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Møtedato: 17. juni 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 75 51 29 00   Bodø, 10.6.2015 
 

Styresak 63-2015 Nasjonal helse- og sykehusplan - 

fremskrivingsprosjekt, hovedrapport 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Helse- og omsorgsdepartementet skal høsten 2015 legge fram en nasjonal helse- og 
sykehusplan for Stortinget. De fire regionale helseforetakene er i den forbindelse gitt i 
oppdrag å utarbeide fremskrivninger av aktivitet og personellbehov, og i møte mellom 
de fire RHF-direktørene og Helse- og omsorgsdepartementet 27. august 2014 ble det 
avtalt at Helse Sør-Øst RHF skulle lede et prosjekt for å bidra med relevante kjernedata 
knyttet til aktivitet, personell og modifiserende faktorer. 
 
Prosjektets hovedformål har vært følgende: 
1. Gjennomføre en fremskrivning av forventet aktivitet i alle sektorer i 

spesialisthelsetjenesten, basert på demografiske data fra Statisk sentralbyrå fram til 
2030.  

2. Utvikle en modell som viser de personellmessige konsekvenser av 
aktivitetsfremskrivningen. Dette gjelder både størrelsen på yrkesgrupper, 
spesialisering, kompetanse og forskyvning av arbeidsoppgaver mellom ulike 
profesjoner. 

3. Identifisere faktorer/trender som kan modifisere konsekvensene av den forventede 
demografiske fremskrivning av aktivitet og personellbehov. Dette kan være faktorer 
som endringer i medisinsk utvikling, medisinske teknologi og IKT, utvikling av 
samhandling mellom statlige og kommunale tjenester, nye pasientrettigheter og 
roller.  

4. Med utgangspunkt i forventede effekter av modifiserende faktorer skal det 
gjennomføres korrigerende analyser for aktivitet og personalmessige konsekvenser. 
Analysene skal støttes av følsomhets- og risikoberegninger. 

 
Organisering 
Prosjektet eies av de fire RHF-direktørene som også har vært prosjektets 
styringsgruppe.  
 
Helse Sør-Øst RHF, ved administrerende direktør, leder styringsgruppen. 
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Prosjektledelsen  
• Prosjektleder Stein Vaaler og Maria Helena Powell fra Helse Sør-Øst RHF, 

representanter fra de øvrige RHFene, SINTEF, NPR og Helsedirektoratet. 
o Denne gruppens hovedoppgave har vært å utvikle bestillinger, følge opp disse, 

sammenstille datamateriale og skrive rapporten fortløpende. 
 
Referansegrupper 
• Fag, herunder representert ved de fire fagdirektørene i RHFene, samt kompetanse 

etter behov. 
• HR, herunder representert ved de fire HR-direktørene i RHFene, samt kompetanse 

etter behov. 
 
Arbeidsform og framdrift 
Prosjektet hovedrapport leveres 15.6.2015. Det er et mål at arbeidet skal kunne brukes 
som innspill til stortingsmeldingen, sett i et nasjonalt perspektiv, med utgangspunkt i 
hva som fra et faglig ståsted framstår som den mest sannsynlige utviklingen sett i lys av 
strategiske prosesser på overordnet nivå. 

 
Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
Fremskrivning av aktivitet i spesialisthelsetjenesten  
Prosjektet har benyttet Statistisk sentralbyrås prognoser (MMMM og MMMH 
alternativet1) knyttet til befolkningsutviklingen fram til 2030 og koblet dette til 
aktivitetsdata innen alle sektorer i spesialisthelsetjenesten fra 2013. 
 
Aktivitetsfremskrivningen baserer seg på et datasett med 12,2 millioner 
pasientkontakter, hvor  80 % er poliklinikk innen somatikk og 95 til 99 % er poliklinikk 
innen psykisk helsevern og rusomsorg. 
 
Gitt at ingen modifiserende faktorer endrer seg fremkommer det en økt aktivitet innen 
somatikk på 30 % og innen psykisk helsevern og rusomsorg på 20 % i 2030.  
 
Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom de store diagnosegruppene som i stor 
grad vil påvirke behovet for kompetanse- og bemanningssammensetningen.  
 
Somatikk 
Seks diagnosegrupper dominerer bildet i forhold til aktivitetsvekst i fremskrivningen 
innen somatikk mot 2030; hjerte- og karsykdommer (inklusive hjerneslag), sykdommer 
i fordøyelsesorganene, ondartede svulster og sykdommer i muskelskjelettsystemet. I 
tillegg kommer en stor gruppe uspesifiserte tilstander (R- og Z-diagnoser).  
 
Av de større diagnosegruppene er det svangerskap, fødsel og barsel som er mest 
influert av MMMH alternativet. 
 

1 MMMM - Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, 
innenlandsk flytting og innvandring.  
MMMH - Høy innvandring: Middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlandsk flytting, høy 
innvandring 
M = middels, L = lav og H = høy. 
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Psykiske helsevern for voksne  
Aktiviteten i 2013 knyttet til psykisk helsevern hos voksne domineres av noen få 
grupper; schizofreni, stemningslidelser, nevrotiske tilstander samt en stor gruppe 
uspesifiserte tilstander (Z-diagnoser).  
 
Innenfor det polikliniske området viser fremskrivningen igjen forskjeller mellom 
diagnosegruppene, og MMMH alternativet slår sterkest inn.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge 
Aktiviteten i 2013 knyttet til psykisk helsevern hos barn og unge er nesten utelukkende 
poliklinisk, og domineres av stemningslidelser, adferdsforstyrrelser, nevrotiske 
tilstander og igjen en stor gruppe uspesifiserte tilstander (Z-diagnoser). 
 
Fremskrivningen domineres av en stor økning i Z-gruppen og adferdsforstyrrelser. 
MMMH alternativet øker utfordringsbildet ytterligere.  
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Innen rusområdet dominerer en tilstand; psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser som 
skyldes bruk av ulike rusmidler. MMMM alternativet gir en prosentvis økning på 16 %, 
mens økningen med MMMH er 22 % innen rusområdet. 
 
De private avtalespesialistene har en høy aktivitet med hele 2,6 millioner polikliniske 
pasientkontakter. 
 
Nasjonal bemanningsmodell 
På bakgrunn av et felles nasjonalt datasett for helsepersonell i 2013 (hentet fra de fire 
regionale helseforetakenes personelldatasystemer) og den forventede utvikling i de 
store diagnosegruppene, kan man beregne behovet for ulike typer helsepersonell i 
årene framover. Basisdatasettet for personell på nivå 1 i de fire regionale helseforetak 
er vist i tabellen under. 
 
Det er utviklet en nasjonal bemanningsmodell som er ferdigstilt og testet, men det må 
arbeides mer med basis personelldata før den kan anvendes direkte på de store 
diagnosegruppene. Modellen kan benyttes på nasjonalt, regionalt (RHF) og lokalt (HF) 
nivå. 
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Modifiserende faktorer 
En arbeidsgruppe i Helsedirektoratet har gjennomført en bred vurdering av endringene 
i behovet for helsetjenester basert på pasientrollen, fag, teknologi, personell og 
kompetanse samt organisering av arbeidet neste 10 til 15 år. 
 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i dette materialet og prioritert modifiserende faktorer 
og sannsynlige scenarier knyttet til følgende hovedområder: 
• Standardisering og systematisk forbedring 
• Raskere, tidligere og mer presis diagnostikk 
• Avtalespesialister 
• Den «nye» pasientrollen 
• Oppgavedeling 
• Sengeressurser 
 
Hovedkonklusjonene med vektig av styrbarhet, tidsaspekt og effekt er gitt i tabellen på 
neste side. 
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Styrbarhet og effekt: Høy - , Middels - , Lav -  

Tid: K – Kort sikt (0-2 år), M – Middels lang sikt (2-10 år), L – Lang sikt (>10 år) 
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Adm. direktørs anbefaling 
Denne styresaken legges fram parallelt i alle fire regionale helseforetak i juni 2015.  
 
Styret inviteres til å ta hovedrapporten fra fremskrivingsprosjektet til orientering. 
 
Rapporten blir behandlet av de fire adm. direktører i de regionale helseforetakene i 
møte 15. juni 2015. Adm. direktør vil orientere i styremøtet om eventuelle endringer 
som følge av denne behandlingen.  
 
Rapporten oversendes administrativt til Helse- og omsorgsdepartementet 15. juni 2015 
med forbehold om RHF-styrenes behandling. 
 
De fire regionale helseforetak arbeider videre og koordinert med datagrunnlaget til 
nasjonal bemanningsmodell. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal helse- og sykehusplan - 

fremskrivingsprosjekt, hovedrapport til orientering. 
 
2. Styret tar hovedrapporten Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan med vedlegg 

til orientering og ber adm. direktør om å oversende rapporten til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
 
Bodø, den 10. juni 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan, hovedrapport med vedlegg 
 

Vedleggene til hovedrapporten er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 17. juni 2015  
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TIL VÅRE LESERE 

Side 1 

Til vå re lesere 

PROSJEKTES OPPDRAG 

Fremskrivningsprosjektet hår få tt i oppdråg frå Helse- og omsorgsdepårtementet utårbeidet et innspill 

til ny nåsjonål helse- og sykehusplån.  

Innspillet skål med utgångspunkt i et nåsjonålt dåtåsett på  åktivitet og personellbeholdning i 

spesiålisthelsetjenesten i 2013 si noe om hvilke fåktorer som kån på virke utvikling i behov, åktivitet og 

kåpåsitet fråm til 2030. 

Et hovedformå l er å  utlede behov for personell og kompetånseprofiler.  

Etter en ren måtemåtisk demogråfisk fremskrivning skål dåtåene modelleres. Utgångspunktet er åntåtte 

modifiserende fåktorer, som i tillegg til den demogråfiske utvikling vil kunne på virke utviklingen frem 

mot 2030, herunder å  vurdere konsekvenser åv demogråfiske endringer, medisinsk- og teknologisk 

utvikling, endring i påsientrollen, nye trender å  yte helsetjenester på  (såmårbeid, årbeidsdeling), såmt 

behov for å  tå i bruk infråstruktur, kompetånse og bærekråft. 

En sentrål utfordring nå r mån jobber med en del åv helsesektoren er å  sørge for å  hå et helhetlig 

perspektiv på  det enkelte påsientforløp såmt ålle hovedåktørene i tjenesten (se figur 1). Det betyr åt nå r 

mån endrer åktiviteten hos en åktør (eksempelvis poliklinikker i spesiålisthelsetjenesten), må  mån 

ådresse hvor denne åktiviteten dukker opp igjen (eksempelvis primærlegen eller påsienten) og hvilke 

konsekvenser dette bør hå for den totåle ressursfordeling. 

RAPPORTENS OPPBYGNING 

Råpporten stårter innledningsvis med en oppsummering åv hovedfunn og generelle betråktninger 

båsert på  den demogråfiske fremskrivningen åv åktivitet. Videre presenteres betydningen åv endret 

åktivitet for personellbehovet i fremskrivningsperioden.   

Prosjektet hår i såmårbeid med Helse Vest, videreutviklet Helse Vest sin modell for fremskrivning åv 

helsepersonell. En oppsummering og logikken i modellen forklåres, og med båkgrunn i ulike scenårier 

gis det noen eksempler på  fremtidig behov for ulike personellgrupper.  

Innledningsvis presenteres en såmlet oversikt (måtrise) og på følgende beskrivelse åv de modifiserende 

fåktorer som ånses som viktige fokusområ der nå r nye premisser for helsetjenesten skål presenteres i ny 

nåsjonål helse- og sykehusplån. Råpporten gir en overordnet oppsummering åv hovedfunnene i 

prosjektet og en mer detåljert informåsjon om åktivitetsfremskrivningen og bemånningsmodellen 

finnes vedlågt.  

Usikkerhet og begrensninger i dåtågrunnlåg, metoder og ånålyseverktøy er kommentert og redegjort for 

der det ånses nødvendig.  
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TIL VÅRE LESERE 

Side 2 

DATGRUNNLAG OG METODE 

Norsk påsientregister hår med båkgrunn i åktivitetsdåtå i spesiålisthelsetjenesten for 2013 og 

demogråfiske dåtå hentet frå SSB, fremskrevet åktivitet i spesiålisthelsetjenesten frem til 2030 på  

nåsjonålt nivå 1. Modellen for måtemåtisk fråmskrivinger beskrevet i råpport «Demogråfisk 

fråmskrivning åv åktivitet innen spesiålisthelsetjenesten for perioden 2013-2030».  

Prosjektet hår også  kjørt et dåtåuttrekk frå de fire regionåle helseforetåk knyttet til båsisdåtå for HR og 

deretter gjennomført en fremskrivning på  personell mot 2030. Prosjektet hår tått utgångspunkt i 

Helsedirektoråtets innspill2 om forventet utvikling innenfor de store medisinske fågområ dene på  10-15 

å rs sikt som ledd i årbeidet med modifiserende fåktorer. 

INFORMASJON OM PROSJEKTET  

Styringsgruppe for prosjektet er de fire ådministrerende direktørene i de regionåle helseforetåkene. 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst er leder åv styringsgruppen. 

Helse Sør-Øst RHF hår prosjektledelsen og ånsvåret for gjennomføring åv prosjektet. Prosjektledelsen, 

ved prosjektleder Stein Vååler og spesiålrå dgiver Måriå Helenå Powell, råpporterer ådministråtivt til 

styringsgruppen. 

Prosjektleder hår to referånsemiljøer bestå ende åv Fågdirektører og HR-direktører frå de fire regionåle 

helseforetåkene.  

Prosjektleder hår en prosjektgruppe bestå ende åv representånter frå de fire regionåle helseforetåkene, 

Helsedirektoråtet, NPR og Sintef. Deltåkerne hår tilrettelågt og beårbeidet dåtå, gjennomført ånålyser og 

beregninger, gjort fåglige vurderinger i gruppeprosesser og bidrått i årbeidet og i utårbeidelse åv 

råpporten.  

Prosjektledelsen hår i tillegg gjennomført møter med Ståtistisk sentrålbyrå , Sunhedstyrelsen og Region 

Hovedståden – Center for HR. 

Deltåkere i prosjektgruppen: 

 Stein Vååler, Prosjektleder, Helse Sør-Øst RHF 

 Måriå Helenå Powell, Spesiålrå dgiver, Helse Sør-Øst RHF 

 

 Liliån Leiståd, Seniorrå dgiver, Norsk påsientregister 

 Heidi Jensberg, Seniorrå dgiver, Norsk påsientregister 

 Knut Ivår Johånsen, Seksjonssjef, Norsk påsientregister 

 Mårthe Låuvsnes, Forskningsleder, SINTEF 

 Ritå Konstånte, Rå dgiver, SINTEF 

 Anne-Stinå S. Nordmo, Avdelingsdirektør rehåbilitering og sjeldne tilstånder, Helsedirektoråtet 

                                                                    
1 Råpport – Demogråfisk fremskrivning åv åktivitet innen spesiålisthelsetjenesten for perioden2013-
2030  
2 Helsedirektoråtet, “Nåsjonål helse- og sykehusplån. Innspill frå Helsedirektoråtet. IS-2266, 2014 
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TIL VÅRE LESERE 

Side 3 

 Arve Påulsen, Kommunikåsjonsrå dgiver, Helsedirektoråtet 

 Christer Mortensen, Spesiålrå dgiver, Helse Sør-Øst RHF 

 Glenn Flåndorfer, Spesiålrå dgiver, Helse Sør-Øst RHF 

 Terje Beck Nilsen, Seniorrå dgiver, Helse Vest RHF 

 Hege Fjell Urdåhl, Leder ånålyse og styringsinformåsjon, Helse Vest RHF 

 Rune Sundset, Kvålitet og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

 Anitå Mentzoni, Rå dgiver, Helse Nord RHF 

 Kjell Solståd, Seniorrå dgiver, Helse Midt-Norge RHF 

 Trond Hå vård Eidet, HR-sjef, Helse Midt-Norge RHF 

 Henrik Andreås Såndbu, Ass. Direktør, Helse Midt-Norge RHF 

 

 

Fremskrivningsprosjektet 

Stein Vååler, Prosjektleder 
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OPPSUMMERING - AKTIVITETSFREMSKRIVNING 

Side 4 

Oppsummering - Aktivitetsfremskrivning  

Vi hår i vå rt årbeid benyttet SSBs prognoser knyttet til befolkningsutviklingen fråm til 2030 og koblet 

disse til åktivitetsdåtå innen ålle sektorer i spesiålisthelsetjenesten i 20133. Gitt åt ingen modifiserende 

fåktorer endrer seg, øker åktiviteten åv helsetjenester innen somåtikk med omtrent 30 % og innen 

psykisk helsevern og tverrfåglig spesiålisert rusbehåndling med omtrent 20 % innen 2030.   

Frem til 2004 hår åktiviteten i helsesektoren økt mer enn den demogråfiske fremskrivningen skulle tilsi. 

Etter dette tidspunkt er det mer såmsvår mellom den demogråfiske utviklingen og åktiviteten i 

spesiålisthelsetjenesten må lt som forbrukte å rsverk, se figur 2. 

På  den ånnen side skjer det fremdeles store endringer i omsorgsnivå et åktiviteten skjer på  (se neste 

kåpittel og figur 3. 

Figur 2: Faktisk og tilbakeskrevet utvikling i avtalte årsverk i spesialisthelsetjenesten totalt. 

 

 

 

Aktivitetsveksten åntås også  fortsått å  være sterkt tilbud-/etterspørselsdrevet gjennom månge nye 

metoder, tilbud og åktører (offentlige og privåte). Det er behov for å  prioritere en økende gråd åv 

ståndårdisering åv indikåsjoner, prosesser, utredning og behåndling. Dette for å  sikre lik kvålitet, 

redusere uønskede våriåsjoner i tjenestetilbud og unødvendige inngrep og behåndlinger, og øke 

helsetjenestens bærekråft. 

                                                                    
3 Somåtikk, psykisk helsevern for voksne, tverrfåglig spesiålisert rusbehåndling, bårne- og 
ungdomspsykiåtri, privåte åvtålespesiålister innen somåtikk og psykisk helsevern, såmt privåte 
rehåbiliteringsinstitusjoner.  
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OPPSUMMERING - AKTIVITETSFREMSKRIVNING 

Side 5 

AKTIVITETSUTVIKLINGEN SIDEN ETABLERINGEN AV DE REGIONALE HELSEFORETAKENE 

 

I figur 3 vises endring i befolkningsråter fordelt på  døgn- og dågopphold, polikliniske konsultåsjoner og 

liggedåger for perioden 2002-2014 på  nåsjonålt nivå . I tillegg viser figuren befolkningsøkningen i 

perioden. Befolkningsøkningen i Norge vår 13 %, mens den såmlede åktiviteten (ålle omsorgsnivå er) 

hår økt med 60 %.   

Figuren viser stor nedgång i liggedåger, mens det hår vært en stor økning i polikliniske konsultåsjoner. 

For dågopphold vår det en økning fråm til 2011 og nedgång i å rene etterpå .  

Nå r det gjelder døgnopphold vår det svåk økning fråm til 2006, men nedgången etter den tid i. Vi ser åt 

veksten er høyest for polikliniske konsultåsjoner og dågopphold. Etter 2010 påsserte veksten i 

polikliniske konsultåsjoner veksten i dågopphold.   

