blant annet opprettelse av pasientopplæringsansvarlige og 

fagråd.  

o Utvikle prosedyrer for pasient- og pårørendeopplæring i UNN (DIPS-registrering). 

o Videreutvikle kvalitetsindikatorer og måle pasientopplevd kvalitet samt opprettelse 

av kursregistrering for statistikk. 

o Videreutvikle bruk av Questback som evalueringsverktøy.  

o Delta i utforming av brukerkontor, en egen møteplass for pasienter og pårørende.  

o Videreutvikle og utvikle flere opplæringstilbud innenfor rus og psykisk helse, barn 

som pårørende, familierettede tilbud og det flerkulturelle - spesielt det samiske 

perspektivet. 

o Satelittvirksomhet, spesielt med tanke på Nordreisa og Finnsnes.  
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o Arbeide for etablering av videreutdanning ved UiT innen helsepedagogikk.  

o Deltakelse på vegne av Helse Nord i forprosjekt Nasjonal kursdatabase.  

o Samarbeid med brukerorganisasjoner, faste møteplasser for utvikling av tjenesten 

sammen med brukerorganisasjonene.  

o Implementering av honorar for brukerrepresentanter gjeldende fra 2012.  

• Andre prosjekter: 

o Starthjelp-kurs, målgruppe foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.  

o Prosjekt kompetansebroen. Deltakelse i referansegruppe. 

o SMIL-prosjekt rettet mot barn som pårørende. 

• Forskning: 

o Cathrine Arntzen har et pågående postdoktorprosjekt rettet mot blant annet 

opplæringens betydning for pårørende til slagpasienter hvor LMS UNN har inngått 

som en del av denne forskningen.  

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Lokaler: LMS UNN’s lokaler har delvis manglende kapasitet, manglende tilrettelegging 

for bevegelseshemmede og uhensiktsmessig plassering i sykehuset.  

• Bemanning: 

o Videreutvikling av tjenesten spesielt med tanke på utvikling av kommunale 

lærings- og mestringstjenester og andre utviklingsoppgaver. 

o Behov for etablering av flere opplæringstilbud 

• Forskjellige rutiner/prosedyrer for, og varierende prioritering av, pasient- og 

pårørendeopplæring i avdelingene. 

• Ulik tilgang på fagpersoner til gjennomføring av opplæringstilbud (særlig utfordrende i 

Harstad og Narvik). 

• Brukergruppen innenfor rus og psykisk helse etterspør ikke opplæring i samme grad som 

brukergruppen innenfor somatisk helse.   

• Økonomi: 

o Dekning av utgifter til pårørende er en utfordring med hensyn til pasientreiser.  

o Budsjett tar høyde for dagens drift og begrenser muligheter for utvikling.   
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Helse Finnmark, klinikk Hammerfest 
 

Bemanning:  

• 50 % koordinator. 

 
Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 

• Direkte underlagt ass.klinikksjef. 

 
Ansvars kommuner (antall): 12 

 

Aktiviteter: 

• Mestringskurs i klinikk Hammerfest uten medvirkning fra kommuner. 

• Mestringskurs som avholdes i andre kommuner, men som organiseres og gjennomføres av 

klinikk Hammerfest uten medvirkning fra kommuner. 

• Livsstilsendring: oppstartkurs med oppfølging ukentlig (trening) og månedlig (møte og 

undervisning) over 8 måneder er et samarbeid mellom klinikk Hammerfest og 

Hammerfest kommune (samarbeid begrenset til en kommune pga reisetid). 

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Lokaler: har ikke egne lokaler. Koordinator deler kontor med en fra en annen avdeling, 

ikke fagfelleskap. 

• Bemanning: vanskelig å få til utvikling av tilbud ved så lav bemanning.  

• Andre : koordinator samarbeider med forskjellige fagpersoner i de forskjellige tiltak. Alt 

initiativ kommer fra koordinator. Savner lokal fagtilhørighet.  
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Helse Finnmark, klinikk Kirkenes 
 

Bemanning:      

• 100 % leder      

 

Organisering (i fagklinikk eller klinikkovergripende) 

• Blir etter omorganisering flyttet til Med. Poliklinikk i løpet av våren 2012 

 
Ansvars kommuner :  7 

 

Prosjekt eller annen samhandling med kommunene i forbindelse med 

samhandlingsreformen: 

 
Har i ett års tid hatt et prosjekt mot Gamvik og Lebesby kommuner (som ikke ligger innenfor 

vårt ansvarsområde).  Prosjektet blir sannsynligvis avsluttet mars 2012, men har rettet seg mot 

personer med Diabetes type II og KOLS. Diabetesteam og lungelege og lungesykepleier har 

hatt mestringskurs for pasienter og pårørende, og opplæring/kompetanseoverføring til 

helsepersonell.  Her har man i løpet av denne perioden laget pasientforløp for disse 

pasientgruppene hvor mestringskurs er implementert. Diabetesteamet har også ambulert til 

Båtsfjord/Berlevåg. Dette fortsetter i 2012. Her er også undervisning til helsepersonell en 

viktig del. 

 

Aktiviteter: 

• Opplæringstilbud: Dia type II, KOLS, foreldrekurs til personer m barn som har astma, 

Hjerteskole, IBD, Bechterev og RA. 

• Undervisning: Sårseminar. 

 

Utfordringer / begrensinger: 

• Har manglet klinisk ernæringsfysiolog siden juni 2011. 

• Vansker med å få henvisninger til oss. Fagavd ”glemmer” oss.  

• Pasientforløp savnes.  

• Utfordring å få til tilbud innen psykisk helse og rus. 

• Utfordring å få til tilbud innen sykelig overvekt. 

• Ingen med helsepedagogisk kompetanse knyttet direkte til LMS. 

 

Utviklingsplaner: 

• Har lagt planer for et par nye tilbud:  Diabetes type I og hjerneslag. Håper å komme i gang 

med dette. 
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Vedlegg 4. Samlet opplæringsaktivitet LMS 2010 

Tabellen viser den totale aktivitet innen gruppebasert lærings- og mestringstilbud i Helse 

Nord i 2010. 

Diabetes 

Voksne 
45 

55 
Barn / Ungdom 

10 

Kreft  
9 9 

Nyre  
3 3 

Astma allergi 

Voksne 
4 

12 
Barn / Ungdom 

8 

Mage/tarm 

Voksne 
9 

10 
Barn / Ungdom 

1 

Nevrol. 

Voksne 
10 

12 
Barn / Ungdom 

2 

Sanseapparatet  
7 7 

Muskellidelser  
12 12 

Revmatisk 

Voksne 
8 

9 
Barn / Ungdom 

1 

Kols  
10 10 

Hjertelidelse  
17 17 

Habilitering  
7 7 

Psykisk helse / rus 

Voksne 
5 

21 
Barn / Ungdom 

16 

Overvekt 

Voksne 
11 

13 
Barn / Ungdom 

2 

Treff / Temakveld  
50 50 

Annet  
31 31 

Sum  
278 278 
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Vedlegg 5. Retningslinjer for fagnettverk og arbeidsutvalg pr. okt.2011 

 

 

Retningslinjer for fagnettverk og arbeidsutvalg (AU) for 

lærings- og mestringssentre ved helseforetakene i Helse Nord,  

LMS fagnettverk Nord 

 

 

Fagnettverket 

 

Mandat. 

• Sikre erfaringsutveksling og kvalitetsutvikling av lærings- og mestringstilbud.  

• Fremme fagutvikling og muligheter for samarbeid og utvikling.    

• Bidra i samordning og funksjonsfordeling av opplæringstilbud i Helse Nord.  

 

 

Møtefrekvens fagnettverket 

• 3 nettverksmøter i året, herunder 2 telestudiomøter og 1 fysisk samling. Det praktiske 

arrangementet fordeles på de enkelte lærings- og mestringssentre. 

 

 

Finansiering. 

Nettverkssamlinger og representasjon i AU dekkes av nettverksmidlene finansiert fra 

Helse Nord RHF. Reise og opphold dekkes av de respektive helseforetak. 

 

 

Arbeidsutvalget 

 
Mandat.    
 

AU og regional rådgiver skal samarbeide etter oppdrag fra nettverket. AU har 

beslutningsmyndighet, regional rådgiver har en rådgivende funksjon overfor AU og 

fagnettverket.  

 
AU skal:     

 

• Være pådriver for fagutvikling, kvalitetsutvikling og erfaringsutveksling i lærings- og 

mestringssentrene i Helse Nord. 

• Ha hovedfokus på følgende områder relatert til LMS-virksomhet i henhold til 

nettverkets prioriteringer:  

1.  Gruppebasert opplæring til pasienter og pårørende. 
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2.  Helsepedagogikk 

3.  Samarbeidsverksted 

4.  Informasjonssenter 

• På oppdrag fra fagnettverket diskutere saker i samråd med regional rådgiver.      

• Være høringsinstans i aktuelle saker.  

• Være faglig koordinator for nettverkets møter. 

• Skrive arbeidsutvalgets årsrapport, og legge den fram for nettverket, RHF og HF-ene 

med kopi til regionalt brukerutvalg og NK LMS. 

• Sette opp budsjett for nettverksmidlene i samarbeid med regional rådgiver. 

• Ha økonomiansvar for nettverksmidlene. 

 

 

 

 

Regional rådgivers oppgaver i samarbeid med AU og fagnettverket: 

 

• Være pådriver for fagutvikling og forskning i pasient- og pårørendeopplæringsfeltet i 

Helse Nord. 

• Være fagnettverkets felles-adresse for regional informasjon fra offentlige instanser 

vedr. pasient- og pårørendeopplæring. (f. eks. NK LMS, Helse- og omsorgsdep., 

Regionalt brukerutvalg, HF, og RHF)  

• Videresende mottatt informasjon vedrørende pasient- og pårørendeopplæring til 

fagnettverket. 

• Ha koordineringsansvar og attestasjonsmyndighet for nettverksmidlene. 

• Innkalle til AU – møtene. 

• Delta på dialogforum sammen med andre regionale rådgivere og NK LMS samt 

oppdatere fagnettverket med informasjon fra dialogforum.   

• Oppdatere og være kontaktperson for www.helsekompetanse.no  

• Bruke www.helsekompetanse.no som en informasjonsplattform overfor og sammen 

med fagnettverket. 

 

 

 

Møtefrekvens arbeidsutvalget. 
 

AU skal ha minimum 4 møter i året, hvorav 2 skal være fysiske møter. 

 

 

 

Representanter.  

 

• AU skal ha 4 representanter som arbeider i lærings- og mestringssentre i Helse Nord, 1 fra 

hvert helseforetak. 

• Representantene velges av hvert enkelt foretak blant de ansatte i lærings- og 

mestringssentrene i Helse Nord.  

• Dersom en representant går ut av AU før perioden er over, skal denne erstattes av en ny 

representant fra det gjeldende helseforetak. 

• Hver representant velges for en periode på 2 år.  

• Det skal velges minst 1 ny AU- representant hvert år for å sikre kontinuitet i AU.   
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Ledelse. 

 

• AU konstituerer seg selv og velger leder, nestleder, sekretær og styremedlem. 

• Dersom leder i løpet av perioden går ut av vervet, rykker nestleder opp som midlertidig 

leder. Ny leder velges så snart som mulig, av og blant representantene i AU for resterende 

del av valgperioden.  

• Dersom nestleder går ut av vervet, velges ny nestleder av og blant representantene i AU, 

for resterende del av valgperioden.  

• I perioder hvor nestleder fungerer som midlertidig leder, vil nestledervervet stå ubesatt.  
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Kirsti Freibu, 75 51 29 66  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 104-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i 

Helse Nord – med hovedvekt på 

lokalsykehusene, jf. styresak 90-2012 

 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010 i styremøte, den 25. mai 2011. Denne styresaken har 
som formål å gjøre rede for resultatene for 2011 samlet for den somatiske 
virksomheten.  
 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Styresaken skulle vært behandlet i styremøtet, den 29. august 2012, men ble utsatt til 
senere styremøte (ref. styresak 90-2012).  
 
Innledningsvis i denne saken gis en kort redegjørelse for bakgrunnen og målsettingen 
med sammenligningen. Det gis også en kort oppsummering av resultatene samt forslag 
til hvilke områder innenfor den enkelte sykehusenheten som bør prioriteres i det videre 
arbeid. Det vises for øvrig til rapporten for mer detaljerte resultater. 
 
Den siste SAMDATA-rapporten for 2010 viser at helseforetakene i Helse Nord har et 
kostnadsnivå, målt i kostnad pr. DRG-poeng, som er høyere enn gjennomsnitt av landets 
helseforetak. Med en kostnadsindeks på 1,25 (variasjon fra 1,15 til 1,44 mellom 
helseforetakene i Helse Nord) har ingen av helseforetakene et kostnadsnivå som er 
lavere enn gjennomsnittet. Det er derfor av interesse å identifisere kildene til disse 
forskjellene, og ha et særskilt fokus mot forhold det er mulig å gjøre noe med. 
 
Målsettingen med rapporten er derfor å sammenligne kostnader, aktivitet og 
personellbruk mellom lokalsykehusene i Helse Nord for å skaffe relevant og 
handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller. Denne kunnskapen vil da være 
grunnlag for å iverksette tiltak som kan redusere kostnadene relatert til 
pasientbehandlingen.  
 
Kostnadsforskjellene, slik de fremkommer i SAMDATA, har begrenset verdi som 
redskap for aktivt forbedringsarbeid, siden SAMDATA bare viser forskjellene på 
helseforetaksnivå. Ett viktig poeng med dette arbeidet er derfor å vise forskjeller på et 
nivå som gjør det mulig å benytte dem aktivt i forbedringsarbeid, både på sykehusnivå 
og på enhetsnivå innen sykehus.  
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Resultater for 2011 
Hovedtrekkene i analysen er at kostnadsnivået for lokalsykehusene i sammenligningen 
har økt nominelt med 3,8 prosent i 2011 sammenlignet med 2010. Produksjon av antall 
DRG-poeng (aktiviteten) økte med 0,4 prosent. Samtidig ser vi at antall produserte 
DRG-poeng pr. årsverk (produktivitet) var 0,9 prosent lavere i 2011 enn i 2010. 
 
Når hvert årsverk produserer 0,9 prosent mindre DRG-poeng er det en naturlig 
konsekvens at kostnadene pr. DRG øker tilsvarende. Det vil si at når det totale 
kostnadsnivå øker med 3,8 prosent, er det kun 2,9 prosent som skyldes økte kostnader, 
mens 0,9 prosent skyldes lavere produktivitet. 
 
Videre ser vi at det fortsatt er betydelige kostnadsforskjeller og 
arbeidsproduktivitetsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og forskjellen 
mellom laveste og høyeste kostnad og produktivitet økes i forhold til 2010. 
 

 
Tabell 1: Kostnad pr. DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten 
med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2011. 
 

 
Tabell 2: DRG-poeng pr. årsverk inkludert innleid personell i 2011 og 2010, totalt 
 
Tabellene viser at Harstad med en kostnadsindeks på 0,88 i 2011 har det laveste 
kostnadsnivået, mens Kirkenes med en indeks på 1,18 har det høyeste kostnadsnivået. 
Harstad har dermed et kostnadsnivå på 88 prosent av gjennomsnittet for 
lokalsykehusene i Helse Nord i 2011 samtidig som deres arbeidsproduktivitet er 6 
prosent over snittet.  