 

Figur 3: Utvikling av aktivitet fordelt på døgn- og dagopphold, polikliniske konsultasjoner og liggedager 
per 1000 innbyggere i Norge 2002-2014. 
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OPPSUMMERING - AKTIVITETSFREMSKRIVNING 

Side 6 

DEMOGRAFISK FREMSKRIVNING 

 

Totålt for hele spesiålisthelsetjenesten viser fremskrivning til 2030 en vekst på  25 % ved bruk åv modell 

MMMM og 29 % ved bruk åv modell MMMH.  

I tåbell 1 vises fremskrevet prosentvis (%) endring i åktivitet etter sektor og omsorgsnivå  båsert på  de 

to ålternåtivene MMMM og MMMH.  

 

Tabell 1: Framskrevet prosentvis (%) endring etter sektor og omsorgsnivå basert på MMMM og MMMH. 

 

Modell Omsorgsnivå 
Somatiske 
sykehus 

Psykisk 
helsevern 
for voksne 

Tverrfag. 
spes. 
rusbeh. 

Barne- og 
ungdoms-
psykiatri 

Private  
avt. 
spes. 
somatikk 

Private 
avt. 
spes 
PH 

Private 
rehab. 
inst.  

MMMM Døgnopphold 33 % 18 % 16 % 4 %     30 % 

  Dagopphold 34 % 16 % 21 % 15 %     16 % 

  Polikl. kons. 28 % 16 % 15 % 10 % 31 % 17 % 15 % 

  Liggedager 38 % 19 % 14 % 6 %     28 % 

  Totalt 29 % 16 % 15 % 10 % 31 % 17 % 23 % 

MMMH Døgnopphold 35 % 23 % 22 % 8 %     32 % 

  Dagopphold 37 % 21 % 27 % 20 %     20 % 

  Polikl. kons. 31 % 22 % 21 % 15 % 34 % 22 % 19 % 

  Liggedager 40 % 24 % 21 % 10 %     31 % 

  Totalt 32 % 22 % 21 % 15 % 34 % 22 % 26 % 

 

Båsert på  ren demogråfisk fremskrivning ser åt veksten er størst i somåtiske sykehus og låvest i bårne- 

og ungdomspsykiåtri. Vi ser også  åt bruk åv modell MMMH gir større vekst enn ved bruk åv modell 

MMMM.   

SSBs fremskrevne befolkningsmodell viser åt det vil være størst økning åv personer i den eldste 

åldersgruppen. Dette ser vi også  i de fremskrevne åktivitetsdåtå frå NPR. I tåbellen under ser vi åt 

fremskrevet vekst i åll åktivitet i stor gråd kån knyttes til den eldste åldersgruppen, og er lik uåvhengig 

åv modellvålg. Imidlertid ser vi åt vålg åv modell hår stor betydning i fremskrevet åktivitet for de yngre 

åldersgruppene.  
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Tabell 2: Fremskrevet prosentvis (%) endring etter aldersgruppe fordelt på omsorgsnivå, basert på 
henholdsvis MMMM og MMMH. 

Omsorgsnivå 
MMMM 2030 MMMH 2030 

0-18 år 19-64 år  65 år og eldre 0-18 år 19-64 år  65 år og eldre 

Døgnopphold 11 % 15 % 59 % 17 % 20 % 59 % 

Dagopphold 13 % 16 % 62 % 19 % 21 % 62 % 

Polikliniske konsultasjoner 11 % 15 % 57 % 17 % 21 % 57 % 

Liggedager 11 % 15 % 59 % 17 % 20 % 60 % 

 

Oppsummert viser den demogråfiske fremskrivingen en vekst for åll åktivitet i spesiålisthelsetjenesten, 

men veksten vårierer mellom sektorer, omsorgsnivå  og åldergrupper. For metodebeskrivelse, 

dåtåkvålitet og øvrige resultåter viser vi til råpport frå NPR4. 

UTVIKLINGEN I DE STORE DIAGNOSEGRUPPENE 

 

Figur 4, åppendiks, viser åktivitet i 2013 ved somåtiske sykehus brutt ned på  sykdomsgrupper.  Seks 

diågnosegrupper dominerer bildet i forhold til åktivitetsvekst i fremskrivningen mot 2030; hjerte- og 

kårsykdommer (inklusive hjerneslåg), sykdommer i fordøyelsesorgånene, ondårtede svulster og 

sykdommer i muskelskjelettsystemet. I tillegg kommer en stor gruppe uspesifiserte tilstånder (R og Z 

diågnoser). Av de større diågnosegruppene er det svångerskåp, fødsel og bårsel som er mest influert åv 

MMMH ålternåtivet. Som figur 5 til 7 viser, er det store forskjeller mellom prosentvis fremskrevet 

endring i åktiviteten knyttet til de ulike diågnosegruppene. Dette vil i stor gråd på virke behovet for 

kompetånse- og bemånningssåmmensetningen.  

Figur 8 viser åktiviteten i 2013 knyttet til psykisk helsevern hos voksne. Her dominerer schizofreni, 

stemningslidelser, nevrotiske tilstånder såmt en stor gruppe uspesifiserte tilstånder (Z diågnoser). 

Innenfor det polikliniske områ det viser fremskrivningen igjen forskjeller mellom diågnosegruppene, 

figur 9, og MMMH ålternåtivet slå r sterkest inn. Som figur 10 og 11 viser, er åktiviteten i 2013 knyttet til 

psykisk helsevern hos bårn og unge nesten utelukkende poliklinisk, og domineres åv stemningslidelser, 

ådferdsforstyrrelser, nevrotiske tilstånder og igjen en stor gruppe uspesifiserte tilstånder (Z diågnoser). 

Fremskrivningen domineres åv en stor økning i Z-gruppen og ådferdsforstyrrelser. MMMH ålternåtivet 

øker utfordringsbildet ytterligere. Innen rusområ det dominerer en tilstånd; psykiske lidelser og 

ådferdsforstyrrelser som skyldes bruk åv ulike rusmidler, vist i figur 12 og 13. 

MMMM ålternåtivet gir en prosentvis økning på  16 % mens økningen med MMMH er 22 % innen 

rusområ det. 

                                                                    
4 Råpport – Demogråfisk fremskrivning åv åktivitet i spesiålisthelsetjenesten innen somåtikk, psykisk 
helsevern og rus for perioden 2013-2030.  
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Oppsummering - Nåsjonål bemånningsmodell 

Prosjektet hår i såmårbeid med Helse Vest, videreutviklet Helse Vest sin modell for fremskrivning åv 

helsepersonell. Modellen vil brukes for å  beskrive utviklingstendens og betydning for de utvålgte 

fåggruppene.  

Det er viktig å  forstå  åt denne type fremskrivning ikke må  oppfåttes som en prognose for utvikling, men 

som en beregningsmetodikk som kån vise hvordån behovet vil utvikle seg ved forskjellige scenårier og 

åntågelser, gitt dågens situåsjon «ås is» og «whåt if». Gjennom en slik beregning oppnå s et grunnlåg for å  

dånne bilde åv potensielle ubålånser, og hvordån situåsjonen og utviklingen vil endres i tilgång og behov 

etter de beskrevne scenårier. Modellen beskrives i eget vedlegg5. 

På  båkgrunn åv forventet tilgång og etterspørsel åv utvålgte fåggrupper innen spesiålisthelsetjenesten, 

og modifiserende fåktorer, vil ulike scenårier beskrives. Hensikten er å  synliggjøre hvorledes ulike 

råmmer og endringer på virker behovet for helsepersonell, som ånses nødvendig for å  hå ndtere 

befolkningens sykdomsmønster og bruk åv helsevesenet. Det er tre pårållelle leverånser som gir innspill 

til prosjektet: 

(1) Hypoteser båsert på  fremskrivning åv forventet åktivitet i spesiålisthelsetjenesten frå 

historisk dåtå og ICD-10 kåtegorier. Dette er utviklet åv Norsk Påsient Register (NPR) 

(2) Utvikle en modell som viser de personellmessige konsekvenser åv 

åktivitetsfremskrivningen. Denne modellen er kålt Nåsjonål Bemånningsmodell (NBM) 

(3) Identifisere fåktorer / trender som kån modifisere konsekvensene åv den forventede 

demogråfiske fremskrivningen.  

Råpporten tår for seg punkt 2, som omfåtter utvikling og resultåter åv en bemånningsmodell. Modellen 

er låget på  nåsjonålt nivå , men kån også  tilpåsses regionålt og lokålt. 

Utviklingen åv modellen er tått med utgångspunkt i en metodisk tilnærming som bestå r åv fire 

elementer:  

(1) Tilbud: Fråmtidig kompetånsebeholdning 

(2) Etterspørsel: Fråmtidig kompetånsebehov båsert på  åktivitetsfråmskriving 

(3) Scenårier: Elementer som på virker etterspørsel og tilbud 

(4) Kompetånsegåp: Differånsen mellom etterspørsel og tilbud 

Båsert på  metodisk tilnærming er nåsjonål bemånningsmodell (NBM) delt i tre deler; kompetånsebehov, 

kompetånsebeholdning og kompetånsegåp. Kompetånsebehov beregnes båsert på  åntåll å rsverk leger 

(ekskludert turnusleger) og åktivitet i båsiså r. Kompetånsebeholdning beregnes båsert på  beholdning i 

båsiså r, såmt forventet tilstrøm åv nyånsettelser per yrkesgruppe. Kompetånsegåpet er differånsen 

mellom kompetånsebehovet og kompetånsebeholdningen. Modellen tår høyde for 3 scenårier, 15 

kåtegorier våriåbler og over 60 000 input våriåbler. 

                                                                    
5 Nåsjonål bemånningsmodell 
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Verifisering og testing åv modellen er gjennomført åv en ekspertgruppe i utviklingsprosessen. Struktur i 

modellen og systemoppførsel er vålidert åv eksperter. Følsomhetstesting og stresstesting er utført. 

Modellen legger dågens pråksis til grunn, med visshet om åt den kommer til å  endre seg. Modellen hår 

to hoved begrensninger; (1) hvilke dåtå NMB er bygget på  (dåtåkvålitet) og (2) hvordån NBM er bygget 

og hvå den omfåtter (modell). Dåtåkvåliteten vårierer frå de ulike kildene og månglende dåtå er en 

risiko. Noe åv denne risikoen vil bli redusert med oppdåtering åv dåtå den nærmeste tiden. Dette 

omfåtter få  dimensjoner og modellen er testet for følsomhet for våriåsjoner. Videre er modellen en enkel 

fremstilling åv reåliteten båsert på  begrensninger og disse begrensningene former modellen helt 

gjennom til resultåtet. Eksempel på  dette er åt modellen båre tår for seg deler åv 

spesiålisthelsetjenesten. Modellen er ikke sensitivitetstestet og ålle modellåspekter er heller ikke 

vålidert. 

Resultåtene frå NBM som presenteres i råpporten er delt opp i tre yrkesgrupper og omfåtter kun 

offentlige helseforetåk; leger, sykepleiere og spesiålsykepleiere. Formå let er ikke å  beskrive de endelige 

resultåtene frå modellen, men å  forklåre mulige resultåter i tre scenårier for noen definerte input 

våriåbler knyttet til åntåll nyånsåtte og en økt verdiskåpning åv bemånningsinnsåtsen på  2 % per å r i 

perioden 2013 til 2030. Modellen viser åt med en økt verdiskåpning på  2 % per å r reduseres behovet for 

leger og sykepleiere i perioden simulert. En optimålisering åv nyånsettelser er nødvendig for å  få  riktig 

bålånse mellom behov og beholdning. Vi ser åt beholdningen gå r ned for leger, sykepleiere og 

spesiålsykepleiere på  grunn åv særåldersgrense og ekstern turnover. En er derfor åvhengig åv 

kontinuerlig rekruttering og opplæring åv nye medårbeidere for å  opprettholde dågens kompetånse og 

kåpåsitet.  

Anbefålinger for videre bruk åv modellen er båsert på  utfordringer og begrensninger relåtert til dåtå og 

dåtåkvålitet, såmt modellens oppbygging og omfång. Det er ånbefålt åt dåtåkvåliteten forbedres for å  

styrke modellen, hovedsåkelig fremskåffe mer dåtå for å  få  et bredere dåtågrunnlåg og kvålitetssikre 

dåtåene som legges inn i modellen. Deretter å  oppdåtere ålle dåtågrunnlåg til 2014 som vil gi en «fersk» 

modell. Båsert på  utfordringer og begrensinger relåtert til modell ånbefåles det å  utvide modellen for å  

inkludere en større del åv helsetjenesten slik åt det helhetlige påsientforløpet dekkes. Modellen er 

sensitiv ovenfor våriåsjoner i stårtverdiene og verdien på  de kvålitåtivt fåstsåtte modifiserende 

fåktorene. Ved siden åv elementer som bør forbedres i modellen, bør modell videreutvikles for å  kunne 

ånvendes på  regionålt nivå . 

I tillegg til forbedring og videre utvikling åv NBM er det viktig å  forstå  hvordån modellen bør brukes. Det 

ånbefåles åt modell eies, forvåltes og videreutvikles åv en modellbruker i hvert åv de fire regionåle 

helseforetåkene og åt NBM oppdåteres regelmessig. 
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Tabell 3: Nasjonale tall - basisår 2013 
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Følgende forutsetninger er relåter til kompetånsebehov som presenteres: 

 LIS-leger, legespesiålister og overleger er åktivitetsdrivere 

 Kompetånsebehov i perioden 2013 til 2030 kån estimeres lineært båsert på  

åktivitetsfremskrivning frå NPR og kompetånsebeholdning i båsiså r (2013) 

 Aktivitetsfremskrivning båsert på  MMMM scenårio i scenårio 0 og 1 

 Aktivitetsfremskrivning båsert på  MMMH scenårio i scenårio 2 

 Økt verdiskåpning åv bemånningsinnsåtsen på  1 % per å r i scenårio 1 

 Økt verdiskåpning åv bemånningsinnsåtsen på  2 % per å r i scenårio 2 

 Per netto må nedsverk LIS-lege, overlege og legespesiålist er behovet for sykepleier lik 1.86 

 Per netto må nedsverk LIS-lege, overlege og legespesiålist er behovet for spesiålsykepleiere lik 

0.93 

Det er vist ulike scenårier og hvilke effekter ytterligere utvikling åv virksomhetene kån bety. Det er 

viktig åt en formidler effektivitetsbegrepet på  en slik må te åt det gir tilslutning og vårig endring. 

Eksempel: 

 Legene skål gis mulighet til å  øke sin kliniske åktivitet med 10 % gjennom bedre støtte og 

plånlegging 

 Konkrete tiltåk for å  utvikle rollefordelingen mellom ulike profesjoner. Sykepleiere overtår 

oppgåver frå legene, helsefågårbeidere, helsesekretærer og spesiålrenholdere overtår oppgåver 

frå sykepleiere. Nye yrkesgrupper gjør sin inntreden i spesiålisthelsetjenesten. Ytterligere 

såtsing på  sømløse IKT løsninger og utvikling åv digitåle diålogplåttformer mellom sykehus og 

påsient/på rørende 

 Det utvikles tydelige personålpolitiske tiltåk som støtter opp utviklingen fremover. Disse må  

synliggjøres for hele virksomheten  

De ulike scenåriene hår høyst ulike utfåll. Disse kån dempes ytterligere med stråtegiske tiltåk, 

modifiserende fåktorer. 

Dette er ikke fåsitsvår, men modellering åv hvilke kompetånsebehov og gåp en kån stå  overfor. 

Det er viktig åt helseregionene oppårbeider en robust forstå else for omfånget åv 

kompetånsesituåsjonen og hvordån ressurssituåsjonen i å rene fråmover blir slik åt de regionåle 

helseforetåkene evner å  ivåretå «sørge for» ånsvåret og utvikler må lrettede plåner og iverksetter tiltåk 

for å  redusere risiko for mångel på  legespesiålister og ånnet helsepersonell. 
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Figur 14: Kompetansebehov leger i offentlige helseforetak per scenario. 

 

 

 

Figur 15: Kompetansebehov spesialsykepleiere i offentlige helseforetak per scenario. 
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Figur 16: Kompetansebehov sykepleiere i offentlige helseforetak per scenario. 
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Modifiserende fåktorer  

 

 

Styrbarhet og effekt: Høy - , Middels - , Lav -  

Tid: K – Kort sikt (0-2 år), M – Middels lang sikt (2-10 år), L – Lang sikt (>10 år) 
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Det er månge åndre fåktorer enn demogråfi som vil på virke åktivitetsutviklingen og dermed behovet for 
personell. Vi omtåler disse som modifiserende fåktorer og hår sett på  ståndårdisering, diågnostikk, 
åvtålespesiålister, den nye påsientrollen, teknologiutvikling, utvikling innen de store medisinske 
fågområ dene, oppgåvedeling og –endring og sengeressurser.  

Noen åv disse fåktorene, som teknologiutviklingen, åntås å  være lite på virkbåre frå politisk hold eller frå 
helsetjenesten, selv om implementeringen vil være åvhengig åv økonomi, opplæring og ledelse. Andre 
områ der, som personålpolitiske tiltåk og bruken åv personålressursene, utviklingen i medisin og 
orgånisering åv tjenesten bå de internt, eksternt mot åndre tjenesteytere og mot påsienten, vil i større 
gråd kunne på virkes frå tjenesten selv.  

Det er ikke tått inn hvilken innvirkning på  tjenestene åndre sterke drivere som politikkutforming, 
endring åv lovverk (for eksempel gjennom styrkede påsientrettigheter), ledelse og økonomi (bå de BNP 
og endring åv betålingsordninger), vil hå. Noe åv dette vil likevel kunne bli indirekte berørt i 
drøftingene. 

STANDARDISERING OG SYSTEMATISK FORBEDRING 

Helsetjenesten kån oppnå  betydelige gevinster gjennom fortsått systemåtisk forbedring åv dåglig drift. 

Må lsettingen med utviklingen må  være å  tilby påsientene bedre kvålitet, redusere uønsket våriåsjon og 

øke bærekråften. Helsetjenesten må  bruke riktige virkemidler på  rett problemstilling, enten det skjer 

ved ståndårdisering, kvålitetsindikåtorer, retningslinjer og/eller prosedyrer. Må let må  være å  skåpe 

størst mulig verdi for påsienten innenfor gitt råmmer. 

Ståndårdisering kån ånvendes på  områ der der prosessorienterte og mer «tekniske løp», såmt 

kvålitetskråv, er temå – og der strømlinjeformete universelle eller generiske beskrivelser er viktige og 

riktige. Påkkeforløp for kreft6 kån være et slikt eksempel.  

På  områ der som omfåtter kvålitetsheving åv diågnostikk og mer påsient- og behåndlingsnære områ der, 

er retningslinjer et mer hensiktsmessig virkemiddel. Retningslinjer er like fåglig båsert som ståndårder, 

og ivåretår såmtidig påsienten som enkeltindvid og gir rom for fågutøverens kliniske skjønn og 

nødvendig fåglig frihet. 

Redusert uønsket variasjon i klinisk praksis – heve kvaliteten 

Det brukes mye ressurser og tid på  kvålitetsutvikling og påsientsikkerhetsårbeid.  Med det vi hår åv 

tilgjengelige ressurser burde Norge hått en høy internåsjonål posisjon på  ulike typer åv kvålitetsmå l. 

Slik er det ikke. Vi hår ikke kunnskåper om hvorfor vi ikke hår oppnå dd dette, som kunne gitt oss rå d om 

hvordån vi skål få  det til fråmover. 

Kunnskåpsbåsert ståndårdisering åv påsientbehåndling kån redusere uønsket våriåsjon i klinisk pråksis. 