Totalt Kostnads- DRG- Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA"
Sykehusenhet grunnlag poeng DRG-poeng nivå til lavest
HAMMERFEST 332 611 744 7 238 45 952 1,11 1,26 1,35
HARSTAD 323 529 773 8 843 36 584 0,88 1,00 1,08
KIRKENES 225 480 860 4 630 48 700 1,18 1,33 1,43
LOFOTEN 157 115 724 4 154 37 822 0,91 1,03 1,11
MOSJØEN 130 284 091 3 127 41 658 1,01 1,14 1,23
NARVIK 197 692 319 4 268 46 318 1,12 1,27 1,36
RANA 263 667 339 6 678 39 484 0,95 1,08 1,16
SANDNESSJØEN 200 691 695 5 423 37 008 0,89 1,01 1,09
VESTERÅLEN 215 971 818 5 137 42 044 1,02 1,15 1,24
Totalt 2 047 045 362 49 499              41 355 1,00 1,22

Totalt Årsverk Refunderte Netto DRG- DRG per Relativt Rel. nivå
Sykehusenheinkl innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå høyest
HAMMERFES 525,0 -37,3 487,7 7 238 14,8 0,90 0,78
HARSTAD 543,9 -39,5 504,5 8 843 17,5 1,06 0,92
KIRKENES 349,7 -23,6 326,1 4 630 14,2 0,86 0,74
LOFOTEN 241,5 -17,9 223,6 4 154 18,6 1,12 0,97
MOSJØEN 206,3 -14,4 191,9 3 127 16,3 0,99 0,86
NARVIK 324,9 -27,9 296,9 4 268 14,4 0,87 0,75
RANA 415,0 -34,0 381,0 6 678 17,5 1,06 0,92
SANDNESSJØ 304,3 -19,7 284,5 5 423 19,1 1,15 1,00
VESTERÅLEN 319,3 -20,6 298,6 5 137 17,2 1,04 0,90
Totalt 3 229,8 -234,9 2 994,9 49 499           16,5 1,00 0,87
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Kirkenes har et kostnadsnivå som er 18 prosent høyere enn gjennomsnittet. 
Sandnessjøen har den høyeste arbeidsproduktiviteten med et nivå som er 15 prosent 
bedre enn gjennomsnittet for Helse Nord.  
 
I den andre enden av skalaen har vi Kirkenes med en arbeidsproduktivitet på 86 
prosent av gjennomsnittet til lokalsykehusene i Helse Nord og 74 prosent av 
produktiviteten til Sandnessjøen. 
 
Analyser viser også følgende:  
• Sandnessjøen har høyest arbeidsproduktivitet samtidig som de har nest lavest 

kostnadsnivå. Sammenlignet mot hvert enkelt fagområde med høyest 
arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene i rapporten, har Sandnessjøen 
hatt en positiv utvikling og redusert forskjellen med 12,4 årsverk i 2011.  

• Harstad har en betydelig forbedring ved å ha et kostnadsnivå i 2008 som var 5 
prosent under gjennomsnittet til Helse Nord til i 2011 å ha et nivå som er 12 prosent 
under. 

• Kirkenes har økende kostnadsnivå samtidig som arbeidsproduktiviteten er 
synkende. 

• Kostnadsnivået i Rana er økende, aktiviteten økende og arbeidsproduktiviteten 
minkende. 

• Hammerfest hadde frem til og med 2010 en positiv utvikling i kostnader pr. DRG-
poeng: Denne utviklingen ble snudd 1. tertial 2011 med en økning på nærmere 15 % 
fra 2010. Sykehuset viser noe forbedring 2. tertial 2011 og har et samlet 
kostnadsnivå i 2011 på 11 % over gjennomsnittet for Helse Nord mot 18 % over pr. 
1. tertial. Samtidig er arbeidsproduktiviteten minkende. 

• Lofoten og Vesterålen har stabilt kostnadsnivå og økende arbeidsproduktivitet. 
• Kostnadsnivået i Narvik har økt, samtidig som arbeidsproduktiviteten har minket. 
• I 2011 har kostnadsnivået i Mosjøen steget samtidig som produktiviteten er 

redusert. 
• Mosjøen og Hammerfest har stor reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2011 

sammenlignet med samme periode i 2010 med henholdsvis 5,3 og 3,5 %. Deler av 
den reduserte produktivitet kan henføres til redusert aktivitet. 

• Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen har lav legeproduktivitet og høy andel overleger.  
• Legeproduktiviteten er betydelig redusert med et nivå på 96,6 % av nivået i 2010. 

Antall legeårsverk er økt mer enn aktiviteten. Mosjøen har størst reduksjon i 
legeproduktivitet med et nivå i 2011 på om lag 87,3 % av nivået samme periode i 
2010. For de øvrige faggrupper er det relativt små endringer. 

 
Utviklingsområder 
I rapporten redegjøres for områder som gir usikkerhet i grunnlaget for sammenligning. 
Dette gjelder blant annet ulik organisering. Når det gjelder aktivitetsmålet som er 
benyttet for servicevirksomhetene, samlet antall DRG-poeng for den enkelte 
virksomhet, må resultatene spesielt innenfor laboratoriene tolkes med varsomhet, 
siden en betydelig del av denne virksomheten er innrettet mot betjening av 
primærhelsetjenesten.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning 

av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles. 
 
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de 

dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten. 
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord  
   for 2011 – sammendrag 
 
Utrykt vedlegg: Rapport Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse  

Nord for 2011 
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Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2011 – 
sammendrag 
 
Bakgrunn og målsetting 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved 
lokalsykehusene i Helse Nord 2010 i styremøte, den 25. mai 2011. Sammenligningen er 
avgrenset til den somatiske virksomheten ved lokalsykehusene. I dette sammendraget 
presenteres resultatene av sammenligningen for 2011. 
 
Innledningsvis gis en kort redegjørelse for bakgrunnen for og målsettingen med 
sammenligningen. I tillegg beskrives hovedinnholdet i analyseopplegget, viktige 
usikkerhetsfaktorer samt en beskrivelse av samlet datagrunnlag og hvordan dette er 
avgrenset.  
 
Resultatene presenteres i form av forskjeller i kostnadsnivå målt mot enheten med 
lavest kostnadsnivå innenfor det enkelte fagområde.  Det gis også en beskrivelse av 
sammenhengen mellom forbruk og kostnadsnivå, samt hvordan endring i kostnader pr. 
DRG-poeng for 2008-2011 fremkommer som endring i produktivitet og kostnader for 
øvrig. 
   
Analyseopplegget  
Sykehusenhetene er inndelt i fagområder som medisin, kirurgi osv. Gjennom slik 
inndeling oppnår en stor grad av samsvar med ansvarspunkter i den enkelte 
organisasjon. Ulik organisering, gruppering og bokføring av kostnader kan redusere 
verdien av slike sammenligninger. Som det redegjøres for i hovedrapporten, er det 
derfor gjort korreksjoner i materialet for å øke sammenlignbarheten. De korreksjonene 
som er gjort, fremgår av kapitlet ”Datagrunnlag og avgrensning” samt vedlegg 1 i 
rapporten. 
  
Rapporten for 2011 viser at det fortsatt er til dels betydelige forskjeller i kostnadene pr. 
DRG-poeng og arbeidsproduktiviteten (årsverk pr. DRG-poeng) mellom sykehusenheter 
og fagområder, og kostnadsforskjellen og forskjellen i arbeidsproduktivitet mellom 
høyeste og laveste nivå er økt siden 2010.  
 
Noen av forskjellene vil ha en forklaring knyttet til eksplisitte beslutninger som gir økte 
kostnader for en eller flere sykehusenheter og fagområder i forhold til andre, mens 
andre forskjeller bør undersøkes nærmere. I rapporten pekes det på områder som bør 
undersøkes nærmere for de ulike sykehusenhetene. 
 
Forskjellene i kostnadseffektivitet og arbeidsproduktivitet som presenteres i rapporten 
må sees på som indikasjoner på områder som bør være gjenstand for ytterligere 
analyse. I rapporten har vi identifisert områder som ut fra analysen peker seg ut som 
klare kandidater for kostnadseffektivisering, uten at det nødvendigvis presiseres et 
absolutt nivå for slike forbedringer.  
 
Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med 
kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens 
enhetene som har høyt kostnadsnivå kan ha gjennomsnittet som referanse i en første 
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fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder, der det er identifisert vesentlig 
høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. For sykehusenhetene med lavest 
samlet kostnadsnivå viser analysene at også disse innenfor enkelte fagområder har 
potensial for forbedring.  
 
Siden en i sammenligningen har fokus på enhetskostnader og arbeidsproduktivitet, vil 
en kunne oppleve at sykehusenheter har underskudd samtidig som en har lave 
enhetskostnader og høy arbeidsproduktivitet. Dette kan skyldes ulike forhold som for 
eksempel at sykehusenheten har: 
• høyere aktivitet enn det finansieringen tilsier 
• merforbruk på andre områder enn de som inngår i analysen 
 
Det vises for øvrig til kapitlene 4 og 5 i rapporten, der det redegjøres for hvordan 
datagrunnlaget er avgrenset for å rendyrke kostnadene til DRG-aktiviteten og dessuten 
beskriver usikkerhet i datamaterialet. Usikkerheten er blant annet knyttet til: 
• Overlegepermisjon i Finnmark 
• Ulik organisering og gruppering 
• DRG-systemet 
• Poliklinikkinntektene 
 
Datagrunnlag og avgrensning 
Datagrunnlaget for analysene er innhentet gjennom uttrekk fra helseforetakenes 
regnskapssystem og lønns- og personalsystem. Aktivitetsgrunnlaget er innhentet fra 
ASL (Analysesentret Lovisenberg). 
 
I tabell 1 er det vist henholdsvis samlet brutto kostnadsgrunnlag for alle HF-ene i Helse 
Nord (ekskl. Sykehusapotek Nord HF) og den delen av kostnadsgrunnlaget som inngår i 
sammenligningen. Ved etablering av kostnadsgrunnlaget som inngår i sammenligningen 
er følgende kostnader holdt utenfor: 
• Avskrivninger 
• Pensjon 
• Arbeidsgiveravgift 
 
For avskrivninger og pensjon begrunnes dette med at det anvendes ulike prinsipper 
med hensyn til hvordan disse kostnadene fordeles ut på ulike enheter i organisasjonen. 
Ved sammenligning av enheter kan dette kan gi ulikheter i kostnadene som ikke er 
begrunnet i ulikt kostnadsnivå. Ved å ekskludere disse kostnadene sikrer en derfor 
større konsistens i sammenligningen på fagområdenivå. Arbeidsgiveravgiften holdes 
utenfor, fordi denne belastes med ulik sats i ulike områder. 
 
Tabell 1 viser hvor stor del av kostnadene i den enkelte sykehusenhet og i det enkelte 
HF som inngår i sammenligningen. Første kolonne i tabellen viser samlet 
kostnadsgrunnlag pr. HF og sykehusenhet, mens den andre kolonnen viser hvor mye av 
de samlede kostnadene til den enkelte sykehusenhet som inngår.  
 
Av tabellen går det frem at av et kostnadsgrunnlag for helseforetakene i Helse Nord 
samlet på 12,5 mrd kroner i 2011, er det omlag 2 mrd kroner som er gjenstand for 
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sammenligning i denne rapporten. Avgrensningen til lokalsykehusenes somatiske 
virksomhet innebærer at Helse Nords største virksomheter, Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø samt virksomheten innen psykisk 
helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), ambulanse og pasienttransport, ikke 
inngår som del av denne analysen.  
 

 
Tabell 1: Samlet kostnadsgrunnlag og kostnadsgrunnlag som inngår i Sammenligningen for 2011 
 
Forskjellen i kolonnene i tabell 1 er knyttet til kostnadene som er holdt utenfor: 
arbeidsgiveravgift, pensjon, avskrivninger, poliklinikk som ikke er ISF-finansiert samt 
virksomhet som har ekstern finansiering.  
 
I tabell 2 er det vist hvordan kostnadsgrunnlaget på om lag 2 mill kroner som 
analyseres, er fordelt på helseforetak og fagområde. 
 
Fagområdet ”Drift” omfatter i all hovedsak de ikke-medisinske servicefunksjonene som 
teknisk drift, kjøkken, renhold, vaskeri, medisinteknisk. I tillegg er all kontortjeneste 
kategorisert under dette området.  

Sum av re_hiå
foretak sykehus Totalt Totalt
Apoteket APOTEK -2 588 501
Totalt Apoteket -2 588 501
Finnmark FINNMARK FELLES 671 334 671

FINNMARK PSYKIATRI 250 817 846
HAMMERFEST 385 803 438 332 611 744
KIRKENES 271 398 909 225 480 860

Totalt Finnmark 1 579 348 169 558 092 604
Helgeland HELGELAND FELLES 584 562 938

HELGELAND PSYKIATRI 165 007 103
MOSJØEN 143 617 245 130 284 091
RANA 289 586 770 263 667 339
SANDNESSJØEN 220 207 605 200 691 695

Totalt Helgeland 1 402 981 661 594 643 124
HNIKT HNIKT -1 255 108
Totalt HNIKT -1 255 108
HNRHF HNRHF 1 000 428 057
Totalt HNRHF 1 000 428 057
NLSH BODØ SOMATIKK 1 353 186 980

LOFOTEN 195 577 640 157 115 724
NLSH FELLES 823 882 586
NLSH PSYKIATRI 603 788 686
VESTERÅLEN 257 191 816 215 971 818

Totalt NLSH 3 233 619 940 373 087 542
UNN HARSTAD 375 588 333 323 529 773

NARVIK 228 248 896 197 692 319
TROMSØ SOMATIKK 2 835 653 921
UNN FELLES 1 093 585 724
UNN PSYKIATRI 776 779 333

Totalt UNN 5 309 867 137 521 222 092
Totalt 12 522 401 355 2 047 045 362
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Når det gjelder fagområdet ”Medisin” omfattes dette i all hovedsak av indremedisin. I 
den grad noen av enhetene har poliklinisk virksomhet innenfor nevrologi, revmatologi, 
barn med mer, er dette kategorisert innenfor dette området. 
 
Kirurgi omfatter generell kirurgi og ortopedi. I den grad en har poliklinikk innenfor 
øre/nese/hals eller andre kirurgiske fagområder, er dette kategorisert som kirurgi. 
 
I vedlegg 6 i rapporten er det vist hvilke kostnadssteder med tilhørende kostnader som 
inngår i de ulike fagområdene.  
 

 
Tabell 2: Kostnadsgrunnlag 2011 fordelt pr. fagområde og HF  
 
Siden det er kostnader knyttet til den DRG-relaterte virksomheten som skal analyseres, 
må kostnader knyttet til annen virksomhet trekkes ut. Dette gjøres for det første ved å 
dele virksomhetene inn i fagområder som beskrevet i avsnittet foran, dernest ved å 
redusere kostnadsgrunnlaget tilsvarende eksternt finansiert virksomhet, for eksempel 
Felles Akuttmottak, barnehager, boliger med mer. Det betyr at kostnadene knyttet til 
den eksterne virksomheten er forutsatt å være lik inntektene. 
 
Det er ikke gjort tilsvarende korreksjon i antall årsverk. I den grad en har ulikt omfang 
av eksternt finansiert virksomhet, vil en derfor kunne få noe ulike resultater avhengig 
av om en måler kostnad pr. DRG-poeng eller DRG-poeng pr. årsverk. 
 
Alle helseforetakene har desentralisert virksomhet lokalisert utenfor sykehusenhetene. 
Dette gjelder Alta, Karasjok, Brønnøysund, Lenvik, Nordreisa, Indre Troms (TMS) og 
Steigen. Denne virksomheten er holdt utenfor analysene, både hva angår kostnad og 
aktivitet, siden det er virksomheten som drives i den enkelte sykehusenheten som 
danner grunnlaget for analysen. 
 
Kategoriseringen av kostnadssteder og kostnader i fagområder slik den går frem av 
vedleggene 3 og 4, er tidligere gjennomgått og avklart med økonomiavdelingene i det 
enkelte helseforetak.  
 
I tabell 3 er det vist samlet kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag pr. sykehusenhet 
for 2011 som inngår i analysen. 
 
  

Sum av re_hiå foretak
fag Finnmark Helgeland NLSH UNN Totalt
ANNET 1 169 540 680 142 1 001 224 2 850 906
BARN 24 705 570 24 705 570
DRIFT 97 640 238 121 504 960 66 658 323 80 386 942 366 190 462
FØDE/GYN 43 580 929 30 143 956 24 438 589 31 749 448 129 912 922
HAB/REHAB 20 922 149 16 828 442 18 491 020 21 130 672 77 372 284
KIRURGI 94 334 541 111 336 126 66 281 322 101 639 783 373 591 772
KLINISK SERVICE 6 234 222 4 038 360 693 8 833 808 19 107 084
LABORATORIE 23 478 195 27 658 650 17 850 334 21 769 981 90 757 159
MEDISIN 117 836 807 138 976 789 91 765 707 114 264 977 462 844 280
OPERASJON/ANESTESI/AKUTT/INTENSIV 108 216 898 123 638 899 74 994 036 121 658 496 428 508 329
RADIOLOGI 19 973 515 19 836 801 12 607 516 18 786 760 71 204 593
Totalt 558 092 604 594 643 124 373 087 542 521 222 092 2 047 045 362
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Tabell 3: Kostnads-, aktivitets- og personellgrunnlag for 2011 fordelt på sykehusenhet 
 
Forholdet mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå 
For å måle sammenhengen mellom kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet, dvs. hvorvidt 
et relativt høyt kostnadsnivå motsvares av relativt lavt nivå på arbeidsproduktivitet, 
har vi beregnet R2 1

 
 for alle fagområdene samlet og for det enkelte fagområde.  

Figur 1 viser sammenhengen mellom arbeidsproduktivitet og kostnadsnivå for den 
samlede virksomheten. Sammenhengen er sterk med en R2 

 
på 0,8968.  

 
Figur 1: Forholdet mellom relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2011, samlet  
 
 

                                                        
1 R2 angir styrken i sammenhengen mellom variablene, hvor en verdi opp mot 1 innebærer at 
sammenhengen er sterk, mens en verdi på 0 innebærer ingen sammenheng.           

Verdier
sykehus Sum av re_hiå Sum av drg_poeng Sum av årsverk
HAMMERFEST 332 611 744 7238 487,7
HARSTAD 323 529 773 8843 504,5
KIRKENES 225 480 860 4630 326,1
LOFOTEN 157 115 724 4154 223,6
MOSJØEN 130 284 091 3127 191,9
NARVIK 197 692 319 4268 296,9
RANA 263 667 339 6678 381,0
SANDNESSJØEN 200 691 695 5423 284,5
VESTERÅLEN 215 971 818 5137 298,6
Totalt 2 047 045 362 49499 2994,9
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Figur 2: Relativt kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 2011, samlet 
 
Utvikling 2007 til 2011 
I figurene 3 og 4 nedenfor er det vist utvikling i kostnadsindeks og indeks for 
arbeidsproduktivitet fra 2007 til 2011. Figurene består av tre deler hvor den første 
viser alle sykehusenhetene samlet for å få frem samlet variasjon fra 2007-2011. De to 
andre delene viser henholdsvis fire og fem av sykehusenhetene for bedre å få frem 
hvordan den enkelte enhet har utviklet seg i perioden. 
 
Figurene viser blant annet at forskjellen mellom høyeste og laveste kostnadsnivå, etter 
en reduksjon frem til 2010, økte 1. tertial 2011, ble redusert pr. 2. tertial 2011 og har 
ved 3. tertial 2011 økt igjen.  
 
Det samme gjelder arbeidsproduktivitet, hvor en frem til 2010 opplevde redusert 
forskjell mellom høyest og laveste, mens den øker 1. tertial 2011, reduseres pr. 2. tertial 
2011 og øker ved 3. tertial 2011. 
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Figur 3: Indeks for kostnad pr. DRG-poeng 2007 til 2011 for lokalsykehusene. 
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Figur 4: Indeks for DRG pr. årsverk (arbeidsproduktivitet) 2007 til 2011 for lokalsykehusene.  
 
Forskjeller i kostnader pr. DRG-poeng for lokalsykehusene 
I tabell 4 er det vist kostnadsforskjell målt i mill kroner mot laveste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen. Fagområder som 
har lavest kostnadsnivå fremkommer med ”-” i tabell 4.  
 
Endringene for den enkelte sykehusenhet i tabell 4 kan både skyldes egen 
forbedring/forverring og endring i nivået til beste enhet. 
 
Tabell 4 viser:  
• Samlet forskjell i kostnad mot enhet med lavest kostnad pr. DRG innenfor hvert 

fagområde på 453,8 mill kroner, en økning på 114,4 mill kroner fra 2010. 
• Ingen viser reduksjon i forskjell, men økningen er minst for Harstad, Lofoten og 

Sandnessjøen.  
• Økningen i forskjell for Hammerfest på 20,7 mill kroner og Rana på 20,6 mill kroner 

utgjør mer en tredjedel til sammen av samlet økning på 114,4 mill kroner. 
Forskjellen øker innenfor de fleste områdene.  

• Narvik viser stor økning innenfor medisin og mottak/intensiv/anestesi/operasjon, 
mens Rana viser stor økning innenfor medisin og drift. 
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Nivå 2011 mot 2010 

 
Tabell 4: Kostnadsforskjeller 2011 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad 
pr. DRG innenfor hvert fagområde  
 
Forskjeller i arbeidsproduktivitet (DRG-poeng pr. årsverk) 2011 målt i årsverk 
for lokalsykehusene 
I tabell 5 er det vist forskjell i arbeidsproduktivitet mot høyeste nivå innenfor hvert 
fagområde for de sykehusenhetene som inngår i sammenligningen, målt i årsverk på 
helårsbasis. Fagområder som har høyest arbeidsproduktivitet fremkommer med ”-” i 
tabell 2.  
 
Tabell 5 viser: 
• Samlet forskjell mot enhet med høyest arbeidsproduktivitet innenfor hvert 

fagområde på 643,8 årsverk, en økning på 29,6 årsverk fra 2010.  
• Sandnessjøen viser størst forbedring med 12,4 årsverk. Også forbedring for Lofoten 

og Vesterålen. Størst forverring for Narvik, Hammerfest, Mosjøen og Rana. 
• Stor reduksjon i forskjell innenfor medisin i Harstad og medisin og hab/rehab i 

Sandnessjøen og stor økning i forskjell innenfor 
mottak/intensiv/anestesi/operasjon og drift i Hammerfest og Rana samt medisin i 
Narvik. 