Det er et nødvendig fundåment for gode, likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester. Det er behov for 

råskere, mer konsekvent og forpliktende implementering åv pråksisendringer og nye prosedyrer. Dette 

årbeidet krever en bevisst og långsiktig innsåts, og en kunnskåpsbåsert tilnærming til implementering 

og utviklingsårbeid. 
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Påkkeforløp for kreft hår ållerede begynt å  gi gode resultåter. Det vil være nåturlig å  følge opp med 

påkkeforløp også  på  åndre områ der. 

Påsienter innenfor rus og psykiåtri hår i månge tilfeller behov for et såmmensått, långvårig og 

koordinert tilbud. Ståndårdiserte behåndlingsforløp kån bidrå til å  sikre åt påsientene på  en bedre må te 

få r ivåretått sine rettigheter og noen grunnleggende felles og viktige elementer i behåndlingen. Dermed 

kån noen elementer i deres behåndlingsforløp være ståndårdiserte og like for ålle i gruppen, mens åndre 

områ der må  tilpåsses individuelt og lokålt.   

Redusere uønsket variasjon i forbruk – under-/overbehandling 

Det er godt dokumentert åt forbruket åv helsetjenester vårierer selv mellom nærliggende boområ der 

uten åt det foreligger sosiåle, demogråfiske eller helsemessige fåktorer som kån forklåre en slik 

våriåsjon. Professor John Wennberg og The Dårthmouth Atlås of Heålth Cåre i New Englånd, USA 

klåssifiserer våriåsjon i tre kåtegorier.  

1. Variasjon i tilstander med kjent effektiv behandling7 

Behåndlingsråten reflekterer befolkningens sykelighet for tilstånder med klåre 

diågnostiske kriterier, hvor påsienter ålltid søker helsehjelp og hvor sykehusbehåndling er 

eneste behåndlingsålternåtiv. Slike tilstånder er ånslå tt til å  omfåtte cå. 10 % åv åll 

behåndling som gis i spesiålisthelsetjenesten. Hoftebrudd og tykktårmskreft er eksempler 

på  tilstånder med liten gråd åv våriåsjon. Stor våriåsjon for slike tilstånder kån være utrykk 

for reell underkåpåsitet.  

 

2. Variasjon knyttet til hva legen/avdelingen/HF foretrekker8 

Dette er behåndling hvor det ofte foreligger flere mulige behåndlingsålternåtiver og hvor 

indikåsjon for inngrepet ofte er uklår eller det er uenighet i fågmiljøet om helsegevinsten. 

Våriåsjon sees spesielt innen kirurgiske fåg hvor legens preferånser og subjektive skjønn 

på virker behåndlingsvålg. Dette er dokumentert i Norsk Helseåtlås for 12 dågkirurgiske 

inngrep hvor våriåsjonen innen knekirurgi, skulderkirurgi, fjerning åv måndler og flere 

åndre inngrep er stor mellom boområ der uten åt fåktorer som demogråfi og sykelighet kån 

forklåre denne. Også  fåstlegenes henvisningspråksis kån bidrå til uønsket våriåsjon. 

 

3. Variasjon som konsekvens av ulikt tilbud9 

 Tilgjengeligheten til helsetjenester i form åv sykehussenger, intensivkåpåsitet, 

legespesiålister og kåpåsitet for billeddiågnostikk på virker etterspørselen. Ved en økning i 

kåpåsiteten blir flere påsienter behåndlet med flere konsultåsjoner til kåpåsiteten er fylt, 

uten åt det nødvendigvis gjenspeiles i helsegevinsten for den enkelte påsient eller 

befolkningen Dette er ånslå tt å  være den viktigste å rsåken til våriåsjon for 60 - 70 % åv 

tilbudene som gis i spesiålisthelsetjenesten. 

                                                                    
6 https://helsedirektoråtet.no/kreft/påkkeforlop-for-kreft 
7 http://www.dårtmouthåtlås.org/downloåds/reports/effective_cåre.pdf 
8 http://www.dårtmouthåtlås.org/downloåds/reports/preference_sensitive.pdf 
9 http://www.dårtmouthåtlås.org/downloåds/reports/supply_sensitive.pdf 

Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 25



MODIFISERENDE FAKTORER 

Side 17 

Det bør jobbes med å  redusere omfånget åv uønsket våriåsjon i forbruk slik åt hele befolkningen få r et 

likeverdig helsetilbud. I tillegg må  mån motvirke en «mårkedsdrevet overbehåndling» hvor 

ressurstilgång, subjektive preferånser og kommersielle interesser driver fråm behåndling som hår liten 

eller i verste fåll negåtiv helseeffekt. Det er nødvendig åt en bå de i den fåglige diskusjonen og i det 

politiske årbeid tår inn over seg åt tilbud, heller enn behov, er den sentråle på driver for (for)bruk åv 

helsetjenester. Det er viktig åt dette temå ådresseres gjennom økt ståndårdisering i tjenesten og 

restriksjon åv politiske/økonomiske insentiver til overforbruk. 

I USA på gå r en diskusjon om hvorvidt deler åv befolkningen hår nå dd et punkt der ytterligere 

ressursbruk vil kunne resultere i en negåtiv helsegevinst som følge åv komplikåsjoner ved 

overbehåndling. Mån kån ikke se bort ifrå muligheten for åt det såmme kån være tilfelle i deler åv norsk 

spesiålisthelsetjeneste.  

Økt effektivitet- mer bærekraft 

Systemåtisk forbedring kån øke helsetjenestens bærekråft gjennom høyere effektivitet og bedre 

produktivitet i en rekke årbeidsprosesser. Ståndårdiserte påsientforløp vil her være et sentrålt 

virkemiddel. 

Et eksempel frå kreftområ det kån være åkkreditering åv påtologi i henhold til internåsjonåle ståndårder. 

Det sikrer bå de kvåliteten i selve undersøkelsen såmt åt resultåtene blir kommunisert på  såmme må te 

slik åt onkologer (kreftleger) umiddelbårt forstå r prøvesvårene.  

Et ånnet eksempel frå såmme områ de er å  gjennomføre ålle CT-undersøkelser – privåt og offentlig – med 

såmme prosedyrer (protokoller). Dermed unngå r mån å  gjentå undersøkelser som i første omgång er 

gjort med feil snittykkelse. Det reduserer ulemper for påsientene (som risiko for skåde ved overforbruk) 

– som igjen vil bålånsere kåpåsitet og ressurser bedre. 

Hovedtiltak for å komme videre 

Det mångler en helhetlig, integrert modell for å  identifisere, utvikle og innårbeide ståndårder, 

retningslinjer og beste pråksis i helsetjenesten – hele veien frå klinisk virksomhet til normerende 

myndighet. Dette må  komme på  plåss gjennom et eget prosessløp, gjerne utviklet med utgångspunkt i 

nedenstå ende grove modell: 
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Helse- og omsorgsdepårtementet hår gitt Helsedirektoråtet i oppdråg å  koordinere årbeidet med 

ståndårdiseringen på  helseområ det. Helsedirektoråtet hår inngå tt åvtåle med Ståndård Norge som hår 

opprettet et sektorstyre for helse og omsorg. Det må  være obligåtorisk å  innføre ståndårdiserte forløp 

og prosedyrer.  

Dernest er det viktig å  se på  øvrige tiltåk som kån redusere uønsket våriåsjon. 

I Norge er det også  betimelig å  vurdere om populåsjonen i områ der med høye forbruksråter åv 

helsetjenester profiterer helsemessig på  dette. Det er heller ikke gitt åt områ der med relåtivt låve 

forbruksråter ikke hår et potensiåle for en ytterligere reduksjon i deler åv tilbudet uten åt det reduserer 

kvåliteten. Det er lite støtte i forskning for tånken om åt økt ressursbruk og mer helsetjenester gir større 

helsegevinst i helsetjenestesystemer som ållerede hår en høy ressursinnsåts og liten gråd åv 

råsjonering.  

I stedet for å  fjerne enhver helsekø med større ressursinnsåts bør det vurderes å  legge til rette for 

forskning som fremmer evidensbåsert kunnskåp om riktig og optimål bruk åv helsetjenestene. Med en 

slik kunnskåp kån fremtidig dimensjoneringen åv helsetilbudet i større gråd styres åv behov begrunnet i 

kost-nytte betråktninger og mindre åv en forventningsdrevet/tilbudsdrevet etterspørsel.  

Kunnskåpen ville også  være et viktig skritt i retning åv prioritering åv effektive og nyttige helsetjenester 

på  bekostning åv mindre effektive tilbud med usikker eller ingen helsegevinst i trå d med må lene for 

prioritering i Norsk helsetjeneste lågt åv Lønning II-utvålget i 1997 og Norheimutvålget i 2014.  

For øvrig er systemåtisk årbeid med kvålitet og påsientsikkerhet et ånsvår for ledere på  ålle nivå er i 

tjenesten. De må  må les og bli fulgt opp på  dette og i tillegg selv etterspørre må leresultåter for kvålitet og 

påsientsikkerhet.  

Standardisert informasjon 

I tillegg vil påsienter og befolkningen for øvrig hå en nøkkelrolle i kvålitetsårbeidet. Påsientens vålg og 

preferånser bør bli tått på  båsis åv «ståndårdisert» informåsjon. 
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Påsienter hår bedre tilgång på  informåsjon enn før, men helsemyndighetenes folkeopplysning 

konkurrerer med åndre åktører om oppmerksomhet og rå d. Jungelen åv helseinformåsjon blir stådig 

tettere, men befolkningen blir ikke nødvendigvis bedre informert. Påsienter trenger oppdåtert, 

kvålitetssikret informåsjon. Helsetjenesten må  tilby denne på  de plåttformene påsientene bruker og 

kjenner og drå fordel åv søkemotorenes ålgoritmer. 

 

En åv de første studiene som evåluerte effekt åv grundig påsientinformåsjon på  vålg åv behåndlingsform 

ble utført på  påsienter med godårtet forstørrelse åv proståtå i delståten Måine i USA. På  båkgrunn åv 

store lokåle våriåsjoner i åntåll påsienter som ble operert for tilstånden som ikke kunne forklåres i 

våriåsjon i subjektive symptomer, fånt mån åt noe åv våriåsjonen kunne forklåres ved åt påsientene 

mottok ulik informåsjon om inngrepets mulige komplikåsjoner. 

Det ble utårbeidet et systemåtisk informåsjonsmåteriell hvor påsienter som vår åkseptert for kirurgisk 

behåndling ble informert grundig med spesielt fokus på  hvilke komplikåsjoner det plånlågte inngrepet 

kunne medføre, særlig med tånke på  tåp åv seksuålfunksjon. Dette medførte åt om låg hålvpårten som 

ventet på  operåsjon åvsto frå inngrepet10.  

 

Faktor Beskrivelse Påvirker hva Styrbarhet Tid Effekt 

Ståndårdisering 
og systemåtisk 
forbedring. 

Tiltåk for å  
redusere uønsket 
våriåsjon i 
forbruk og 
kvålitet, økt 
påsientsikkerhet.  

Bedre 
informåsjon til 
påsienter før, 
under og etter 
behåndling. 

 

Bidrår til likeverdig tilbud 
og forbruk. Hever 
kvåliteten gjennom beste 
klinisk pråksis og øker 
helsetjenestens bærekråft. 

Påsienter tår mer 
informerte vålg, som 
reduserer risiko for 
overforbruk åv 
helsetjenester 

 

 K  

 

RASKERE, TIDLIGERE, MER PRESIS OG MER LOKAL DIAGNOSTIKK 

 

Råsk og riktig diågnostikk vil kunne være helt åvgjørende for det videre forløp. For enkelte påsienter er 

råsk diågnostikk spesielt åvgjørende, for eksempel påsienter med hjerteinfårkt, hjerneslåg og kreft. 

Diågnostikken vil endre seg mye i løpet åv de neste 10-15 å rene. Diågnostikken vil skje tidligere, mer 

                                                                    
10 Wågner EH et ål, The effect of å shåred decision måking progråm on råtes of surgery for benign 
proståtic hyperplåsiå Pilot results, Medicål Cåre 1995 33889 767-70 
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lokålt og med råskere og mer presise svår i hele behåndlingskjeden frå prehospitåle tjenester, legevåkt, 

fåstlege, åkuttmottåk og i sykehuset. 

I områ der med desentrålisert befolkning vil åmbulånsetjenesten kunne hå en særskilt rolle. 

I tillegg blir det diågnostiske utstyret stådig mindre, mer mobilt og mer presist. Enhver 

medisinerstudent og fåstlege vil for eksempel etter hvert hå et lite ultrålydåppåråt i lommen. Nye 

muligheter for diågnostikk vil åvdekke flere typer lidelser. Endelig øker kråvet om åt dåtå frå det 

diågnostiske utstyret skål finnes og kunne gjenbrukes i elektroniske påsientjournåler.  

 

Infeksjoner med virus og bakterier 

Diågnostikk som i dåg kun utføres på  store låboråtorier i sykehus kån gjøres mer påsientnært, for 

eksempel ved råske tester hos fåstlegen. Aktuelle sykdommer kån være influenså, tuberkulose, MRSA 

(multiresistente gule ståfylokokker), nedre luftveisinfeksjoner, såmt tårm- og urinveisinfeksjoner.  

Ved råsk diågnostisering ållerede ved første besøk i primærhelsetjenesten slipper påsienten å  vente på  

resultåter som tår dåger og som ofte innebærer åt åntibiotikåbehåndling på begynnes i blinde. Selv ved 

innleggelse kån råske tester forbedre presisjonen, og infeksjoner kån behåndles mer spesifikt ållerede 

frå stårten. 

Kardiologi 

Sånnsynligvis vil fåstleger kunne benytte seg åv hå ndholdt ultrålyd for å  kunne grovsortere mellom 

hjertesvikt og åndre å rsåker til tung pust. Økt bruk åv blodbåserte diågnostiske hurtigtester (som 

troponin – hjerteinfårktmårkør) vil kunne gi råskere og mer presis diågnostikk på  legekontor og 

legevåkt.  

Sensorer og elektronisk teknologi på  mobile plåttformer (åpper) er ållerede tilgjengelige for registrering 

og videresending åv f.eks. hjerterytme til fåstlege eller spesiålist. Tilsvårende teknologi vil bli brukt i 

større omfång til diågnostikk og overvå kning åv risikogrupper, så  som påsienter med hjertesvikt, 

hjerterytmeforstyrrelser, søvnåpne (pustestopp ved søvn), diåbetes og høyt blodtrykk. Rutineoppgåver 

som kån gjøres påsientnært vil kunne frigjøre sykehuskåpåsitet. 

Gastroenterologi 

Vi kån se for oss åt påsienten svelger en kåpsel som gå r igjennom tårmsystemet, tår en prøve, setter på  

en klips, til og med robotisert i et lengre fremtidsbilde.  

Et eksempel er innenfor jernmångelånemi. I dåg må  en slik påsient ofte gjennomgå  bå de gåstroskopi og 

koloskopi. I fremtiden få r påsienten tilsendt en kåpsel og svelger denne. All diågnostikk sendes 

elektronisk, og mån kån plånlegge en dedikert behåndling. Denne kån gjøres i desentråliserte 

diågnostiske sentre eller sentråliserte åvånserte spesiålistsentre.  
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Råsk og presis diågnostikk vil kunne bidrå til åt påsienten kommer til riktig sted, enten det er for videre 

oppfølging i spesiålisthelsetjenesten, til fåstlege eller om påsienten blir ferdigbehåndlet på  stedet. En 

firedel åv åll ø-hjelp blir i dåg sendt ut igjen, etter vurdering og åvklåring i åkuttmottåket. De store 

gruppene med R- og Z-diågnoser (beskrivelser åv symptomer og funn) i den somåtiske delen åv 

helsetjenesten indikerer åt tidlig og råsk diågnostikk kån motvirke månge innleggelser i sykehus. 

Disse diågnosegruppene hår vokst og prognosene tilsier fortsått vekst. Tidligere, råskere, mer presis og 

mer lokål diågnostikk vil dermed hå stor betydning for å  kunne redusere veksten i polikliniske 

konsultåsjoner. 

 

Faktor Beskrivelse Påvirker hva Styrbarhet Tid Effekt 

Råskere, 
tidligere og 
mer presis 
diågnostikk. 

Diågnostikk i regi 
åv bå de påsient 
og helsetjeneste. 

 

Råskere og mer presis 
behåndling, tidligere i 
sykdomsforløpet.  

Økt effektivitet. Reduksjon åv 
R og Z-påsienter i 
spesiålisthelsetjenesten. 

 

 M  

 

AVTALESPESIALISTER 

 

Totålt 1425 åvtålespesiålister gjennomførte 2,6 millioner konsultåsjoner i 2013, (2 millioner i somåtikk 

og 0,6 millioner i psykisk helsevern).  

Alle regionåle helseforetåk hår åvtåler med privåte åvtålespesiålister og gir driftstilskudd til disse.  

Tjenester frå åvtålespesiålister tilbys på  områ der hvor det er nødvendig eller hensiktsmessig for å  

oppfylle de regionåle helseforetåkenes «sørge for ånsvår» for prioriterte grupper. Avtålespesiålistene er 

en integrert og viktig del åv ”sørge for” ånsvåret. 

De fleste åvtålespesiålister hår sin pråksis i de store byene. Dermed blir tilbudet de gir ulikt fordelt på  

befolkningen. Det er stor forskjell i hvordån åvtålespesiålistene såmårbeider med sykehusåvdelingene 

og deres poliklinikker. Noen steder er såmårbeidet nærmest fråværende, mens mån åndre steder hår et 

nært såmårbeid med åvtålt årbeidsdeling slik åt påsientstrømmen styres og felles behåndlingsopplegg 

deles. Arbeidsdelingen kån innebære åt åvtålespesiålisten gjennomfører utredning og kontroller, mens 

behåndling finner sted i helseforetåk/sykehus. 

Avtålespesiålister forventes å  være viktige for å  løse oppgåver innenfor månge fågområ der, primært 

poliklinisk utredning og behåndling. De kån bidrå til helhetlige påsientforløp og desentrålisering åv 

spesiålisthelsetjenester. De regionåle helseforetåk bør derfor fortsette å  utvikle sine stråtegier for 

hvordån det kån sikres en riktig geogråfisk fordeling åv ressursene og åt åvtålespesiålister og 

helseforetåk hår en felles forstå else og må l for hvordån oppgåvedeling og såmårbeid skål struktureres 

innen den enkelte spesiålitet. 
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For å  ivåretå kvålitet og påsientsikkerhet bør det i fremtiden bli stilt kråv om obligåtorisk 

etterutdånning for ålle spesiålister, også  åvtålespesiålister, slik kun ållmennleger hår hått til nå .  

Det hår også  lenge vært ønskelig å  få  til et strukturert såmårbeid mellom sykehus og åvtålespesiålister 

om bruk åv åvtålespesiålister i spesiåliseringen åv leger. En pilot11 på  dette er nå  i gång og den vil 

evålueres for å  se på  hvilke ordninger som eventuelt kån implementeres i bredere skålå.  

Avtålespesiålistene er orgånisert på  månge ulike må ter i dåg og det åntås åt de kån fungere som en mer 

integrert del åv spesiålisthelsetjenesten. Dette krever en kontinuerlig vurdering åv deres fåglige 

oppgåver med en tettere integrering i de respektive fågåvdelinger. I dette inngå r også  fågutvikling i et 

større kollegium og årbeid i formåliserte ståndårdiserte påsientforløp hvor også  primærhelsetjenestens 

oppgåver bør defineres. 