 
 

Mottak/intensiv
Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oper Laboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFEST 16,3                      18,6                  10,4                 -                      17,5                  4,9                     3,8                      18,9                   1,8                      92,2                   
HARSTAD 10,1                      -                    6,7                   -                      14,5                  -                     -                     -                     9,5                      40,9                   
KIRKENES 14,9                      5,9                    9,3                   -                      8,7                     3,2                     3,1                      17,1                   5,6                      67,8                   
LOFOTEN 2,7                        3,7                    5,2                   -                      1,9                     2,1                     1,0                      7,7                      0,0                      24,4                   
MOSJØEN 4,2                        5,7                    3,6                   -                      5,4                     1,4                     1,1                      8,5                      2,1                      31,9                   
NARVIK 12,2                      8,0                    6,9                   -                      16,5                  4,8                     4,3                      12,3                   0,3                      65,2                   
RANA 10,4                      2,1                    -                   -                      13,0                  4,3                     1,8                      25,4                   2,7                      59,7                   
SANDNESSJØEN -                        7,3                    5,7                   -                      -                    2,2                     0,2                      8,5                      -                     23,8                   
VESTERÅLEN 10,1                      10,5                  2,8                   -                      8,8                     3,7                     1,3                      10,7                   -                     47,9                   
Totalt 81,0                      61,7                  50,6                 -                      86,3                  26,7                   16,6                   109,0                 22,0                   453,8                 

Mottak/intensiv
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/opeLaboratorie Radiologi Drift Annet Sum
HAMMERFES 6,6                  9,6                  -1,8                -                 1,8                  2,4                  0,2                  7,2                  -5,3                20,7               
HARSTAD 3,0                  -                 -0,7                -                 2,2                  -                 -                 -                 0,2                  4,6                  
KIRKENES 8,0                  -0,9                -0,3                -                 1,4                  0,6                  0,6                  6,3                  -2,9                12,9               
LOFOTEN 2,7                  0,7                  1,2                  -                 -1,1                0,0                  -0,4                3,1                  0,0                  6,2                  
MOSJØEN 1,9                  2,4                  0,6                  -                 0,5                  -0,2                0,1                  7,3                  0,3                  12,9               
NARVIK 9,0                  3,5                  -0,2                -                 5,7                  0,0                  1,5                  1,8                  -5,4                15,9               
RANA 7,1                  0,6                  -                 -                 4,9                  0,6                  -1,0                6,8                  1,5                  20,6               
SANDNESSJØ -3,3                3,2                  -0,2                -                 -                 1,1                  0,1                  6,5                  -                 7,4                  
VESTERÅLEN 5,5                  -1,6                -0,8                -                 4,5                  0,3                  -0,0                5,3                  -0,0                13,1               
Totalt 40,4               17,5               -2,3                -                 19,8               5,0                  1,2                  44,4               -11,7              114,4             
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Nivå 2011 mot 2010 

 
Tabell 5: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2011 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med 
høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk 
 
Hovedtrekk sammenligning av lokalsykehus for 2011 
Rapporten for 2011 viser følgende: 
 
Kostnad pr. DRG-poeng 
• Harstad har lavest kostnadsnivå målt som kostnad pr. DRG-poeng.  
• Ingen enheter har lavere kostnader enn det beregnede gjennomsnittet i SAMDATA. 

Harstad, som har lavest nivå, har et nivå 8 % over gjennomsnittet i SAMDATA. 
• Samlet kostnadsforskjell mot laveste kostnad i 2011 utgjør 453,8 mill kroner, en 

økning på 114,3 mill kroner fra 2010. Forskjellen mot gjennomsnitt utgjør 140,2 
mill kroner, en økning på 23,8 mill kroner.  

• Økning i kostnad pr. DRG-poeng i forhold til 2010 samlet på 3,8 % (jfr. tabell 13) og 
reduksjon i arbeidsproduktiviteten med 0,9 % sammenlignet med 2010 (jfr. tabell 
25). Aktiviteten er økt med 0,4 % i 2011 sammenlignet med samme periode i 2010 
(jfr. tabell 13). DRG-indeksen for heldøgnspasienter er i samme periode redusert 
med 2,8 %, det vil si at pasienttyngden er i gjennomsnitt blitt lavere i 2011 enn i 
2010.  

• Det er fortsatt betydelige kostnadsforskjeller mellom de ulike sykehusenhetene, og 
forskjellen mellom laveste og høyeste kostnad økes både sammenlignet med 2010 
og 2011. Dette er en konsekvens både av at enheten med lavest kostnadsnivå i 2010, 
Sandnessjøen, har redusert sine kostnader mer enn gjennomsnittet, mens Kirkenes, 
som hadde det høyeste kostnadsnivået i 2010, har økt sitt kostnadsnivå pr. DRG-
poeng.  

Mottak/
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFES 18,7               17,7               9,3                  4,2                  37,0               -                 1,0                  30,3               118,3             
HARSTAD 8,8                  4,3                  7,9                  32,8               30,1               0,2                  1,7                  -                 85,9               
KIRKENES 14,9               3,4                  10,1               29,2               12,8               3,6                  5,1                  23,0               102,0             
LOFOTEN 4,3                  2,0                  3,6                  9,7                  -                 1,5                  2,3                  8,3                  31,7               
MOSJØEN 3,3                  3,2                  5,7                  1,9                  16,1               2,5                  2,3                  6,4                  41,5               
NARVIK 20,9               11,6               6,4                  2,8                  32,7               5,4                  4,1                  16,3               100,2             
RANA 13,0               -                 -                 -                 15,9               2,6                  3,5                  24,8               59,8               
SANDNESSJØ -                 10,7               6,5                  15,8               4,7                  1,0                  -                 0,6                  39,2               
VESTERÅLEN 5,7                  8,4                  0,8                  24,8               8,2                  1,9                  2,0                  13,5               65,2               
Totalt 89,6               61,2               50,4               121,3             157,5             18,6               22,0               123,3             643,8             

Mottak/
SykehusenheMedisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab intensiv/aneLaboratorie Radiologi Drift Sum
HAMMERFES -3,7                5,9                  -4,3                -0,2                8,4                  -1,0                -1,5                7,7                  11,2               
HARSTAD -5,6                1,4                  -1,0                1,9                  4,7                  0,2                  -1,2                -                 0,3                  
KIRKENES 2,8                  -4,5                -2,7                0,3                  3,0                  -0,2                -0,5                3,5                  1,8                  
LOFOTEN 0,4                  -0,8                -0,5                0,1                  -                 -1,0                -1,6                0,1                  -3,3                
MOSJØEN 3,3                  3,0                  0,4                  0,3                  2,5                  -1,1                -0,1                2,0                  10,4               
NARVIK 11,9               4,6                  -0,8                -0,1                4,2                  -1,5                0,2                  -6,3                12,1               
RANA 1,1                  -                 -                 -                 5,0                  0,2                  -1,3                5,9                  10,8               
SANDNESSJØ -8,2                1,0                  2,0                  -9,8                3,8                  -0,6                -                 -0,5                -12,4              
VESTERÅLEN -1,6                -0,9                -1,5                -0,5                2,6                  -1,9                -0,9                3,4                  -1,3                
Totalt 0,4                  9,6                  -8,3                -8,0                34,1               -7,0                -7,0                15,9               29,6               
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• Ingen av sykehusenhetene har redusert kostnadsforskjellen mot laveste nivå i 
forhold til 2010. Harstad, Lofoten og Sandnessjøen har relativ liten endring, mens 
Rana og Hammerfest øker forskjellen.  

• Betydelig forbedring over tid for Harstad som har utviklet seg fra å ha et 
kostnadsnivå i 2008 som var 5 % under gjennomsnittet til Helse Nord til i 2011 å ha 
et nivå som er 12 % under.  

• Hammerfest hadde frem til og med 2010 en positiv utvikling som pr. 1. tertial 2011 
ble snudd med en økning i kostnadene pr. DRG-poeng på nærmere 15 % fra 2010. 
Hammerfest viser noe forbedring 2. tertial 2011 og har et samlet kostnadsnivå i 
2011 på 11 % over gjennomsnittet for Helse Nord mot 18 % over pr. 1. tertial.   

• Mosjøen har lønnskostnader pr. årsverk på 5 % over gjennomsnittet, mens Lofoten 
har et nivå 5 % under. 

• For enkelte av enhetene er det store variasjoner i kostnadsindeks mellom periodene 
innenfor fagområdene. 
 

Arbeidsproduktivitet/DRG-poeng pr. årsverk  
• Samlet forskjell i arbeidsproduktivitet pr. fagområde målt mot høyeste 

arbeidsproduktivitet er økt med 29,6 årsverk fra 2010 til 643,8 årsverk i 2011. 
• Det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsproduktivitet mellom de ulike 

sykehusenhetene, og forskjellen mellom laveste og høyeste nivå er noe økt 
sammenlignet mot 2010, etter å ha blitt redusert i perioden 2007-2010.  

• Størst reduksjon i forskjell i årsverk i forhold til 2010 mot enheten med høyest 
arbeidsproduktivitet for Sandnessjøen med 12,4 årsverk.  

• Størst økning i forskjell for Hammerfest, Narvik, Mosjøen og Rana med 10-12 
årsverk hver. 

• Sandnessjøen har høyeste arbeidsproduktivitet, mens Kirkenes har lavest. 
Sandnessjøen har størst økning av arbeidsproduktiviteten sammenlignet med 2010. 
Forbedringen skyldes aktivitetsvekst. 

• Mosjøen og Hammerfest har stor reduksjon i arbeidsproduktiviteten i 2011 
sammenlignet med samme periode i 2010 med henholdsvis 5,3 og 3,5 %. Deler av 
den reduserte produktiviteten kan henføres til redusert aktivitet. 

• Hammerfest, Kirkenes og Mosjøen har lav legeproduktivitet og høy andel overleger.  
• Legeproduktiviteten er redusert betydelig med et nivå på 96,6 % av nivået i 2010. 

Antall legeårsverk er økt mer enn aktiviteten. Mosjøen har størst reduksjon i 
legeproduktivitet med et nivå i 2011 på om lag 87,3 % av nivået samme periode i 
2010. For de øvrige faggrupper er det relativt små endringer. 

 
Forslag til foretaksvis prioritering av videre arbeid 
Med bakgrunn i de funn som er gjort i sammenligningen er det gitt en foretaksvis 
oversikt over hvilke områder som bør prioriteres for videre analyse og oppfølging. 
 
Ved utarbeidelse av oversikten er det ved valg av sammenligningsenhet søkt å finne en 
sykehusenhet med om lag samme størrelse og innhold og som har lavere kostnader 
eller høyere arbeidsproduktivitet.  
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Helse Finnmark HF 
De to sykehusenhetene i Helse Finnmark fremkommer begge med et relativt høyt 
kostnadsnivå. I løpet av 2011 utvikler begge enhetene seg noe negativt i forhold til 
2010. 
 
Det er de to sykehusene i Finnmark som er blant de med høyest kostnad pr. DRG i 2011 
og nest lavest arbeidsproduktivitet av lokalsykehusene i Helse Nord. Med de 
prinsippene som er lagt til grunn ved sammenligningen fremkommer de to enhetene 
med et negativt kostnadsavvik i forhold til gjennomsnittet på om lag 67,3 mill kroner, 
en økning på om lag 16 mill kroner fra 2010. Om en bruker laveste kostnad innenfor 
hvert fagområde som målestokk, fremkommer en forskjell på nærmere 160 mill kroner 
(en økning på 34 mill kroner).  
 
Forskjell i antall årsverk utgjør 89 (økning på 13) målt mot gjennomsnittet og 220 (en 
økning på 13) målt mot beste resultat innenfor hvert fagområde. Hammerfest øker sin 
forskjell med 11 årsverk målt mot høyeste arbeidsproduktivitet, mens Kirkenes øker 
med to.  
 
Videre arbeid med analyse og oppfølging i Helse Finnmark HF bør ha som mål at en 
innenfor de aktuelle fagområdene etablerer et kostnadsnivå og en arbeidsproduktivitet 
som nærmer seg gjennomsnittsnivået for Helse Nord.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helse Finnmark HF (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
1. Medisin Hammerfest, jfr. Sandnessjøen  
2. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Hammerfest, jfr. Rana 
3. Kirurgi Hammerfest, jfr. Harstad og Rana 
4. Drift Hammerfest, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
5. Medisin Kirkenes, jfr. Lofoten og Sandnessjøen 
6. Drift Kirkenes, jfr. Sandnessjøen og Lofoten. 
7. Kostnader til medisinsk materiell i Hammerfest 
8. Legeproduktivitet i Hammerfest og Kirkenes 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
Narvik har et kostnadsnivå 12 % over gjennomsnittet, mens Harstad har et 
kostnadsnivå på 88 % av gjennomsnittet (12 % under snitt) i Helse Nord. Dette er 
lavest. 
 
I forhold til gjennomsnittlig nivå fremkommer Harstad og Narvik med en 
kostnadsforskjell på om lag 37,7 mill kroner i 2011, en økning på 10 mill kroner fra 
2010. Om en bruker laveste kostnad innenfor hvert fagområde som mål, fremkommer 
en forskjell på omlag 106,1 mill kroner (økning på 20,1 mill kroner). Forskjellen i antall 
årsverk utgjør 66 (økning på 12) sammenlignet mot gjennomsnittet og 186 (økning på 
12) sammenlignet mot høyeste arbeidsproduktivitet innenfor hvert fagområde.   
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid innenfor UNN (ikke prioritert rekkefølge): 
 
1. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Harstad, jfr. Sandnessjøen 
2. Kirurgi Narvik, jfr. Rana og Harstad 
3. Mottak/intensiv/anestesi/operasjon Narvik, jfr. Sandnessjøen 
4. Drift Narvik, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
5. Medisin Narvik, jfr. Vesterålen og Sandnessjøen 
 
Nordlandssykehuset HF 
Lofoten har i 2011 hatt det tredje laveste kostnadsnivået og den nest høyeste 
arbeidsproduktiviteten av lokalsykehusene i Helse Nord. Vesterålen har både 
kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet noe over gjennomsnittet. I forhold til laveste 
kostnad innenfor hvert fagområde fremkommer de to enhetene med en forskjell i 
kostnadene på til sammen omlag 72 mill kroner i 2011, en økning på 19 mill kroner fra 
2010. Vesterålen har en økning på i 13 mill kroner, mens Lofoten har en økning på 6 
mill kroner. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot høyeste arbeidsproduktivitet om lag 
97 årsverk, en reduksjon på fem årsverk fra 2010 omtrent likt fordelt på de to enhetene.  
 
Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid ved Nordlandssykehuset HF (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
1. Drift Lofoten, jfr. Sandnessjøen 
2. Kirurgi Vesterålen, jfr. Rana 
3. Drift Vesterålen, jfr. Sandnessjøen 
4. Høy andel vikarer/overtid pleiere i Lofoten  
5. Høy kostnad pr. årsverk for vikarer/overtid Vesterålen 
6. Kostnader medisinsk materiell i Vesterålen 
 
Helgelandssykehuset HF 
Etter en periode hvor alle de tre sykehusenhetene på Helgeland har hatt et 
kostnadsnivå på eller under gjennomsnittet for Helse Nord, har nå Mosjøen kostnader 1 
% over snittet. Rana har også en liten negativ utvikling.  
 
Sammenlignet mot laveste kostnad innenfor hvert fagområde utgjør forskjellen for de 
tre sykehusenhetene om lag 115 mill kroner, en økning på 33 mill kroner i forhold til 
2010 som er knyttet til alle tre enhetene. Målt i årsverk utgjør forskjellen mot enheten 
med høyest arbeidsproduktivitet om lag 141 årsverk, en økning på syv årsverk i forhold 
til 2010. Rana har en økning i forskjellen på ti årsverk, og Mosjøen øker med ni. 
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Følgende fagområder bør ut fra forskjell i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet 
vurderes prioritert for videre arbeid innenfor Helgelandssykehuset HF (ikke prioritert 
rekkefølge): 
 
1. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Mosjøen, jfr. Sandnessjøen  
2. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Rana, jfr. Sandnessjøen 
3. Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Sandnessjøen, jfr. Lofoten  
4. Drift Rana, jfr. Harstad og Sandnessjøen 
5. Medisin Rana, Jfr. Harstad 
6. Kirurgi Sandnessjøen, jfr. Harstad 
7. Kostnader til medisinsk materiell i Rana 
8. Lav andel dagopphold i Sandnessjøen 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-68/012  diverse     Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 105-2012 Orienteringssaker 

 
 
Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre oppfølging  
4. Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av byggelånsrenter, forventet 

prisstigning og modernisering av bygget – oppfølging av styresak 72-2012 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-68/012  Bjørn Kaldhol, 901 75 401  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 105-2012/1 Informasjon fra styreleder til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-68/012  Lars Vorland, 75 51 29 10  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 105-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret 