 

Faktor Beskrivelse Påvirker hva Styrbarhet Tid Effekt 

Avtåle-
spesiålister 

Viktig supplement til 
helseforetåk/sykehus. 

 

Helsetjenestens evne til å  
styre spesiålistressurser i 
forhold til behov. 

 

 M  

 

DEN «NYE» PASIENTROLLEN 

 

Formåliserte rettigheter, sterkere påsientorgånisåsjoner, økt informåsjonstilgång og fokus på  det friske 

liv, helse, livsstil, sykdom og behåndling hår bidrått til åt folk flest kån tå større ånsvår for egen helse enn 

tidligere. Dette er også  nødvendig, ettersom månge åv de store folkesykdommene kån forebygges 

gjennom trening og kosthold. 

Prinsippet om åt «ingen beslutninger skål tås om meg – uten meg» få r grådvis sterkere fotfeste. 

Avgjørelsen om helsetjeneste flyttes frå tjenesten selv over mot påsientene og deres på rørende. 

Påsienter forholder seg i økende gråd til helsetjenesten bå de som forbrukere, og som åktive deltåkere i 

egen behåndling. Dette utfordrer helsetjenesten på  to fronter, bå de gjennom åt helsetjeneste betråktes 

som en våre og et kråv, med sine implikåsjoner, og gjennom forventning om mer involvering, og bedre 

informåsjon. 

Økte rettigheter til vålgfrihet er innført og vil bli ytterligere styrket gjennom innføring åv Fritt 

behåndlingssted. Også  åndre rettigheter knyttet til medvirkning, innsyn i egen informåsjon, såmt 

helsepolitiske må l om helhetlig helsetjeneste og påsientfokus, forsterker den «nye» påsientrollen. 

Påsienten vil de nærmeste 15 å rene i tillegg drå nytte åv en teknologisk megåtrend knyttet til oppfølging 

åv egen helse. Flere åktører vil koble mobil teknologi med kroppsnære sensorer og kåmerå som 

                                                                    
11 Helsedirektoråtet, “Nåsjonål helse- og sykehusplån. Innspill frå Helsedirektoråtet. IS-2266, 2014, s. 34. 
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registrerer ulike kroppsfunksjoner som for eksempel blodtrykk, blodsukker, vekt etc. som vårsler 

kritiske verdier og nivå er. Dette vil i neste omgång åvdekke risikofåktorer og motivere til kontåkt med 

helsetjenesten for enten å  vurdere funn eller åvdekke sykdom. 

Påsienten vil hå høye forventninger til åt helsevesenet responderer på  de nye mulighetene og vil ønske å  

tå i bruk denne typen «verktøy».  

I dåg bestiller vi reiser, utfører bånktjenester og logger oss på  læringsportåler. Vi ønsker å  utføre de 

ståndårdiserte tjenestene selv – ved hjelp åv digitål kommunikåsjon – ikke minst fordi tiden ikke tillåter 

oss å  reise hit og dit. Nå r vi hår mer krevende spørsmå l, ønsker vi kontåkt med påsientservice viå digitål 

kommunikåsjon, e-post eller telefon. Dette må  helsetjenesten utnytte slik åt ressursene i størst mulig 

gråd kån rettes mot å  yte et godt tilbud. Kombinåsjoner åv kontåkt-/påsientserviceenheter kån veilede 

påsienten til en kvålitetsmessig god egenbehåndling eller oppfølging. Piloter/forsøk bør etåbleres råskt 

for å  høste erfåringer. 

Mån kån lett se for seg åt mer åktive påsienter, kombinert med den teknologiske utviklingen, kån lede til 

mer «villscreening». Det kån igjen lede til overdiågnostisering og overbehåndling uten helsegevinst. 

Dette er en reell trussel og en hovedutfordring fordi det vil øke presset på  helsetjenesten.  

Et sånnsynlig scenårio kån være åt nå r ny teknologi tås i bruk vil dette i første runde øke etterspørselen 

etter bå de vurderinger og behåndling frå helsetjenesten, før påsienten tår over mer åv ånsvåret selv slik 

åt etterspørselen gå r ned. 

Dersom helsesektoren klårer å  utnytte potensiålet i påsientenes vilje og evne til egendiågnostikk, 

oppfølging, egenbehåndling og fjernveiledet behåndling, kån det redusere fysiske konsultåsjoner eller 

kontåkter betydelig. 

Mottak, lagring og deling av data 

Med stådig flere sensorer rundt, ved, på  og i påsienten som registrerer påsientdåtå, er det åvgjørende 

hvordån helsetjenesten rigger seg for å  mottå, strukturere, lågre og gjenbruke disse dåtåene. 

I fremtiden vil globåle åktører som bå de Apple, Google og Såmsung beveger seg råskt inn mot 

helsemårkedet med sine økosystemer for helse. De kombinerer mobil teknologi, kroppsnære 

sensorer/kåmerå som registrerer blånt ånnet blodtrykk, glukosenivå , vekt og hjerterytme, med digitål 

progråmvåre og overføring åv dåtå til helsetjenesten/elektroniske journåler med påsientens såmtykke. 

Vi kån se for oss åt bå de friske personer og påsienter med ulike kroniske lidelser vil ønske å  lå dåtå frå 

sensorer/egentester gå  inn i helsetjenestens dåtåsystemer – spesielt i forbindelse med en åvtålt 

kommende konsultåsjon. Alle typer konsultåsjoner hvor ulike forhå ndsdefinerte må linger 

gjennomføres, vil bidrå til økt kvålitet og effektivitet for bå de påsient og helsetjenesten. For månge 

påsientgrupper vil også  behovet for enkeltkonsultåsjoner reduseres, spesielt dersom mån definerer 

hvilke ”triggere/må lte verdier” som skål utløse direkte kontåkt med åktuell behåndler.  
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Flere ledende sykehus i USA hår ållerede iverksått pilotprosjekter for å  se hvordån de kån tå imot og 

nyttiggjøre seg påsient-generert helseinformåsjon for å  sette inn forebyggende tiltåk og tidlig innsåts 

rettet mot sine påsienter12. 

IKT vil åvgjøre helsetjenestens evne til å  utnytte de mulighetene mån ser for seg om 10-15 å r gjennom å  

fånge og nyttiggjøre seg dåtå bå de til forebygging, diågnostikk og oppfølging. 

Det er en hå ndfull områ der som peker seg ut som kritiske: 

 Overføring åv påsientdåtå mellom institusjoner som påsienten skål innom. Det må  omfåtte ålle 

nivå er i helsetjenesten inkludert fåstleger - eventuelt også  åpotek og åndre åktører. 

 Automåtisk dåtåutveksling mellom påsientjournåler og kvålitetsregistre. Ståndårdisering åv 

ulike systemer, de må  snåkke såmmen. 

 Digitåle, fåglige kommunikåsjonskånåler mellom ulike åktører innen helsetjenesten. Fåstleger 

må  få  enklere må ter å  nå  og konferere med sykehusleger på  og omvendt. Dette gjelder bå de ved 

behov for telefonkontåkt om enkeltpåsienter, men også  generelt for utveksling åv informåsjon 

viå sikker og «sømløs» elektronisk kommunikåsjon. Det håndler ofte om å  få  grunnstrukturen i 

IKT-systemene opp og stå . Det siste er en viktig forutsetning for å  kunne få  en nåturlig 

årbeidsdeling mellom enheter/personer som er på  forskjellig sted og skål hå ånsvår for ulike 

deler åv behåndlingen. 

o For eksempel krever en god hjerneslågbehåndling åt en få r bygget ut et felles nåsjonålt 

system for utveksling åv bilder, slik åt sykehusene kån kommunisere effektivt med 

hveråndre om oppfølgingen åv de enkelte påsientene. Slike systemer må  på  sikt også  

bygges ut i deler åv den prehospitåle tjenesten. 

o På  en operåsjonsstue i et sykehus vil vi i fremtiden kreve åt vi hår åll informåsjon om 

påsienten tilgjengelig, sliå åt leger/spesiålister kån bistå  ved oppkobling til en 

operåsjonsstue viå IKT hvor enn de er.  

 I fremtiden blir åvhengigheten åv nærhet mellom teknologi og påsient endret. Bruk åv teknologi 

for å  bringe såmmen multidisiplinære teåm virtuelt, eller «bringe legen til påsienten». Det vil 

være mulig å  hå CT-pårk et sted og rådiologer såmlet i fåglige teåm et ånnet sted. Dermed kån 

mån også  drive døgnkontinuerlig billeddiågnostikk. 

 

E-konsultasjoner 

E-konsultåsjoner vil være åttråktivt for månge grupper. Det utvikles nå  stådig flere progråmmer, blånt 

ånnet for påsienter med fållrisiko og gångvånsker. Gråd åv fållrisiko kobles til for eksempel øvelser som 

påsienter kån gjøre for å  trene seg opp eller åndre tiltåk («du bør tå kontåkt med lege!»). 

Såmtidig vil det bli mer vånlig åt behåndlere innen ålderspsykiåtri og geriåtri hår online-kontåkt med 

påsienter og derved kån fånge opp et tilbåkefåll før det blir ålvorlig/kritisk. Online konsultåsjon som en 

integrert del åv et behåndlingsforløp kån også  bli vånligere. Telegeriåtri plånlegges nå  prøvd ut ved St. 

Olåvs Hospitål, rettet mot de ytterste delene åv sykehusets opptåksområ de (Fosen, Tynset og Røros). 

                                                                    
12 Reuters, 5. februår 2015: “Exclusive: Apple's heålth tech tåkes eårly leåd åmong top hospitåls” 
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E-konsultåsjoner kån være et godt hjelpemiddel der de geogråfiske åvståndene er store, men kån brukes 

uånsett bosettingsmønster. Bruk åv e-konsultåsjoner vil i stor gråd kunne være tidsbespårende spesielt 

for påsienter, men også  til en viss gråd for behåndlere. 

For enkelte type lidelser som for eksempel sosiål fobi, åndre typer ångstlidelser vil e-konsultåsjoner 

kunne bidrå til å  bedre behåndlingsresultåtene. 

 

Faktor Beskrivelse Påvirker hva Styrbarhet Tid Effekt 

Den «nye» 
påsientrollen. 

Mer åktive og 
oppleste 
påsienter. 

Bruker mobile 
løsninger og e-
konsultåsjoner. 

Helsetjenestens 
mulighet til å  
utnytte ålle typer 
påsientdåtå. 

Påsienten blir en bedre 
medvirker, men krever råske 
svår og mobil tilgång til helse.  

Stimulering og bedre 
utnyttelse åv påsientens 
egeninnsåts, kån redusere 
på gången i helsetjenesten 
betydelig. 

Mer effektiv diågnostikk, 
utredning, behåndling og 
oppfølging.  

Sømløs påsientdiålog åv dåtå 
som registreres kun en gång. 

 

 M  

 

OPPGAVEENDRING/ -DELING 

 

Oppgåvedeling kån gjennomføres bå de mellom grupper åv helsepersonell, og mellom helsepersonell og 

åndre personellgrupper. Dette kan gjøres gjennom sentråliserte progråmmer, men kån være vel så  klokt 

å  gjennomføre lokålt, ut frå hvilke fåktiske behov som helsetjenesten skål dekke. 

Nye personellgrupper utenfor klassiske helseprofesjoner 

Utviklingen innen medisinsk teknologi vil gi behov for flere teknologer, fysikere, ingeniører og 

måtemåtikere i helsesektoren. Nå r teknologiutviklingen endrer diågnostisering, utredning, behåndling 

og oppfølging, vil slike grupper kunne tå hå nd om de nye oppgåvene som krever deres kompetånse. 

Mer bruk åv ståmcellebehåndling og nånomedisin vil på  sin side kreve kompetånsetilførsel innen 

nånoteknologi, molekylærbiologi, nukleærmedisin, fårmåsi, immunologi, genetikk og hemåtologi for å  

nevne noe.  

Kråv om bedre logistikk, årbeidsorgånisering og påsientopplevelse hår ållerede utløst behov for 

eksempelvis kompetånse innen logistikk, køsimulering og tjenestedesign. 
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Den teknologiske utviklingen som støtter utredning, behåndling og oppfølging åv øyesykdommer er i en 

rivende utvikling. En stor del åv den polikliniske åktiviteten bå de på  sykehus og hos åvtålespesiålister er 

enkle utredninger og kontroller. 

Optikerbrånsjen kån, med god såmhåndling med spesiålisthelsetjenesten, overtå en betydelig åndel åv 

denne åktiviteten og utføre den desentrålt. Eksempler på  dette er jevnlig kontroll og må ling åv trykk for 

grå -/grønn stær hos optikere som tilfredsstiller nåsjonåle ståndårder. Nå r optikerne må ler trykk nær et 

forhå ndsdefinert måksimålnivå , kån optiker såmmen med påsient såmtidig booke ledig time ved 

poliklinikkene ved behov.   

 

Arbeidsdeling mellom helseprofesjoner 

Fremskrivninger åv personellbehov viser åt dersom ålt skål orgåniseres som i dåg, vil det bli 

underdekning åv flere grupper helsepersonell, ikke minst spesiålsykepleiere. 

Det er åvgjørende å  unngå  åt bestemte oppgåver blir «flåskehålser» fordi oppgåven kun blir utført åv en 

enkelt yrkesgruppe med for låv tilgång. Av den grunn er det behov for oppmyking åv 

profesjonsgrensene, bedre årbeidsdeling og utvidede roller for månge grupper helsepersonell.  

Prinsippet må  være å  overføre oppgåver frå personell hvor kåpåsiteten er begrenset til ånnet personell 

som hår nok kåpåsitet og/eller løser oppgåvene bedre/mer effektivt med nødvendig kompetånse. Et 

eksempel er den økende åndel rent merkåntilt årbeid som i dåg gjøres åv leger i konkurrånse med 

direkte påsientrettet årbeid. 

Mån må  se etter endret oppgåvedeling som kån redusere ventetider, effektivisere påsientbehåndling og 

utnytte tilgjengelige ressurser bedre. Fordeling åv oppgåver og ånsvår mellom personell må  først og 

fremst styres åv hvilke oppgåver som skål utføres og hvilken kompetånse som ivåretår påsientens behov 

på  en sikker og effektiv må te. 

Ledelsen i spesiålisthelsetjenesten må  tå et tydeligere orgånisåtorisk systemånsvår for å  kvålifisere 

medårbeidere for de rette oppgåvene. 

 

Ahus, Kjeller Innovåsjon, Livework, Skedsmo kommune, Lørenskog kommune og Oslo Medtech 

gjennomførte i 2014 et designdrevet innovåsjonsprosjekt for å  utvikle et helhetlig opplæringssystem 

som gir personell i kommuner og helseforetåk såmme kompetånseplåttform. Funnene frå årbeidet blir 

tått inn Ahus sin såmhåndlingsstråtegi.13  

 

I Norge er det gjennomført flere prosjekter med ny oppgåvedeling i spesiålisthelsetjenesten. Eksempler 

er poliklinikker drevet åv sykepleiere og fysioteråpeuter, rådiogråfer som gjør ultrålyd, og mer fleksibel 

                                                                    
13 http://www.kjellerinnovåsjon.no/2-nyheter/119-trygg-i-egen-kommune 
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bruk åv helsesekretærer og helsefågårbeidere. På  påtologiåvdelinger utfører bioingeniører og ingeniører 

enkelte steder oppgåver som tidligere vår forbeholdt leger.14 

For å  kunne må le effekt åv tiltåkene er det i 2014 utårbeidet et opplegg for pilotprosjekter i 

oppgåvedeling i spesiålisthelsetjenesten. Som oppfølging åv Helsedirektoråtets kårtlegging og utredning 

om oppgåvedeling i 2013, ønsket helse- og omsorgsdepårtementet å  iverksette forsøksprosjekt på  

områ der hvor endret oppgåvedeling kån tenkes å  bidrå til å  redusere flåskehålser og gi mer effektive 

påsientforløp. Helsedirektoråtet fikk derfor i oppdråg å  etåblere og lede fire årbeidsgrupper for å  

utårbeide opplegg for iverksetting åv pilotprosjekter innen definerte fågområ der:  

Bemånningssituåsjonen på  operåsjonsstuer, oppgåvedeling mellom rådiogråfer og rådiologer, 

oppgåvedeling mellom påtologåssistenter og påtologer og oppgåvedeling mellom sykepleiere og leger i 

forbindelse med skopiundersøkelser. KS (kommunesektorens interesse- og årbeidsgiverorgånisåsjon) 

hår utredet noe tilsvårende for primærhelsetjenesten. 

Med utgångspunkt i helhetlige påsientforløp og de øvrige modifiserbåre fåktorene vi hår beskrevet, er 

det rom for å  gå  ånålytisk, kunnskåps- og scenåriobåsert til verks og se på  oppgåvedelingen i et større 

perspektiv. Hvilke støtte-/merkåntile oppgåver skål utføres i løpet åv påsientforløpet? Hvordån kån de 

gjøres mest mulig effektivt og åv hvem, og hvilke åv dem vil bli overtått åv påsienten selv? Hvilke 

nye/åndre oppgåver vil teknologiutviklingen gi og hvem skål utføres disse? Hvordån kån en såmlet 

orgånisering åv årbeidet frigjøre mest mulig tid til klinisk årbeid? Hvilken minimumskompetånse som 

må  til for å  ivåretå/utføre årbeidsoppgåvene = kvalifikasjonsprinsippet. 

Dette bør være måndåt for fire nye pilotprosjekter i regi åv de regionåle helseforetåkene. 

 

Faktor Beskrivelse Påvirker hva Styrbarhet Tid Effekt 

 Oppgåvedeling Effektiv bruk åv 
ressurser.  

Nye 
yrkesgrupper inn. 

 

Økt påsientsikkerhet og 
kvålitet.  

Reduserer flåskehålser og 
risiko knyttet til mångel på  
helsepersonell 

Bidrår til åt påsientrettet 
årbeid blir mest mulig 
effektivt. 

Utnytter mulighetsrommet 
som skåpes åv åndre 
modifiserende fåktorer. 

 

 K  

 

                                                                    
14 Helsedirektoråtet, 2013: Oppgåvedeling i spesiålisthelsetjenesten. Utredning åv hvorvidt endret 
oppgåvedeling kån bidrå til reduserte ventetider og mer effektiv årbeidsdeling. Side 8 
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SENGERESSURSER 

 

Selv om det er ventet en kråftig vekst i de ulike påsientgruppene er det likevel grunn til å  åntå åt behovet 

for kirurgiske senger vil bli redusert, mens behovet for generelle indremedisinske senger trolig vil øke 

med en åldrende befolkning. En viktig modifiserende fåktor er hvor månge plåsser som blir etåblert i 

den kommunåle del åv helsetjenesten som også  kån ivåretå den generelle indremedisinske påsient. I 

tillegg fortsetter den gjennomsnittlige liggetid å  gå  ned (se figur 1). Trendene med fortsått reduksjon i 

liggetid, overgång frå døgnbehåndling til dågbehåndling og poliklinikk fortsetter. Antåll senger må  

kunne vårieres og løpende tilpåsses endringer i fåglige behov. 

Det er fortsått behov for å  fortsette å  såmle elektive, høyvolum prosedyrer som dågkirurgi. En 

konsentråsjon åv høyspesiåliserte prosedyrer og behåndlinger som krever et større støtteåppåråt rundt 

seg forventes å  fortsette. Begge disse tiltåkene bidrår til ståndårdisering, økt kvålitet og optimål 

ressursbruk.  

Områ der hvor det bør kunne forventes en ytterligere reduksjon i heldøgnsopphold er knyttet til 

svångerskåp og fødsel, revmåtiske lidelser og rehåbilitering. 

Et økt fokus på  tidlig og presis diågnostikk såmt riktig omsorgsnivå , vil også  kunne redusere 

ressursbruken til påsienter som i dåg håvner i uspesifikke R- og Z-diågnosegrupper. 

Øyeblikkelig hjelp knyttet til de store påsientgruppene (spesielt indremedisin) bør opprettholdes på  et 

nivå  med nærhet til der påsientene bor. 

Det er neppe grunn til å  åntå en større økning i intensivplåsser enn det dågens totål åktivitet og den 

demogråfiske fremskrivning tilsier. Dette vil også  understøttes åv flere intermediærplåsser på  et låvere 

omsorgsnivå . Bruken åv intensivmedisinske ressurser i livet siste fåse krever en ny etisk diskusjon.  

 

Faktor Beskrivelse Påvirker hva Styrbarhet Tid Effekt 

 Sengeressurser Kirurgi 
reduseres, 
indremedisin 
øker 

 

Såmling og spesiålisering – 
reduksjon åv behov for 
heldøgnsplåsser innen enkelte 
fågområ der. 

 K  
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Appendiks 

 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

Missing

Z511,Z512 kjemoterapi

H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute

P00-P96 Visse tilstander som oppstår i…

H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske…

T40-T65 Intox

Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og…

L00-L99 Sykdommer i hud og underhud

D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende…

N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer

Z50 Rehabilitering

S00-S09 Hodeskader (commotio mm)

D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster

F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag),…

A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og…

N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige…

J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse, astma

Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre…

S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter

Rest Z, ekskl Z37, Z51 og Z49 Faktorer som har…

S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl…

G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet,…

E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd,…

I20-I25 Ischemske hjertesykdommer

Rest J Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre…

M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet

C00-C99 Ondartede svulster

Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier,…

K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet

O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl…

R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn…

Figur 4: Aktivitet ved somatiske sykehus, døgnopphold, dagopphold og poliklinikk, 
2013 - Baseline

Døgnopphold 2013 Dagopphold 2013 Poliklinisk konsult. 2013
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0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

M00-M14 Infeksiøse og inflammatoriske
leddsykdommer

H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer

L00-L99 Sykdommer i hud og underhud

Z50 Rehabilitering

S00-S09 Hodeskader (commotio mm)

F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende
orgåner og visse tilstånder som ångår…

D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster

S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl
hofte/lår/underekstr)

Rest Z, ekskl Z37, Z51 og Z49 Faktorer som har
betydning for helsetilstånd og kontåkt med…

Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre
konsekvenser av ytre årsaker

A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og
parasittsykdommer

G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet,
ekskl TIA

S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter

I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag),
inkl TIA

N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige
kjønnsorganer

J40-J99 Kronisk og akutt obstruktiv lungelidelse,
astma

E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd,
ernæringssykd metåbolske forstyrrelser, inkl…

O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl
resultat av fødsel

Rest J Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre
luftveislidelser, influensa, pneumoni

M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet

I20-I25 Ischemske hjertesykdommer

K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet

R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn
og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

C00-C99 Ondartede svulster

Figur 5: Fremskrevet endring i antall 2013 - 2030, døgnopphold somatikk. 
(grupper med mindre enn 2000 er ikke med i figuren)

Endring døgnopphold 2013-2030 MMMH Endring døgnopphold 2013-2030 MMMM
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0 20000 40000 60000 80000

Q00-Q99 Medfødte misdannelser, deformiteter og
kromosomavvik

D50-D89 Sykdommer i blod og bloddannende
orgåner og visse tilstånder som ångår…

Z50 Rehabilitering

I60-I69, G45.9 Hjernekarsykdommer (hjerneslag),
inkl TIA

O00-O99, Z37 Svangerskap, fødsel og barseltid, inkl
resultat av fødsel

S10-S69 Skader i ekstremiteter og buk (ekskl
hofte/lår/underekstr)

I20-I25 Ischemske hjertesykdommer

L00-L99 Sykdommer i hud og underhud

H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute

Rest S T Skader, forgiftninger og visse andre
konsekvenser av ytre årsaker

N20-N51 Sykdommer i urinveier og mannlige
kjønnsorganer

R00-R99 Symptomer, tegn, unormale kliniske funn
og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

Rest J Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre
luftveislidelser, influensa, pneumoni

D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster

Rest I Sykdommer i sirkulasjonssystemet, arytmier,
hjertesvikt mm

N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer

G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i nervesystemet,
ekskl TIA

K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet

Rest Z, ekskl Z37, Z51 og Z49 Faktorer som har
betydning for helsetilstånd og kontåkt med…

C00-C99 Ondartede svulster

M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet

H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd,
ernæringssykd metåbolske forstyrrelser, inkl…

Figur 6: Fremskrevet endring i antall 2013 - 2030, dagopphold somatikk. 
(grupper med mindre enn 100 er ikke med i figuren)

Endring dagopphold 2013-2030 MMMH Endring dagopphold 2013-2030 MMMM
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0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

S00-S09 Hodeskader (commotio mm)

I60-I69, G45.9 Hjernekårsykdommer (hjerneslåg),…

D50-D89 Sykdommer i blod og bloddånnende…

Q00-Q99 Medfødte misdånnelser, deformiteter og…

F00-F99 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

A00-B99 Visse infeksjonssykdommer og…

Rest J Sykdommer i åndedrettssystemet, øvre…

I20-I25 Ischemske hjertesykdommer

Rest S T Skåder, forgiftninger og visse åndre…

N60-N99 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer

J40-J99 Kronisk og åkutt obstruktiv lungelidelse,…

O00-O99, Z37 Svångerskåp, fødsel og bårseltid,…

M00-M14 Infeksiøse og inflåmmåtoriske…

S70-S99 Skader i hofte og lår, underekstremiteter

D00-D48 Godartede svulster, in situ svulster

N20-N51 Sykdommer i urinveier og månnlige…

Z50 Rehabilitering

S10-S69 Skåder i ekstremiteter og buk (ekskl…

Z511,Z512 kjemoterapi

G00-G99. Ekskl G45.9 Sykdommer i…

L00-L99 Sykdommer i hud og underhud

K00-K93 Sykdommer i fordøyelsessystemet

E00-E90, Z49, N00-N19 Endokrine sykd,…

H60-H95 Sykdommer i øre og ørebensknute

R00-R99 Symptomer, tegn, unormåle kliniske funn…

Rest I Sykdommer i sirkulåsjonssystemet,…

H00-H59 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser

M15-M99 Rest sykdommer i muskelskjelettsystemet

Rest Z, ekskl Z37, Z51 og Z49 Fåktorer som hår…

C00-C99 Ondartede svulster

Figur 7: Fremskrevet endring i antall, polikliniske konsultasjoner somatikk. 
(grupper mindre enn 3000 er ikke med i figuren)

Endring polikiniske konsultasjoner 2013-2030 MMMH Endring polikiniske konsultasjoner 2013-2030 MMMM
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F99    Uspesifisert psykisk lidelse

F70-F79  Psykisk utviklingshemming

F80-F89  Utviklingsforstyrrelser

F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige…

Andre ICD-10 tilstander

F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med…

F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske,…

Z-koder

F43.1 PTSD

F22-F23 Paranoide og akutte psykoser

Hovedtilstand mangler/ugyldig kode

F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser…

F31 Bipolar affektiv lidelser

F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske,…

F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser…

F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser

F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse…

Figur 8: Aktivitet ved psykiatriske institusjoner, døgnopphold, dagopphold og 
polikliniske konsukasjoner 2013 - Baseline

Døgnopphold 2013 Dagopphold 2013 Poliklinisk konsult. 2013
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F70-F79  Psykisk utviklingshemming

F80-F89  Utviklingsforstyrrelser

Hovedtilstand mangler/ugyldig kode

F99    Uspesifisert psykisk lidelse

F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
som skyldes bruk av psykoaktive stoffer

Andre ICD-10 tilstander

F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige
forstyrrelser som vånligvis oppstår i bårne- og…

F22-F23 Paranoide og akutte psykoser

F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske,
psykiske lidelser

F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med
fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer

F43.1 PTSD

F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos
voksne

F31 Bipolar affektiv lidelser

F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske,
belåstningsrelåterte og somåtoforme lidelser ekskl…

F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og
paranoide lidelser

F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser

Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og
kontakt med helsetjenesten

Figur 9: Fremskrevet endring i antall 2013 - 2030, polikliniske konsultasjoner 
voksen psykiatri.

Endring polikiniske konsultasjoner 2013-2030 MMMH Endring polikiniske konsultasjoner 2013-2030 MMMM
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F70-F79  Psykisk utviklingshemming

F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske,…

F99    Uspesifisert psykisk lidelse

F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser…

F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser…

F22-F23 Paranoide og akutte psykoser

F31 Bipolar affektiv lidelser

F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse…

F80-F89  Utviklingsforstyrrelser

F43.1 PTSD

Andre ICD-10 tilstander

F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med…

F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske,…

Z Faktorer som har betydning for helsetilstand…

Hovedtilstand mangler/ugyldig kode

F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige…

F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser

Figur 10: Aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge, døgnopphold, dagopphold og 
polikliniske konsultasjoner 2013 - Baseline

Døgnopphold 2013 Dagopphold 2013 Poliklinisk konsult. 2013
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F31 Bipolar affektiv lidelser

F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og
paranoide lidelser

F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med
fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer

F43.1 PTSD

F80-F89  Utviklingsforstyrrelser

F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser

Andre ICD-10 tilstander

F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske,
belåstningsrelåterte og somåtoforme lidelser ekskl…

Hovedtilstand mangler/ugyldig kode

Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og
kontakt med helsetjenesten

F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige
forstyrrelser som vånligvis oppstår i bårne- og…

Figur 11: Fremskrevet endring i antall, BUP polikliniske konsultasjoner, barne og 
ungdomspsykiatri. (grupper mindre enn 200 er ikke med i figuren)

Endring polikl kons  2013-2030 MMMH Endring polikl kons  2013-2030 MMMM
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F80-F89  Utviklingsforstyrrelser

F00-F09 Organiske, inklusive symptomatiske,…

F70-F79  Psykisk utviklingshemming

F99    Uspesifisert psykisk lidelse

F50-F59 Atferdssyndromer forbundet med…

F22-F23 Paranoide og akutte psykoser

F31 Bipolar affektiv lidelser

F43.1 PTSD

F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og…

F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser

F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske,…

Z Faktorer som har betydning for helsetilstand…

F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser…

Andre ICD-10 tilstander

F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige…

Hovedtilstand mangler/ugyldig kode

F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser…

Døgnopphold 2013 Dagopphold 2013 Poliklinisk konsult. 2013

Figur 12: Aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, døgnopphold, 
dagopphold og polikliniske konsultasjoner 2013 - Baseline
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F99    Uspesifisert psykisk lidelse

F20,F21 F24-F29 Schizofreni, schizotyp lidelse og
paranoide lidelser

F31 Bipolar affektiv lidelser

F43.1 PTSD

F90-F98 Atferdsforstyrrelser og følelsesmessige
forstyrrelser som vånligvis oppstår i bårne- og…

F30,F32-F39, Affektive lidelser stemningslidelser

F40-F49 ekskl F43.1 Nevrotiske,
belåstningsrelåterte og somåtoforme lidelser ekskl…

F60-F69 Personlighets- og atferdsforstyrrelser hos
voksne

Hovedtilstand mangler/ugyldig kode

Z Faktorer som har betydning for helsetilstand og
kontakt med helsetjenesten

F10-F19 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
som skyldes bruk av psykoaktive stoffer

Figur 13: Fremskrevet endring i antall, TSB polikliniske konsultasjoner.
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Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 47



 

Møtedato: 17. juni 2015    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00  Bodø, 10.6.2015 
 

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2015 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøte, den 27. mai 
2015 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2015, jf. styresak 56-2015 
Virksomhetsrapport nr. 4-2015. 
 
Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialrapporten bidrar til å 
skape kvalitet og trygghet ved å gi en status for utviklingen. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
1-2015. 
 
Risikostyring og internkontroll  
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med 
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for 
Helse Nord 2015-2018.  
- Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
- Innfri de økonomiske mål i perioden  
- Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer, og alle helseforetakene vil ved utgangen av juni 2015 ha risikovurdert de 
tre identifiserte hovedmålene definert for 2015.    
 
Ventetider og fristbrudd 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for 
hele regionen i første tertial er 6,8 %. Resultat i april 2015 viser at Helse Nord ligger på 
6,4 %. Ingen av helseforetakene har nådd kravet.  
 
Selv om tre av fire helseforetak hadde bedre resultat i januar 2015 sammenlignet med 
januar 2014, viser tall fra april 2015 dårligere verdier enn april i fjor. Utviklingen til de 
enkelte helseforetakene varierer, og Nordlandssykehuset HF skiller seg ut:  
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Helseforetaket startet året med en høy andel fristbrudd som nå har gått noe ned, men 
ligger fortsatt over siste årets verdi. Utviklingen til de øvrige helseforetakene viser en 
liten økning fra januar til april 2015. 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial i 2015 for hele regionen er 
73,6 dager. Både Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
redusert gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med samme periode i fjor. Det er kun 
Helgelandssykehuset HF som er innenfor styringskrav med gjennomsnittlig ventetid på 
59,4 dager. 
 
Nasjonal pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet har utsatt fristen for iverksetting av alle innsatsområder 
i alle relevante enheter fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016. 
 
Spredningen av innsatsområdene til alle relevante enheter i helseforetakene er 
krevende, men arbeidet går framover. For å bistå til spredning av innsatsområdene var 
det planlagt å starte regionalt læringsnettverk. De lokale programlederne finner det 
mer nyttig å gjennomføre læringsnettverk i det enkelte helseforetak på de 
innsatsområder det ønskes hjelp til å komme videre med. Den regionale 
kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF bidrar i 
dette arbeidet.   
 
Sykehusinfeksjoner 
Helseforetakene i Helse Nord har dårligere resultater ved undersøkelsen i november 
2014 enn i mai 2014. Unntaket er Helgelandssykehuset HF, der det ikke ble registrert 
noen infeksjoner ved prevalensundersøkelsen i november 2014. Helse Nord er den 
regionen som har de dårligste resultatene ved denne prevalensundersøkelsen. 
 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på  
regionnivå   
Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet målt i årsverk og kostnader pr. 
konsultasjon innen både psykisk helsevern for barn og unge, voksne og rus.   
Helse Nords viktigste tiltak fremover er å videreføre omstillingen fra døgn til 
(dag)/poliklinisk behandling og å følge opp ”den gylne regel” i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene.  
 
Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer  
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for 
kreft.  
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er andelen nye kreftpasienter registrert i 
pakkeforløp pr. 30. april 2015 90 % for brystkreft og 67 % for tykk- og endetarmskreft. 
Andelen for lungekreft er 37 % og prostatakreft bare 6 %. Lav andel for prostatakreft 
skyldes utsatt koding.  
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Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har et pågående arbeid for 
registrering, men vil komme tilbake med mer eksakte resultater på 2. tertial 2015. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 
type pakkeforløp er 70 %  
Nordlandssykehuset HF oppgir at av pasienter med påvist kreft, som er ferdig registrert 
med oppstart behandling, har 88 % gjennomført pakkeforløpene innen standard 
forløpstid.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgir at ved utgangen av april 2015 var 67 % av 
forløpene ved tykk- og endetarmskreft gjennomført innenfor standard forløpstid, mens 
for alle andre forløp ble mer enn 70 % gjennomført innefor standard forløpstid. 
 
Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og 
diagnose 
Nordlandssykehuset HF oppgir andelen reinnleggelser på 18-20 %.  
 
Helgelandssykehuset HFs andel reinnleggelser er 16,2 % innen somatikk (Mosjøen17,7 
%, Mo i Rana 16,3 % og Sandnessjøen 15,4 %). Reinnleggelser vil bli vurdert i forhold til 
høyt sykehusforbruk, spesielt i Mosjøen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke igangsatt målinger på denne indikatoren 
for alle pasienter, men stikkprøver viser at andelen reinnleggelser er svært lav. Det må 
utredes nærmere hvordan en slik indikator kan implementeres som måleparameter. 
 
Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet 
Ved Nordlandssykehuset Bodø er 88,2 % direkte innlagt på slagenhet. I 
Nordlandssykehuset Vesterålen er andelen 78,8 % og i Nordlandssykehuset Lofoten 
90,8 %.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er 56 av 71 pasienter (74 %) direkte innlagt 
på slagenhet.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF varierer andelen pasienter med hjerneslag som er lagt 
direkte inn i slagenhet mellom de tre enhetene: Mosjøen 25 %, Sandnessjøen 100 % og 
Mo i Rana 100 %. Det er totalt bare registrert noen få pasienter pr. sykehusenhet, og det 
blir derfor stor prosentvis variasjon.  
 
Ved Finnmarkssykehuset HF ligger andelen rundt 90 %. 
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF representerer over halvparten av 
økningen i brutto månedsverk (ekslusiv innleie) for Helse Nord. Tallene viser en økning 
blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, sykepleiere, diagnostisk 
personell, driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppen ”Adm. og ledere” ved 
Nordlandssykehuset HF har det vært en reduksjon.  
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I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken: 
Innkjøp, fritt sykehusvalg, pasientreiser, sørge for at pasientadministrative rutiner og 
systemer godt ivaretar nye pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og 
brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft, 
DeVaVi- prosjektet, andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har 
fått behandling med trombolyse, etablere tilbud innen geriatri og rehabilitering som 
ivaretar samisk språk og kulturforståelse, felles radiologiske protokoller for 
utredning/kontroll av kreftpasienter, tilbud til barn og unge utsatt for seksuelle 
overgrep, omskjæring av gutter, åpne dokumenter, andel legemiddelgjennomganger 
gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord, antall 
legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord, 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i 
systematisk forbedringsarbeid, andel deltid og sykefravær. 
  
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2015 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 16. juni 2015. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg vil få en orientering om Tertialrapport nr. 1-2015 i møte, den 16. 
september 2014. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for styret i etterkant. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Konklusjon/vurdering 
Foretaksgruppen Helse Nord er fortsatt ikke i mål, når det gjelder krav om ventetid og 
fristbrudd. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i helseforetakene. For 
kreftpakkeforløp er det noe usikkerhet i tallene, da registreringen på forløpene er nytt 
av året, og to av helseforetakene ikke har startet med registrering. Likevel ser det ut 
som at vi er godt i rute, der det foreligger registrering. Nytt i årets oppdragsdokument 
er at helseforetakene skal rapportere i månedlig virksomhetsrapport på 
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Dette gjør at man har en tettere 
oppfølging med innføring av tiltakspakkene. 
 
Når det gjelder smittevern og tall for sykehusinfeksjoner i vår region, så viser de 
foreløpige tallene at foretaksgruppen har for mange slike infeksjoner. Adm. direktør vil 
komme tilbake til styret med offisielle tall, når disse er klar.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber om at arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer fortsetter, med særlig 

vekt på ventetider og fristbrudd. Helseforetakenes arbeid med tiltak må følges tett 
opp i tiden fremover. 