 
 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Kristian Fanghol, 75 51 29 00  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 105-2012/3 Studietur til Kaiser Permanente, 

oppsummering og videre oppfølging 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2012    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Hilde Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 105-2012/4 Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – 

analyse av byggelånsrenter, forventet 

prisstigning og modernisering av bygget – 

oppfølging av styresak 72-2012 

    Sakspapirene ettersendes. 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-69/012  diverse     Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 106-2012 Referatsaker 

 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument: 
 
1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 7. september 2012 ad. Høring – NOU 

2012:13 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord RHF 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte sak tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. september 2012 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. september 2012 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2011/308-69/012         Bodø, 14.9.2012 
 

Styresak 106-2012/1 Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 

7. september 2012 ad. Høring – NOU 2012:13 

Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Uttalelse fra 

Helse Nord RHF 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752

Justis- og beredskapsdepartementet

  

Deres ref.: Vår ref.:
2012/211 /004

Saksbehandler/dir.tlf.:
Oddvar Larsen, 75 51 29 31

Sted/dato:
Bodø, 07.09.2012

Høring – NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli- kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord 
RHF

Det vises til høringsbrev av 17.8.2012

Generelle kommentarer

Helsetjenestens beredskap og krisehåndtering er godt belyst i rapporten. Det vises også til 

Helsedirektoratets egenevaluering i rapporten ”Læring for bedre beredskap”, der det 

fremkommer detaljerte kritiske synspunkter og anbefalinger, selv om helsetjenesten i stort 

ivaretok sitt ansvar og sine oppgaver på en god måte. Nedenfor gis en avgrenset uttalelse til noen 

av konklusjonene i rapporten, og noen synspunkter på videre oppfølging.

Varsling og kommunikasjon

Varsling og kommunikasjon, både internt i enkelte etater/sektorer, og mellom nødetatene, er en 

gjennomgående problemstilling i rapporten. Dette er viktig i forhold til hvordan kommunikasjon 

ivaretas inntil videre i dagens helseradionett, i overgangen mellom utfasing av dagens nett og 

nytt nødnett, og for hva som løses gjennom det nye nødnettet. For Helse Nord er dette av 

avgjørende betydning.

Dagens helseradionett har svakheter på flere områder, bl.a. manglende dekning i avgrensede 

geografiske områder, stort og kontinuerlig vedlikeholdsbehov, der det også er vanskelig å skaffe 

deler, og det påløper store kostnader. Det må i tillegg etableres alternative 

kommunikasjonsløsninger som ikke kan løses i nettet i dag; eks. bruk av lyd/bilde og i områder 

med manglende eller ustabil radio- og telefondekning. Helse Nord er den region som sist får 

etablert nytt nødnett, etter planen i 2015.

Det bør også reises spørsmål om det nye nødnettet, som nå bygges ut, godt nok ivaretar 

fremtidens krav og teknologiske muligheter til nødkommunikasjon. Dette gjelder f. eks bruk av 
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Side 2 av 3multimedia løsninger dvs. utveksling av lyd, bilde og kritisk pasientinformasjon i sann tid, og 

slik at en unngår etablering av sideordnede og alternative løsninger. Sistnevnte kan i seg selv gi 

nye svakheter og sikkerhetsproblemer, samt økte kostnader. I tillegg til å vurdere 

multifunksjonaliteten i nytt nødnett, bør en også gjennomgå om anvendelsesområde og sikkerhet 

er godt nok ivaretatt i gjeldende utbyggingsplan.

Erfaringene fra 22.7.2011, og synspunkter som er fremkommet fra helsetjenesten, IKT-miljøer, 

og andre omkring det nye nødnettet som er bygd ut i Sør-Norge, reiser vi tvil om det nye 

nødnettet tilfredsstiller de krav som bør stilles i overskuelig fremtid. Dette gjelder bl.a. tekniske 

forhold, dekningsgrad, samhandling innad og mellom etater, samt multimedia 

datakommunikasjon. Det bør derfor gjøres en samlet gjennomgang som sikrer at nødnettet løser 

dagens og fremtidens utfordringer og krav.   

Helse Nord RHF er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan helseberedskapen 

skal styrkes fremover i lys av utviklingen i nordområdene, og gjennom bilateralt samarbeid med 

nabolandene. Det er allerede gjort noen tiltak for å styrke beredskapen på Svalbard. Det er også 

startet dialog med selskaper som driver leting og utvinning av olje og gass i nordområdene.

For Helse Nord er det derfor svært viktig at framtidig nødnett har bred og god funksjonalitet, er 

robust, og er minst mulig sårbart pga geografi, avstander, klima og værforhold. Sårbarheten øker 

også når en må etablere andre kommunikasjonsløsninger som supplement til nødnettet. 

Utviklingen i nordområdene øker raskt og gir nye beredskapsutfordringer. Ut fra standarden på 

eksisterende helseradionett, og at det etter planen vil ta flere år før nytt nødnett er landsdekkende, 

ber vi derfor om at en vurderer muligheten for å fremskynde implementering av nytt nødnett i 

Nord-Norge.

Nytt nødnummer (112)

Spørsmålet om nytt felles nødnummer er aktualisert i lys av rapporten. Helse Nord RHF avga i 

2009 en grundig uttalelse til spørsmålet. Helse Nord RHF opprettholder sitt syn om at 

helsetjenesten må ha sitt eget nødnummer 113, med AMK som hovedaktør. Evalueringen etter 

22.7 og 22. juli – kommisjonens rapport viser at helsetjenesten har et gjennomgående varslings-

og kommunikasjonssystem som fungerer, der bl.a. planverk oppdateres og øves. De svakheter og 

læringspunkter som fremkommer i helsetjenesten og hos andre nødetater, har ulike og 

sammensatte årsaker og konsekvenser, og kan ikke begrunne behovet for nytt felles nødnummer.  

De fleste problemene skyldes svakheter i planverk, øvelser, ledelse, begrensninger i 

kommunikasjon som følger av lovbestemmelser og lovanvendelse, tekniske problemer (IKT), 

o.a..

Slik vi ser det vil det i dag være for stor risiko å beslutte implementering av et nytt felles 

nødnummer uten at det er gjennomført en grundig konsekvensanalyse. En må unngå å bygge ned 

et godt fungerende system av høy kvalitet og med en meget god forankring i befolkningen, før en 
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Side 3 av 3
er trygg på at et nytt felles nødnummer bidrar på en bedre måte til å løse de utfordringer som 

fremkommer av evalueringer og i kommisjonsrapporten. Spesielt vil vi påpeke de utfordringer 

det er ved at den største andelen av meldinger i dagens nødnummer 112 ikke kan karakteriseres 

som nød. Dette mens helsetjenestens nødnummer 113 i ni av ti tilfeller dreier seg om virkelige 

nødssituasjoner.

Psykososiale tjenester

I Helsedirektoratets evalueringsrapport fremgår det at den psykososiale oppfølgingen av 

rammede og pårørende ble raskt ivaretatt på en meget god måte, og at kommuner og helseforetak 

ivaretar langtidsoppfølgingen. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å styrke tjenestene fremover. 

Det gis tilslutning til disse. Psykososiale tjenester bør gis større og tydeligere plass i planverk og 

i øvelser der også samarbeidet med frivillige forankres. Helsedirektoratets anbefalinger om å 

styrke utdannings- og opplæringstilbudene til helsepersonell, annet hjelpemannskap og frivillige 

er viktig å følge opp.  

Annet

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets planlagte møte 23.9.12 med regionale helseforetak 

om oppdrag for oppfølging av erfaringer etter 22.7.11. Vi antar at det gjennom dialog med 

Helsedirektoratet vil fremkomme andre synspunkter som vi ikke har omtalt. Dette gjelder bl.a. 

evt. behov for endringer i aktuelt lovverk. 

Med vennlig hilsen

Lars Vorland
Adm. Direktør
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Styresak 107-2012 Eventuelt 
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