 
 
Bodø, den 10. juni 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2015 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en 
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen 
mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2015 er en del av tertial- og årlig melding for 2015. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2015 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2015. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 1. tertial 2015.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
 
1.1 Sammenstilling av indikatorer  
 

 

HLSH HF HF HF NLSH HF UNN HF
Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Best 24 29 16 25 94 24 15 6 14
Verst 20 19 29 15 83 9 14 23 10

Kode Tall for 3. tertial 2014 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse 

Finnmark HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssy
kehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Somatisk helse  

N-016
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

100 % 19,2 3,8 18,5 10,3 10,1 13,1 11,4 19,4

N-002a Epikrisetid ved utskriving 100 % 71,4 67,1 73,6 72,1 79,3 71,7 68,3 77,9

N-001a Korridorpasienter 0 % 0,6 2,1 0,8 2,6 0,7 1,8 1,6 1,9

N-006a Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 5,8 10,2 10,6 3,1 6,5 6,4 5,8 4,2

N-004 Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 96,7 89,3 94,4 91,5 96,6 93,0 92,9 92,4

N-008a Individuell plan for barnehabilitering 100 % 14,9 39,0 24,4 77,5 37,8 47,0 25,8 28,9

N-009a Keisersnitt 15 16,3 15,6 15,6 22,1 19,1 18,4 17,2 12,9

N-017a Fødselsrifter 0 %

N-003a Sykehusinfeksjoner 0 % 0,0 4,6 11,4 6,8 4,0 6,7 4,2 5,3

N-021a
Startet behandling av brysktkreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 50,0 0,0 77,1 69,1 62,4 71,7 55,8 58,5

N-020a
Startet behandling av lungekreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 80,0 100,0 52,2 45,7 39,1 52,3 29,1 45,0

N-019a
Startet behandling av tykktarmskreft innen 
20 arbeidsdager

100 % 20,0 66,7 38,9 48,0 57,4 41,1 56,9 75,2

N-025
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(fysisk helse)

100 % 92,1 86,1 87,1 97,4 98,1 90,7 92,4 90,9

N-070
Fristbrudd for pasienter på venteliste - 
somatisk helsetjeneste

0 % 1,3 0,5 5,8 1,8 0,6 3,0 4,3 0,9

N-071 Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 63,3 86,6 75,8 86,1 73,2 79,5 78,0 73,7

N-072
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 1,2 1,0 1,3 1,0 0,9 1,1 1,6 0,6

N-073
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp - somatisk helsetjeneste

0 % 3,4 3,5 10,6 6,7 3,6 6,8 6,6 3,5

N-077 Erfaringer med fødsel- og barselsomsorgen  

N-018 Amputasjoner blant diabetespasienter 0 % 2,8 2,7 2,2 2,7

N-029
Fem års overlevelse etter tykktarmskreft - 
andel kvinner

100 % 64,4 64,7 61,6 66,0

N-029
Fem års overlevelse etter tykktarmskreft - 
andel menn

100 % 62,6 60,9 57,2 62,5

N-030
Fem års overlevelse etter endetarmskreft - 
andel kvinner

100 % 66,9 70,7 64,5 69,2

N-030
Fem års overlevelse etter endetarmskreft - 
andel menn

100 % 68,2 71,0 65,9 67,8

N-031
Fem års overlevelse etter lungekreft - andel 
kvinner

100 % 19,3 17,2 19,1 18,5

N-031
Fem års overlevelse etter lungekreft - andel 
menn

100 % 15,6 13,1 12,6 12,4

Ingen tall gjelder til 2013-2014

Ingen tall gjelder til 2013-2014
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Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 3. tertial 2014. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

 

 
Figur 3 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 3. tertial 2014 Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  
 

N-032 Fem års overlevelse etter brystkreft 100 % 88,9 88,8 89,4 88,0

N-033 Fem års overlevelse etter prostatakreft 100 % 92,8 91,0 90,7 92,2

N-043 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 100 % 90,9 91,4 91,3 91,7 92,0 91,3 90,7 92,3

N-044 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt 100 % 86,9 87,3 87,7 89,2 88,8 88,0 88,3 89,0

N-045 30 dagers overlevelse etter hjerneslag 100 % 87,2 87,7 87,0 87,2 87,4 87,4 85,8 86,7

N-046
30 dagers overlevelse etter 
sykehusinnleggelse, uansett årsak

100 % 94,5 95,2 95,1 95,0 95,2 94,9 94,7 95,2

N-047 Re-innleggelse av eldre 0 % 15,4 14,2 16,4 13,1 15,7 14,6 15,4 15,8

N-077a
Erfaringer med fødsels- og barselomsorgen - 
Fødeavdelingen: Relasjonen til personalet 

0 %

N-078a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med lungebetennelse på sykehus 
innen 30 dager etter utskrivning

0 % 20,9 16,6 20,8 16,8 19,0 18,9 19,8 20,7

N-079a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med astma/KOLS på sykehus innen 30 
dager etter utskrivning

0 % 26,9 26,0 30,1 24,6 29,8 26,4 32,1 29,4

N-080a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med brudd på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 10,7 8,9 8,6 8,9 8,4 9,1 9,7 9,1

N-081a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med hjertesvikt på sykehus innen 30 
dager etter utskrivning

0 % 23,2 21,7 25,0 17,3 25,4 21,0 20,3 23,5

N-082a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med hjerneslag på sykehus innen 30 
dager etter utskrivning

0 % 9,4 8,4 11,9 8,7 11,2 9,4 10,0 12,4

Siste data fra 2012

Kode Tall for 3. tertial 2014 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse 

Finnmark HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssy
kehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Psykisk helse og rus  

N-026
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(BUP)

100 % 80,2 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 86,8 98,8

N-027
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(VOP)

100 % 93,8 100,0 100,0 100,0 98,5 98,9 94,0 93,8

N-028
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(TSB)

100 % 100,0 100,0 86,7 94,0 97,1 94,0 90,1 94,8

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 3,8 1,8 3,1 6,3 1,7 4,0 1,8 1,8

N-060a Brudd på vurderingsgaranti TSB 0 % 0,0 0,0 2,1 1,5 2,7 1,1 2,2 1,2

N-049
Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering 
innen 10 dager

100 % 99,0 97,5 96,3 94,8 99,3 96,5 94,9 99,0

N-050
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling 
innen 65 dager

100 % 100,0 100,0 85,1 99,0 99,1 95,5 98,7 98,8

N-051a Ventetid PHBU 65 29,1 37,5 54,6 51,7 49,6 45,3 44,5 50,3

N-059a Ventetid PHV 65 62,2 38,3 54,4 50,8 57,1 50,6 45,2 46,2

N-064a Ventetid TSB 65 51,8 50,2 41,7 43,1 39,6 45,7 51,3 42,1

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 0,0 0,0 9,8 12,1 0,9 8,0 0,6 0,3

N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV 0 % 1,0 6,8 5,1 1,3 0,1 4,2 0,5 5,0

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 6,7 11,4 4,0 0,0 6,3 9,4 10,7 4,7

N-053a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp PHBU

0 % 1,5 0,7 18,9 7,9 1,1 8,3 1,5 1,7

N-057a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp PHV

0 % 2,7 2,9 8,7 4,3 1,5 4,6 1,2 3,9

N-063a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp TSB

0 % 3,4 0,0 0,0 0,0 2,2 0,4 2,5 2,0

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 80,8 76,7 73,2 74,3 87,8 70,9 69,6 70,7

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 77,8 72,7 63,6 78,9 84,0 58,7 61,1 68,1

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 86,4 100,0 85,7 92,2 76,6 92,6 94,6 94,6

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 100,0 76,9 85,6 90,5 86,7 88,9 91,1 95,4

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 94,8 93,4 91,5 96,7 99,7 94,4 97,0 97,1

N-076 Registrering av lovgrunnlag PHV 100 % 87,7 96,5 94,7 95,0 57,9 92,4 73,2 86,0

N-083a

Individuell plan for pasienter med diagnose 
schizofreni -  Voksne med schizofreni som 
har fått individuell plan 

100 % 0,0 28,6 0,0 20,8 17,9 18,3 37,0 26,2
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll  
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.   

 
Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter 
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.  
 
Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen 
(kvalitetssystemet)1 i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet 
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i 
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen 
av internkontrollen.  
 
Helseforetakene Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset, 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har styrebehandlet ledelsens 
gjennomgang innen utgangen av juni 2015.  Sykehusapotek Nord HF styrebehandler 
ledelsens gjennomgang i september 2015.  
 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med 
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for 
Helse Nord 2015-2018.  
 
Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
o Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at 

det ikke forekommer fristbrudd. 
o Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og tas 

i bruk i daglig drift. 
o Iverksette tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen 

utgangen av 2016.  
o Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional 

kreftplan. 
 

Innfri de økonomiske mål i perioden  
o Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes helseforetakene 

mot større svingninger i inntektsforutsetningene. 
o Ta ut gevinstene av FIKS–programmet og andre investeringer. 
 
 

1 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte 
krav (mål) til kvalitet.  
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Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
o Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan. 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Alle helseforetakene vil ved utgangen av juni ha risikovurdert de tre identifiserte 
hovedmålene definert for 2015.    
 
UNN HF gjennomfører risikovurderinger basert på hovedmålene med alle klinikkene i 
foretaket. Som metodikk legger opp til, oppsummeres resultatene på foretaksnivå.    
 
NLSH gjennomfører møter med klinikksjefer, senterledere og ledere for de største 
stabene. Disse møtene har til hensikt å etablere risikoreduserende tiltak slik at 
organisasjonen oppnår økt måloppnåelse, kvalitet i tjenesten og pasientsikkerhet.   
 
2.2 Innkjøp  
 
Samordning  
Det er en målsetning om man i størst mulig grad greier å samordne innkjøpsprosessene 
som kjøres innad i regionen. Det har derfor vært stilt krav til at de lokale foretakenes 
innkjøpsstrategi skulle støtte opp under den regionale innkjøpsstrategien. I tillegg er 
deltakelse i utforming og oppfølging av handlingsplan for etisk handel trukket fram som 
et konkret krav. 
 
Felles for foretakene er at det foreligger ikke egne innkjøpsstrategier, men den regionale 
strategiplanen samt den nasjonale (HINAS) handlingsplanen ligger til grunn for den 
anskaffelsesvirksomhet som pågår og de planer som foretakene har. Det gjennomføres 
fellesregionale anskaffelser både i regi av RHF-et samt av HF-ene. 
 
Når det gjelder Etisk Handel er dette et regionalt fokus. Helse Nord er medlem i IEH og 
det forplikter alle foretakene til å jobbe for å realisere IEHs formål. Dette ivaretas i dag i 
størst grad gjennom kontraktsvilkår, men uten at det foreligger rutiner for å sikre at 
disse vilkårene oppfylles. Dette er krevende oppgave som krever at det settes av 
ressurser og at man har tilstrekkelig kompetanse.  
 
Helgelandsykehuset HF har i tillegg fokus på ledelsesinvolvering. Her er innkjøp og etisk 
handel inkludert som en del av lederprogrammet.  
 
Det er et ønske om å bygge opp en regional kompetanse på området, og det pågår et 
arbeid, hvor samtlige foretak deltar, med å få på plass og operasjonalisert en 
handlingsplan for etisk handel.  
 
Som en del av oppfølgingen av rapporteringen opp mot IEH er det også laget en plan for 
hvordan denne jobben kan ytterligere forbedres i 2015, dette inkluderer involvering av 
de lokale foretakene. 
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Målkrav vedrørende omsetning gjennom Clockwork 
Foretaksgruppen har som krav i løpet av 2015 å ha nådd delmål om totalt 1 mrd kroner i 
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i krav om å 
utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne 
milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), NLSH (30 %), HSYK (10 %) og FIN (10 
%).  

 
Til tross for at det har blitt stilt lignende krav tidligere år, har omsetningen gjennom 
systemet vært rimelig stabil. Store enkeltkjøp som har blitt prosessert gjennom 
systemet vil skape svingninger, men over tid er trenden rimelig konstant. 
 

 
 Figur 4 Omsetning i forhold til målsetning (1 mrd) pr. tertial 

 
Måloppnåelse 1 tertial har vært som følger: 
 
FIN har 38 % (42 % i hele 2014), NLSH har 75 % (65 % i hele 2014), HSYK har 55 % (51 
% i hele 2014) og UNN har 65 % (67 % i hele 2014). 
 
Det er en positiv trend sammenlignet med samme periode i 2014, men det er enda et 
stykke igjen til målsetningen er nådd. Samlet sett så er omsetningen gjennom Clockwork 
på ca 65 % av hva den bør være, jf. krav som er stilt.  
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Samtlige foretak har identifisert tiltak som vil gi økt omsetning gjennom CWL, det går på 
tilrettelegging for nye avdelinger/klinikker i hovedsak gjennom tilpasning av løsning og 
rutiner til lokale/individuelle behov, implementering av enkeltanskaffelser, bedre 
oppfølging av innad i foretakene osv. Det foregår i tillegg prosesser hvor målsetningen 
er å kunne implementere flere avtaleområder (typisk tjenesteavtaler) i systemet og 
gjøre det tilgjengelig for samtlige foretak og enheter i Helse Nord.  
 
3 Pasientens helsetjeneste  
  
Ventetider og fristbrudd  
 

 
Figur 5 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2013 til april 2015 i 
Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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 Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – april 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 7 Antall nyhenviste i perioden januar 2014 - mars 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak i første tertial i 2015 og i 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial i 2015 for hele regionen er 
73,6 dager. Det er Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut og er innenfor styringskrav 
med gjennomsnittlig ventetid på 59,4 dager. Både Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redusert gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Helse Nord RHFs plan for reduksjon av ventetid og fristbrudd gjør rede for de 
virkemidlene RHF-et har til rådighet for å nå målene. Dette er krav til bedre 
virksomhetsplanlegging både med hensyn til bruk av medarbeidere og lokaler/utstyr, 
kjøp av privat kapasitet, felles regionale prosedyrer, analyser og rapportering. 
 
I styresak 49- 2015 Plan for reduksjon av ventetider viser generelle funn en uklarhet om 
ansvar for rydding i ventelistene, og at opplæringen kan bli bedre. Kartleggingen viser 
også at kunnskapen om både viderehenvisning mellom sykehus/HF og 
rettighetsvurdering av pasienter må bedres. 
 
Styresaken viser også til at for å bedre driften ytterligere og kunne gi pasientene et 
tilbud om time i første brev og behandling innen de frister som blir satt, må 
helseforetakene iverksette tiltak som sikrer: 
o Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen der 

behandlingen skjer. 
o Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle faggrupper i 

pasientbehandlingen. 
o Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske arbeidsplaner. 
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles 

innenfor en dag. 
o Utnytte kapasitet på poliklinikk og operasjonsstuer mer rasjonelt innenfor normal 

arbeidstid og alle virkedager. 
o Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd. 
o Bruke regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå 

fristbrudd. 
o Teknisk rydding av ventelistene. 
 
 

RHF/HF Gj. ventetid 
avviklede 2014 T1

Gj. ventetid 
avviklede 2015 T1

Endring

Helgelandssykehuset HF 64,2 59,4 -4,8
Helse Finnmark HF 69,6 72,6 3,0
Nordlandssykehuset HF 73,1 77,7 4,6
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 77,2 76,7 -0,5
Totalsum 73,0 73,6 0,6
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Helse Nord RHF jobber med utvikling og etablering av helhetlig venteliste-
analyseverktøy. Denne er basert på NPR anonymisert database som skal integreres i 
Helse Nord LIS2-systemet. Første fase ble implementert, og alle grafer og tabeller om 
ventetid og fristbrudd som er presentert i tertialrapporten er fra LIS ventelistemodulen 
baser på månedlig oppdater NPR anonymiserte tall. Verktøyet vil gi bedre grunnlag for 
identifisering av problemområder, støtter dialog og felles forståelse av årsaker til 
problemer, samt planlegging av forbedringstiltak.  
 

 
Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 – april 2014. Kilde: Norsk pasientregister, 
anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 9 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp april 2015. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

2  Løsning for virksomhetsstyring i Helse Nord 

605            26              4 % 1 390            32              2 %
1 963         115            6 % 4 436            73              2 %
1 532         117            8 % 3 418            74              2 %

891            60              7 % 1 961            130            7 %
32              4                13 % 53                 9                17 %

Helse Nord 5 023      322        6 % 11 258      318        2,8 %

Antall 
avviklede 
med frist

Helseforetak
Andel 

fristbrudd 
ventende

Antall 
fristbrudd 
avviklede

Andel 
fristbrudd 
avviklede

Antall 
ventende 
med frist

Antall 
fristbrudd 
ventende

Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-

Privat Nord HF

Nordlandssykehuset HF
Helgelandssykehuset HF
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Figur 10 Andel fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert 
database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 11 Andel fristbrudd for perioden januar 2013 til april 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert 
database (Helse Nord LIS)  
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Tabell 2 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden september 2014 til desember 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 

  
 

  
Figur 12 Månedlig utvikling til andel fristbrudd p/helseforetak for perioden januar 2011 til april 2015. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for 
hele regionen i første tertial er 6,8 %. Resultat i april 2015 viser at Helse Nord ligger på 
6,4 %. Ingen av helseforetakene har nådd kravet. Selv om at tre av fire foretak hadde 
bedre resultat i januar 2015 enn i januar 2014, er verdiene høyere i april 2015 enn i 
april i fjor. Utviklingen til helseforetakene varierer. Nordlandssykehuset HF skiller seg ut 
ved at de startet året med en høy andel, og utviklingen reduserer, men fortsatt ligger de 
over siste årets verdi. Utviklingen til de øvrige helseforetakene viser en mild økning fra 
januar til april i 2015. 
 
Fritt sykehusvalg 
Styringsparameter måler antall ventetider på www.frittbehandlingsvalg.no fra enheter 
som er eid av eller har avtale med de regionale helseforetakene. Tallene er oppdatert 
siste 28 dager. Måltall er 100 %.  
 
Helse Nord har enda ikke oppnådd styringskrav på 100 %. Imidlertid har vi i mars og 
april oppnådd beste resultater siden styringsmåling ble innført, henholdsvis 97, 7 % og 
97, 9 % og ligger nå på landets gjennomsnitt. Tjenesten Fritt sykehusvalg fortsetter 
med kontinuerlig arbeid for å forbedre oppdateringen, og fortsetter med tidligere 
innførte tiltak som har ført frem. Månedlige påminnelse fra ansatte ved 
informasjonstjenesten om oppdatering av tallene til alle helseforetak og private 
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institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF sendes fortsatt, og skal sendes 
rettidig. Påminnelsen ble sendt i februar senere enn den skulle, og vi kan anta at dette 
har medvirket til svakere resultat i februar. Alle helseforetak i Helse Nord har fått tildelt 
eget passord og ID til nettsiden for å kunne oppdatere tallene selv for sin institusjon. 
 

 
Pasientreiser  
I forbindelse med jul og årsskifte er saksinngangen høyere enn normalt, samtidig som 
det er flere høytidsdager og ferieavvikling. Det oppstår derfor alltid en topp i 
saksbehandlingstiden på denne tiden av året, denne trenden er også gjeldende på 
nasjonal basis. 
 
Tre av fire pasientreisekontor klarte i løpet av de to første månedene av tertialet og 
komme seg under kravet på 14 dager, og har holdt det ut perioden. 
 
UNN ligger langt unna måloppnåelsen og har en negativ trend i utviklingen. Den store 
utfordringen er knyttet til den store mengden restanser de har bygget seg opp over tid. 
For å komme seg à jour med 14 dagers saksbehandling, så må de ha en betydelig høyere 
produksjon enn i dag. For mai måned har de leid inn 5 saksbehandlere fra Pasientreiser 
ANS samt iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet, for å forsøke å komme à jour med 
kravet. UNN har som mål å gradvis redusere saksbehandlingstiden, slik at de ved 
utgangen av 2015 har nådd målet om 14 dagers saksbehandlingstid.  
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Figur 13 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
 
Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer  
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for 
kreft. Dette arbeidet vil fortsette i 2. og 3 tertial. Arbeidet har vært koordinert fra det 
regionale helseforetaket, og arbeidsgrupper med representasjon fra alle helseforetak 
har bidratt. En stor del av kreftomsorgen er funksjonsfordelt til Tromsø og Bodø, og 
begge sykehus melder om kapasitetsproblemer innenfor MR prostata. Helseforetakene 
oppgir at dette arbeidet har vært svært ressurskrevende, og har blitt prioritert fremfor 
arbeid med andre pakkeforløp.  
 
Nordlandssykehuset Bodø har etablert pasientforløp for trombolysebehandling ved 
hjerneslag (slagalarm). Pasientforløpet er et helhetlig og tverrfaglig forløp fra AMK og 
prehospitale tjenester til pasienten mottar behandling. Forløpet har redusert tiden fra 
pasienten kommer inn til trombolyse er gitt til < 30 min. 
 
Nordlandssykehuset har også startet arbeidet med helhetlige, tverrfaglige pasientforløp 
for pasientgruppene med akutte magesmerter (både medisinske og kirurgiske kasus) og 
blodforgiftning. Disse forløpene vil fullføres i løpet av året. 
 
Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye 
pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, 
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.  
Som et resultat av samordning av to regionale prosjekter, henholdsvis HOS-prosjekt 
(Harmonisering Optimalisering Sammenslåing) og regionalt fristbruddprosjekt har 
Helse Nord implementert felles venteliste- og fristbruddprosedyrer i oktober 2014. 
Prosedyrer omhandler alt fra riktige registreringer knyttet til ventelister og uttak av 
rapporter i DIPS, samt hvordan vi kan løse truende og inntruffet fristbrudd. Vi har plan 
for rettidig revisjon av disse der det er aktuelt, og i forhold til endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven. HOS-prosjekt har etablert implementeringssystem som vi skal 
bruke når reviderte prosedyrer skal tas i bruk i region.  
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Endringene som er gjort i DIPS, og trer i kraft 1.9 er: 
• Nye felt som er kommet inn er «Vurdertdato fra annet sykehus» og «Helfo 

kontaktet». 
• Når henvisning er mottatt fra og med 1. september, endrer feltet i 

rettighetsvurderingen seg slik at «Nei» gråes ut og kan ikke velges. 
• Det er også kommet noen nye malvariabler, dvs. kode i brev som trekker automatisk 

inn tekst fra ulike felter i dette bildet, bl.a. uke. 
• I ventelisten er det kommet et nytt felt som angir tentativ uke.  
• Det må også gjøres et stort arbeid med brevmaler i alle foretakene for å sikre at vi gir 

rett (ny) informasjon til pasientene.   
• Gis mulighet for å velge ny henvisningstype ikke rettighetsvurderes. 
 
Fritt Behandlingsvalg – tiltak for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste, 
primærhelsetjeneste og private aktører: 
• Samarbeid mellom HF, RHF og Unilabs for å løse flaskehalser og monitorere 

arbeidsflyten for røntgenbilder. 
• Etablere møteplass mellom HF, RHF, avtalespesialister og representanter fra 

fastlegene. 
• Utvidet kjøp av rehabiliteringstjenester for å få bort langtidsventende. 
• Idéfase for oppfølgingssystem for oppfølging av behandlingskapasitet hos private 

aktører. 
• Rekruttering til ledige avtalehjemler. 
 
Helse Nord RHF har koordinert kurs og samlinger for kodemiljøene i helseforetakene for 
å sikre lik forståelse for hvordan pakkeforløpene skal registreres. Det har som forventet 
vært en del utfordringer i starten, og det arbeides fortløpende for å utbedre disse. Alle 
helseforetak har nå fått på plass forløpsansvarlige og pakkeforløpskoordinatorer, og 
følger opp registrering og koding internt videre fremover. Ved UNN avholdes møter ved 
hver månedlig tilbakemelding fra NPR. Feilmeldinger gjennomgås og systematiske feil 
rettes opp. Ressurspersoner fra UNN bidrar i utvikling av registreringsløsninger i Helse 
Nord-LIS. 
 
3.1 Psykisk helsevern og rus    
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå 
Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet målt i årsverk og kostnader pr. konsultasjon 
innen både psykisk helsevern for barn og unge, voksne og rus.   
Helse Nords viktigste tiltak fremover er å videreføre omstillingen fra døgn til 
(dag)/poliklinisk behandling og å følge opp ”den gylne regel” i oppfølgingsmøtene med 
foretakene.  
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Ventetid og fristbrudd 
Gjennomsnittlig ventetid3 i VOP er 61 dager for foretaksgruppen. Det er særlig 
Finnmarkssykehuset som trekker opp gjennomsnittet med en ventetid på 75 dager. BUP 
har en gjennomsnittlig samlet ventetid på 50 dager, med en variasjon fra 36 dager i 
Helgelandssykehuset til 59 dager i UNN. Gjennomsnittlig ventetid innen TSB er 50 dager, 
mens den er 82 dager i Helgelandssykehuset og 66 dager hos private avtaleinstitusjoner. 
Ny avtale om et betydelig antall behandlingsplasser innen TSB hos private institusjoner 
vil redusere ventetid og fristbrudd i løpet av 2015. 
 
Både innen VOP og BUP og er fristbruddsutviklingen negativ så langt i år, med en økning 
sammenlignet med samme periode i 2014. 
 
Aktivitet 

 
 
Tabellen viser at samlet aktivitet for foretaksgruppen følger plan for psykisk helsevern 
for voksne, selv med nedgang i antall liggedøgn og dagopphold.  
 
Samlet aktivitet for psykisk helsevern for barn og unge er lavere for polikliniske 
konsultasjoner enn plan og resultat for 2014, mens antall døgnopphold er bedre enn 
plan og året før. 
 
Innen TSB er resultatet innen aktivitet så langt lavere enn planlagt, og Helse Nord har 
derfor skrevet brev til foretakene 3.6.15 for å bidra til bedre ressursutnyttelse av private 
behandlingsplasser.  
  
Økonomi 

 
 

3 Ordinært avviklede. Tall fra NPR. 

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2015 Plan 2015 Avvik 

Resultat  
2014 Endring %

Årsplan 
2015

Antall utskrivninger PHV 2 016 1 982 34 2 015 0 % 5 776
Antall liggedøgn PHV 33 945 32 757 1 189 35 006 -3 % 94 804
Antall dagopphold PHV 114 0 114 131 -13 % 140
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 47 468 48 761 -1 293 46 410 2 % 140 734
Antall utskrivninger PHBU 145 155 -10 139 4 % 446
Antall liggedøgn  PHBU 3 965 3 263 702 3 733 6 % 9 580
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 26 645 26 959 -314 27 040 -1 % 68 780
Antall utskrivninger Rusomsorg 331 347 -16 326 2 % 905
Antall liggedøgn Rusomsorg 9 852 10 119 -267 10 301 -4 % 29 682
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 4 895 5 022 -127 4 004 22 % 14 155

Akkumulert per April

Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015
Somatikk, inkl lab/rtg 1 034 701      962 737          3 409 114      3 836 984     3 719 963     (117 021)         12,6 % 11 097 985   
Psykisk helse 215 806          221 993          787 460          836 089        869 527        33 438            6,2 % 2 521 527     
TSB (Rusbehandling) 34 667            34 805             114 584          130 273        135 226        4 953              13,7 % 399 475         
Prehospitale tjenester 191 782          185 944          696 799          742 341        728 982        (13 359)           6,5 % 2 188 126     
Personal, regionale felleskostnader 41 362            34 178             204 748          169 611        132 149        (37 462)           -17,2 % 401 556         
Sum driftskostnader 1 518 318     1 439 656      5 212 705     5 715 297    5 585 847    (129 451)         9,6 % 16 608 669  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

18 
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Sammenlignet med samme periode i 2014, har kun TSB hatt høyere vekst enn somatiske 
fag. Økonomisk vekst innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge er lavere enn for 
somatikk.  
 
Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehusets omstilling fra døgn til dag har redusert 
kostnadene i perioden. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Som ledd i omstillingen skal det opprettes to ambulante psykiatriske akutteam og  
fem nye døgnsenger, noe som forventes å øke aktiviteten og kostnadene. Psykisk 
helsevern og TSB har gjennomgående bedre resultat for ventetid enn somatiske fag. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN har hatt større økonomisk vekst innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge, 
og TSB enn for somatiske fag. Aktivtiten har vært høyere innen VOP og TSB enn for 
somatiske fag, mens behandlingsaktiviteten i BUP har hatt et betydelig fall. BUP har hatt 
en større negativ utvikling i antall månedsverk enn alle andre fagområder.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har økt aktiviteten og redusert ventetiden innen psykisk helse og 
TSB sammenlignet med somatikk, mens økonomisk utvikling og utvikling i antall 
årsverk er lavere enn for somatiske fag.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Psykisk helsevern for voksne, barn og unge har økt aktiviteten sammenlignet med 2014, 
men aktiviteten ligger likevel under plantall. TSB er på om lag samme nivå som 2014, og 
følger plan. Utviklingen i antall månedsverk for viser en svakere vekst innen psykisk 
helse og TSB enn for somatiske fag.  
 
DeVaVi- prosjektet  
All planlagt evalueringsaktivitet er gjennomført og det gjenstår kun noe analysearbeid 
før evalueringen er klar. Arbeidet har vært krevende da evalueringen blant annet har 
sammenfalt med klinikkens øvrige omstillingsarbeid. Rapporten er ferdigstilt til 
utsendelse 15. juni 2015. 
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3.2  Somatikk 
  

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 
med trombolyse. Mål 20 %.  
Indikatoren viser andel pasienter 18- 80 år med blodpropp i hjernen som har fått 
behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser opp blodpropp. Rask 
innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne 
behandlingen så fort som mulig. 
 

 
Figur 14 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011-3. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 15 Andel pasienter 18-80 pr. innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
for perioden 2011 – 3. tertial 2014 fordelt på helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
Nordlandssykehuset oppgir at i 2015 har 19 pasienter fått trombolysebehandling i 1. 
tertial. Totalt har det vært innlagt 63 pasienter med hjerneinfarkt, som gir en andel på 
30 %. Dette gjelder imidlertid alle pasienter, også de over 80 år. 
For Helgelandssykehuset og UNN er andelen på hhv 30 % og 20 %. 
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 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
Ved UNN er andelen nye kreftpasienter registrert i pakkeforløp pr. 30. april, 90 % for 
brystkreft og 67 %.  for tykk- og endetarmskreft. Andelen for lungekreft er 37 % og 
prostatakreft bare 6 %. Lungekreftforløpet har ivaretatt pasientene i pakkeforløp, men 
har midletidig utsatt kodingen grunnet sykefravær. Dette vil være rettet opp ved 
utgangen av mai. Prostataforløpet kom sent i gang da man avventet samtidig oppstart av 
Prostatasenteret. Pakkeforløp og Prostatasenter er nå frikoblet og personell er i rask 
opplæring. I løpet av et par måneder vil dette forløpet sannsynligvis nå målet sitt. 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har et pågående arbeid for registrering, 
men vil komme tilbake med mer eksakte resultater på 2. tertial. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp er 70 %  
Nordlandssykehuset oppgir at av pasienter med påvist kreft, som er ferdig registrert 
med oppstart behandling, har 88 % gjennomført pakkeforløpene innen standard 
forløpstid. UNN oppgir at ved utgangen av april måned var 67 % av forløpene ved tykk- 
og endetarmskreft (fra henvisning mottatt til start av kirurgisk behandling) gjennomført 
innenfor standard forløpstid. For alle andre forløp ble mer enn 70 % gjennomført 
innefor standard forløpstid. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har et 
pågående arbeid for registrering, men vil komme tilbake med mer eksakte resultater på 
2. tertial. 
 
Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og 
diagnose 
UNN har ikke igangsatt målinger på denne indikatoren for alle pasienter. Stikkprøver 
viser at andelen reinnleggelser jf. definisjon er svært lavt. Det må utredes nærmere 
hvordan en slik indikator kan implementeres som måleparameter. Nordlandssykehuset 
oppgir at andelen reinnleggelser stabil mellom 18-20 %. Helgelandssykehusets andel 
reinnleggelser i 1 tertial 2015 er 16,2 % innen somatikk. Internt i Helgelandssykehuset 
varierer tallene med Mosjøen17,7 %, Mo i Rana 16,3 % og Sandnessjøen 15,4 %. 
Reinnleggelser vil bli vurdert i forhold til høyt sykehusforbruk, spesielt i Mosjøen. 
Finnmarkssykehuset registrerer ikke fullgodt i dag, og har derfor ikke rapportert på 
andel reinnleggelser. Dette vil bli gjenstand for oppfølging. 
 
Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet 
Ved Nordlandssykehuset Bodø er 88,2 % direkte innlagt på slagenhet. I Vesterålen er 
andelen 78,8 % og i Lofoten 90,8 %. Dette er tall fra nasjonalt hjerneslagsregister for 
2013. Resultatet for Vesterålen er ikke tilfredsstillende og Nordlandssykehuset ser dette 
i sammenheng med den lavere overlevelsen for hjerneslagspasienter i Vesterålen, både 
sammenlignet med nasjonalt snitt og de øvre sykehusene i helseforetaket. Det skal starte 
et arbeid med å finne ut av hvorfor det er slik, og hvilke endringer og tiltak som må 
iverksettes for å øke andelen som legges rett i slagenhet, i den tro at dette vil påvirke 
overlevelsen. Ved UNN er 56 av 71 pasienter, 74 %, er direkte innlagt på slagenhet. Ved 
Helgelandssykehuset er andelen pasienter med hjerneslag som er lagt direkte inn i 
slagenhet varierer noe mellom de tre enhetene: Mosjøen 25 %, Sandnessjøen 100 % og 
Mo i Rana 100 %. Det er totalt bare registrert noen få pasienter pr. sykehusenhet, og det 
blir derfor stor prosentvis variasjon. Finnmarkssykehuset rapporterer at andelen ligger 
rundt 90 %. 
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Etablere tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og 
kulturforståelse  
Finnmarkssykehuset v/Samisk helsepark etablerer nå et geriatriteam som også skal 
ambulere. Ved sykehuset i Kirkenes legges det til rette for å ivareta samisk språk og 
kultur innen for avdeling for rehabilitering. Nordlandssykehuset har tatt kontakt med 
ulike instanser innenfor det samiske miljøet for å kunne konkretisere det videre 
arbeidet til et mer spisset oppdrag som det kan arbeide videre med. 
 
Det er utarbeidet en skisse for spesialisthelsetjenester som ivaretar samisk språk og 
kultur i tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter (TDS) i Tysfjord. Dersom dette blir 
vedtatt og etablert kan det fungere som modell for nordsamisk område. Helse Nord RHF 
har et pågående arbeid for å ferdigstille en ny geriatriplan. Alle helseforetak vil bidra inn 
i dette arbeidet med særskilt fokus på å svare ut kravet. 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer tertialvis på status på Tolkeprosjektet og har lyst ut 
prosjektlederstilling med søknadsfrist i begynnelsen av juni.   
 
Felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter 
UNN har utarbeidet prosedyren for 1,5T MR undersøkelse av prostata er klar og tatt i 
bruk i Harstad. Første pasient er undersøkt etter protokollen 29.04. De neste er planlagt 
04.05, 06.05 og 11.05. Det vil deretter bli gjort en evaluering hvor resultatet 
sammenlignes med tilsvarende undersøkelse på 3T MR. Deretter kan prosedyren 
overføres til de andre aktuelle sykehus.  
 
Muskel-skjelett seksjonen har startet arbeidet med gjennomgang av msk-protokollene 
for å sikre en enhetlig praksis. Dette vil gi grunnlag for DocMap prosedyrer for flere 
fagområder. 
 
De øvrige kreftforløp og protokoller er forsinket. Tilsetting av nylig utlyst stilling som 
seksjonsleder for legegruppen vil være av betydning for å sikre fremdrift i dette 
arbeidet. Helse-Nord har en ulik maskinpark og protokoller må ta hensyn til dette. 
Arbeidet er derfor krevende. 
 
Tilbud til barn og unge utsatt for seksuelle overgrep  
Arbeidet med å planlegge ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for 
seksuelle overgrep er igangsatt. Rapportene fra helseforetakene viser at det er noe ulikt 
hvor langt arbeidet er kommet.  
Helse Nord RHF ser det som viktig å følge opp dette i faglinjen. Det er sentralt at 
tilbudene som videreføres eller etableres har et faglig innhold som ivaretar pasientens 
behov og rettigheter, både medisinsk og juridisk. Rapporten fra NKLM om faglige 
anbefalinger ved overføring til spesialisthelsetjenesten vil ligge til grunn. Siden det er 
mange ulike aktører involvert er det viktig å utarbeide gode samarbeidsavtaler.  
 
Omskjæring av gutter  
Nordlandssykehuset har pr. i dag ingen operatører eller opererende team som ønsker å 
delta i rituell omskjæring av gutter, og klarer derfor ikke å løse oppdraget slik det her 
ble forstått. Imidlertid er det nå mulighet for gutter i Nord-Norge å bli henvist for rituell 
omskjæring til St. Olavs hospital i Trondheim, som har etablert dette tilbudet. 
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Nordlandssykehuset ber derfor Helse Nord RHF om at tilbudet ved St. Olavs kan brukes 
som løsning på oppdraget, og at oppdraget dermed kan anses som løst.  
 
Åpne dokumenter  
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har laget handlingsplan som er under 
høring i foretaket. Nordlandssykehuset rapporterer at de er langt unna et ønsket 
normalnivå, og finner det vanskelig å definere et normalnivå på dette tidspunkt. 

 
Hvordan handlingsplanen for både åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder uten 
ny planlagt kontakt skal være, er noe avhengig om man klarer vise dette i SAS Visual 
Analytix eller om det må baseres på DIPS rapporter. 
 
Ved UNN er det laget indikator i UNN KIS for kontinuerlig måling av antall åpne 
dokumenter. Ledere kan overvåke antatall uferdige oppgaver på daglig basis og ta ut 
trender over tid. Foreløpig viser statistikken et økende antall åpne dokumenter totalt for 
UNN i 2015. 
 
Andel legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek 
Nord 
I Nordlandssykehuset Bodø er det fast farmasøyt på følgende avdelinger: 
Alderspsykiatri, sengepost for nyre- og gastromedisin og korttidsenheten for rus. Ved 
disse avdelingene er det gjennomført totalt ca. 250 legemiddelgjennomganger i løpet av 
første tertial 2015. For sykehusene i Lofoten og Vesterålen har det ikke vært 
gjennomført LMG som følge av personalmangel blant sykehusfarmasøytene. Ved UNN er 
det gjennomført 296 legemiddelgjennomganger av farmasøyt, fordelt mellom 
intensivavdeling (124), pasientsentrert helsetjenesteteam, medisinsk klinikk (29), 
gynekologi/urologi (17) og alderspsykiatrisk avdeling (126). Finnmarkssykehuset har 
ikke rapportert hvor mange gjennomganger som er gjort. Ved Helgelandssykehuset 
gjennomføres legemiddelgjennomganger ved at farmasøyt er med i ortogeriatrisk team. 
 
Antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek 
Nord 
Nordlandssykehuset har satt av tid til gjennomføring av samstemming av 
legemiddellister i SamStem- prosjektet, og 15 samstemminger er gjort første tertial. Ved 
UNN er det gjennomført 54 legemiddelsamstemminger. Ved Helgelandssykehuset er 
ansvaret for samstemming ved innleggelse og utskrivelse plassert hos lege.  
 
Gjennomsnittlig andel pasienter med dokumentert samstemt legemiddelliste ved 
innleggelse og utskrivelse er hhv 60 % og 76 %. 7 samstemminger er utført av farmasøyt 
etter henvisning fra lege. I tillegg har farmasøyt gjennomført 37 
legemiddelsamstemminger i forbindelse med kvalitetsmålinger i SamStem- prosjektet. 
Finnmarkssykehuset har gjort 22 samstemminger i Kirkenes, og 20 er planlagt i 
Hammerfest som ledd i kvalitetsstudien i SamStem- prosjektet. 
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4 Kvalitet og pasientsikkerhet   
 
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet har utsatt fristen for iverksetting av alle innsatsområder i 
alle relevante enheter fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016. 
 
Spredningen av innsatsområdene til alle relevante enheter i helseforetakene er 
krevende, men arbeidet går framover. Helse Nord RHF arrangerte i mars 
veiledersamling for de lokale programlederne i regionen, med undervisning fra bl. a. 
sekretariatet i det nasjonale programmet, fra FIKS om DIPS Arena og fra NST om 
eResept. For å bistå til spredning av innsatsområdene var det planlagt å starte regionalt 
læringsnettverk. De lokale programlederne finner det mer nyttig heller å gjennomføre 
læringsnettverk i det enkelt HF på de innsatsområder det ønskes hjelp til å komme 
videre med. Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset bidrar i dette arbeidet.  
 
Samstemming av legemiddellister er det mest komplekse innsatsområdet i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Prosjektet SamStem – regional innføring av tiltaket 
samstemming av legemiddellister i Helse Nord bistår foretakene i å få på plass dette 
innsatsområdet. Det utarbeides og implementeres felles retningslinjer for samstemming 
av legemiddellister i regionen. Prosjektet ledes fra Sykehusapotek Nord, og 
kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF finansierer farmasøytstillinger som er plassert ved 
helseforetakene. 
 
Gjennomføring av innsatsområdene innebærer målinger og manuelle registreringer, og 
dette er en krevende del av arbeidet. Nettverket av programledere i Helse Nord har 
samarbeidet for å få på plass en elektronisk løsning for registreringer med 
rapporteringsløsning, for å redusere dette manuelle merarbeidet. Den midlertidige 
løsning er et elektronisk risikovurderingsskjema som er utviklet i Helse Vest. 
Foretakene ønsker å ta den midlertidige løsningen i bruk i påvente av DIPS Arena. 
Skjemaet er oversendt Helse Nord IKT for innsetting i DIPS. 
 
Den regionale kompetansetjenesten arrangerte i november 2014 Regional 
pasientsikkerhetskonferanse Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord – sett med pasientens 
øyne, med 123 deltakere. De arrangerte også en workshop i samstemming av 
legemiddellister og et dagsseminar for toppledere og styremedlemmer. 
Kompetansetjenesten produserte sammen med kommunikasjonsavdelingen i Helse 
Nord RHF en informasjonsfilm om hjerneslag til You Tube og sosiale medier. Den ble lagt 
ut på sosiale medier i romjula 2014. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Nord var presentert i tematimen til styret i Helse 
Nord RHF i april. 
 
Seks deltakere i ”Forbedringsagent” fullførte sin utdanning i mars 2015. Helse Nord har 
fått plass til to kandidater i nytt kull som startet i mai 2015. 
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Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen  
Undersøkelsen ble gjennomført fra 17. mars til 30. april 2014.  
Alle foretakene som deltok fra Helse Nord nådde målet om svarprosent > 70. 
 
Resultatene fra 2012 og 2014 viser at det er liten endring i gjennomsnittskår både når 
det gjelder sikkerhetsklima, teamarbeidsklima og ledelsesfokus. Å forbedre kulturen i en 
organisasjon er en prosess som krever tid. Det kan være vanskelig å skape endring på 
kort sikt (fra 2012 til 2014).  
 
I oppfølgingsarbeidet har foretakene utarbeidet tiltak for å forbedre 
pasientsikkerhetskulturen. Eksempler på tiltak som er rapportert tilbake etter 
gjennomgang i helseforetakene er mer synlig sykehusledelse, systematisk arbeid med 
avvik og avviksbehandling og opplæring, samt økt fokus på pasientsikkerhet på møter.  
Viser til orienteringssak 70- 2015/3 i styremøtet 17. juni 2015 der en detaljert 
orientering om resultatene blir presentert.  
 
Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid  
Foretakene gjennomfører PasOpp-undersøkelser for å framskaffe systematisk 
informasjon om pasient og brukers erfaringer med helsetjenesten, som ledd i 
forbedringsarbeidet på den enkelte avdeling. Resultatene fra PasOpp-undersøkelsene 
gjennomgås med relevante sykehusenheter for å velge ut fokusområder for videre 
oppfølging. Foretakene involverer pasient og bruker for å få med pasientperspektivet i 
forløpsarbeidet. Enkelte klinikker i Finnmarkssykehuset inviterer årlig bruker- og 
pårørendeorganisasjoner til fagdager innenfor valgte tema. 
Åpenhet om uønskede hendelser er viktig informasjon når pasient og bruker skal 
vurdere helsetjenesten og ta beslutninger i eget behandlingsopplegg. Foretakene legger 
fortløpende utvalgte 3 – 3 meldinger på sine internettsider. 
 
Sykehusinfeksjoner  
Indikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt 
tidspunkt. Fire typer infeksjoner medregnes i denne indikatoren: urinveisinfeksjoner, 
nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient 
kan ha flere typer infeksjoner. Denne prevalensundersøkelsen skal gjennomføres to 
ganger årlig. De siste resultatene som foreligger, er fra undersøkelsen i november 2014.  
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Figur 16Prevalens av sykehusinfeksjoner i Helse Nord fra mai 2012 til november 2014. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. (Nordlandssykehuset gjennomførte ikke prevalensundersøkelsen i november 2013).    
 
Helseforetakene i Helse Nord har dårligere resultater ved undersøkelsen i november 
2014 enn i mai 2014. Unntaket er Helgelandssykehuset, der det ikke ble registrert noen 
infeksjoner ved prevalensundersøkelsen i november 2014. Helse Nord er den region 
som har de dårligste resultatene ved denne prevalensundersøkelsen. 
 
Helseforetakene skal også registrere infeksjoner etter fem ulike kirurgiske 
inngrep(NOIS4 – postoperative sårinfeksjoner). Dette gjøres ved aktiv oppfølging av 
pasientene, som kontaktes 30 dager etter operasjonen. NOIS- årsrapport for 2014 
foreligger ikke enda. Foreløpig informasjon om resultater tyder på at det i Helse Nord 
ikke har vært bedring i resultatene fra 2013 til 2014 for de fleste av disse typer inngrep. 
Resultatene fra NOIS- årsrapport 2014 vil bli nærmere omtalt i tertialrapport 2 - 2015. 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse  
 
 Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Det vises til styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015, herunder økningen i 
bemanningen for 1. tertial 2015. 
 
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset representerer over halvparten av 
økningen. Økningen fordelt på stillingsgrupper framgår av tabellen under. 

4 Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften) 
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Tabell 3 Gjennomsnittlig endring månedsverk 1. tertial 2015 versus 2014, Helgelandssykehuset og 
Nordlandssykehuset 
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, 
sykepleiere, diagnostisk personell, driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppen 
”Adm. og ledere” ved Nordlandssykehuset har det vært en reduksjon.  
 
Andel deltid 
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom 
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF enn helseforetakene lenger nord i 
regionen. 
 
Arbeidet med heltidskultur er et langsiktig arbeid. Trenden 1. tertial 2015 er at andelen 
deltid går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Men også blant 
stillingsgruppene er det stor variasjon, se graf under. 
 
Blant stillingsgruppene helsefagarbeider, forskning og diagnostisk personell er trenden 
en økende andel deltid. Helsefagarbeidere er også den gruppen hvor 
gjennomsnittalderen er høy og sykefraværet relativt høyt. 
 

1. tertial
Foretak Overordnet stillingsgruppe snitt 14 snitt 15 endring

01. Adm. og ledere 229 231 2
02. Pasientrettede stillinger 159 161 2
03. Leger 165 187 22
04. Psykologer 40 45 5
05. Sykepleiere 444 465 21
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 71 72 1
07. Diagnostisk personell 56 66 10
09. Drifts/teknisk personell 108 115 6
10. Ambulansepersonell 107 110 3
11. Forskning 0 0 0

1 378 1 452 74
01. Adm. og ledere 645 627 -18
02. Pasientrettede stillinger 489 497 8
03. Leger 436 451 15
04. Psykologer 86 88 2
05. Sykepleiere 1 072 1 097 25
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 186 191 4
07. Diagnostisk personell 135 138 3
09. Drifts/teknisk personell 176 188 13
10. Ambulansepersonell 166 169 3
11. Forskning 2 16 14

3 394 3 460 67

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

Subtotal: HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

Subtotal: NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)
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At andelen deltid øker for forskningspersonell er forventet, da flere har forskning som 
en del av sitt samlede arbeid. 
 
For stillingsgruppene sykepleiere, drifts-/teknisk og psykologer er trenden en 
avtagende andel deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner 
 

 
Figur 17 Andel deltid, stillingsgrupper i Helse Nord 

 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet 
Gjennom Oppdragsdokumentet 2014 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider 
måltall og handlingsplaner for å redusere sykefraværet. For handlingsplaner og tiltak 
vises til styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster. 
 

 
Tabell 4 Måltall sykefravær i Helse Nord – hittil i år 2015 
  
 Sykefraværet hittil i år 2015 viser til og med april. Fraværet var unormalt høyt i februar 
for hele regionen og påvirker tertialfraværet i stor grad. Man kan forvente at dette 
regulerer seg fram mot 2. tertial, allikevel er viktig at foretakene fortsetter å øke 
kunnskaps- grunnlaget og realiserer gevinster gjennom ulike tiltak. 
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FIN UNN NLSH HSYK HN IKT HN RHF SANO
2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %

Måltall 2014 7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %
2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 %

Hiå 2015 9,1 % 9,3 % 8,6 % 8,0 % 5,6 % 5,0 % 5,5 %
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Møtedato: 17. juni 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-47/012       Bodø, 10.6.2015 
 

Styresak 71-2015/6 Brev av 4. juni 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet til Konstali Helsenor AS 

ad. Om styreleders tilsynsansvar m. v. 
    Kopi av brevet var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Møtedato: 17. juni 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2014/711-47/012       Bodø, 10.6.2015 
 

Styresak 71-2015/7 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, 

den 10. juni 2015 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/717 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 36 

Sted/Dato: 
Bodø, 10.6.2015 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 10. juni 2015 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 16. september 2015 

 
Tilstede 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Mildrid Pedersen leder FFO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Werner Johansen medlem FFO 
Åse Almås Johansen medlem FFO 
Bjørg Molander varamedlem 

- møter for Arnfinn Hanssen 
FFO 

Gunn Strand Hutchinson medlem SAFO 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 
Alvhild Marie Yttergård varamedlem (deltok frem til kl. 12.00) 

- møter for May Anne Brand  
Fylkeseldrerådene 

Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Erling Bang  rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Frode Eilertsen seksjonsleder - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Ingvild Fjellberg rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Siw Skår rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Knut Tjeldnes seniorrådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Linn Gros rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Frank Nohr rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver - deltok på telefon Helse Nord RHF 

 
  

 
 
Postadresse: 
Helse Nord RHF 
8038 BODØ 

 
Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
Faks: 75 51 29 01 

 
www.helse-nord.no 
postmottak@helse-nord.no 
Org.nr.: 883 658 752 
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Forfall 
 
Navn: Tittel: Organisasjon: 
Asbjørn Larsen nestleder 

Varamedlem Vidar Hårvik kunne ikke 
møte i Asbjørn Larsens fravær. 

RIO 

May Anne Brand medlem Fylkeseldrerådene 
Astri Daniloff medlem 

Ingen varamedlem kunne møte i  
Astri Daniloffs fravær. 

Fylkeseldrerådene 

Arnfinn Hanssen medlem Fylkeseldrerådene 
Hanne Husom Haukland medisinsk rådgiver Helse Nord RHF 
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RBU-sak 35-2015  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 35-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 36-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

20. mai 2015 
Sak 37-2015 Plan 2016-2019, inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 

Saksdokumentene var ettersendt. 
Sak 38-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025 
Sak 39-2015 Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter med CFS/ME, 

sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet og økt kjøp av 
behandlingsplasser, oppfølging av RBU-sak 8-2015 

Sak 40-2015 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, 
informasjon 

Sak 41-2015 Møteplan 2016 
Sak 42-2015 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

• Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan, mandat for 
arbeidet 

• Brukermidler 2015 - status på utbetaling, oppfølging av 
RBU-AU-sak 15-2015 

 4. Styresaker fremover - oversikt 
 5. Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus for Helse Nord 

2015-2025, statusrapport juni 2015 
 6. Transport av psykisk syke - orientering om status for 

transporttilbudet 
 7. Medisiner på blå resept, oppfølging av RBU-sak 15-2015, sak C 
 8. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, 

arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord, 
informasjon 

 9. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private 
institusjoner, oppfølging av RBU-sak 25-2015, sak B 

Sak 43-2015 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-

Norge HF, den 22. april 2015 
 2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, 

den 28. mai 2015  
 3. Resolusjon/årsmøteuttalelse fra Norsk revmatikerforbund 

Troms fylkeslag  
 4. Brev fra FFO Nordland Takk for brukerprisen 2015  
 5. Brev fra FFO Nordland til Brukerutvalgene under FFOs profil 
Sak 44-2016 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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RBU-sak 36-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i det  
    Regionale brukerutvalget 20. mai 2015 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 20. mai 2015 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 37-2015 Plan 2016-2019, inkludert rullering av 

investeringsplan 2016-2023 
 Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status i arbeidet med Plan 2016-2019, 

inkludert rullering av investeringsplan 2016-2023 til orientering.  
 
2. RBU slutter seg til adm. direktørs vurderinger om Helse Nords viktigste mål i 

planperioden samt strategi og tiltak for å realisere disse.  
 
 
RBU-sak 38-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord  

2015-2025 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg foreslår at Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 

vedtas som retningsgivende for Helse Nord. 
 
2. RBU påpeker behovet for å styrke utdanningskapasiteten både for øyeleger og 

videreutdanning av sykepleiere. 
 

3. RBU ber om at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (herunder private 
avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) styrkes betydelig. 

 
 
RBU-sak 39-2015 Rehabiliteringstilbud for behandling av pasienter 

med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i 
tilbudet og økt kjøp av behandlingsplasser, 
oppfølging av RBU-sak 8-2015 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om Rehabiliteringstilbud 

for behandling av pasienter med CFS/ME, sykelig overvekt, m. m. - endringer i tilbudet 
og økt kjøp av behandlingsplasser til orientering. 
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2. RBU ber om å bli holdt fortløpende orientert om eventuelle endringer i 
rehabiliteringstilbudet og samhandlingen med kommunene for denne 
pasientgruppen. 

 
 
RBU-sak 40-2015 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - 
    resultater, informasjon 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om resultatene fra 

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 til orientering. 
 
2. RBU ber om at resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 brukes i 

det videre forbedringsarbeidet i helseforetakene. 
 
 
RBU-sak 41-2015 Møteplan 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2016 for det Regionale brukerutvalget vedtas som følger: 
 
Dato  tidspunkt møtested 
20. januar 2016 09.00 - 14.00 Bodø 
dd. februar 20161 dato og tidspunkt avtales nærmere Bodø 
17. mars 2016 09.00 - 14.00 Bodø 
18. mai 2016 10.15 - 15.00 Tromsø 
8. juni 2016 09.00 - 14.00 Bodø 
14. september 2016 09.00 - 14.00 Bodø 
19. oktober 2016 10.15 - 15.00 Tromsø 
9. november 20162 10.15 - 15.00 Tromsø 
 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 13. - 14. september 2016 i Bodø.  
 
3. RBU ber administrasjonen om å planlegge for brukeropplæringen i løpet av 2016. 
 
 
  

1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2016 - tildeling av midler 
2 I forbindelse med RBU-møtet i NOV2016 avholdes fellesmøte med lederne av brukerutvalgene i 
underliggende HF. 
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RBU-sak42-2015 Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

• Mulighetsstudiet for fremtidig organisering - Pasientreiser: Arbeidsgruppemøte 1 
- 26. mai 2015, arbeidsgruppemøte 2 - 12. juni 2015, arbeidsgruppemøte 3 - 19. 
juni 2015.  

• Styremøte i Helse Nord RHF, 27. mai 2015: RBU-leder meldte forfall på kort 
varsel. Asbjørn Larsen møtte. Oppfølging av RBU-leders avviksmelding på 
pasientreiser i styremøte 29. april 2015, informasjon. 

• LMS fagnettverkssamling HN - Sortland, 2. - 3. juni 2015: Informasjon om RBU-
leders innlegg og deltagelse. 

• Styringsgruppemøte i Prioriteringsveileder 2, 15. juni 2015: RBU-leder vil gi 
informasjon om dette møtet i neste RBU-møte. 

• Regional nettverkskonferansen for revmatologi i nord, 5. - 6. november 2015 i 
Bodø: Invitasjon og avklaring av deltakelse fra RBU. RBU-leder Mildrid Pedersen 
og RBU-medlem Werner Johansen deltar på konferansen. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
• RBU-medlem Åse Almås Johansen orienterte om følgende: 

a) Møte i prosjektgruppen for Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus, 
28. mai 2015  

b) Regionalt fagnettverk for brukere og pårørende innen rus og psykisk helse i 
Tromsø, 22. mai 2015  

c) Telefonmøte i faggruppen psykisk helsevern, 1.juni 2015 
• RBU-medlem Bjørn Helge Hansen orienterte om følgende: 

a) LHL vedtok 3. juni 2015 bygging av nytt sykehus - i slutten av januar 2018: 
Informasjon om vedtaket og tilbud 

b) Feiringklinikken tilbyr å dekke egenandel for reiser for pasienter som velger 
deres tilbud. 

• RBU-medlem Werner Johansen om følgende: 
a) Styringsgruppemøte prosjekt Mine pasientreiser, 3. juni 2015 
b) USAM-møte, 8. juni 2015 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
• Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan, mandat for arbeidet: RBU inviteres til å 

komme med innspill til mandatet. Innspill sendes til RBU-leder som 
videreformidler disse samlet til Helse Nord RHF. 

• Brukermidler 2015 - status på utbetaling, oppfølging av RBU-AU-sak 15-2015: 
Informasjon 

• Oppfølging av RBU-sak 22-2015 Pasientrettet informasjon om kliniske studier på 
helsenorge.no - brukerrepresentant til arbeidsgruppe: Arnfinn Hanssen ble 
oppnevnt til denne arbeidsgruppen i RBU-møte 19. mars 2015. Det ble etterlyst 
aktivitet i arbeidsgruppen/innkalling til ev. møter. RHF-ledelsen orienterte om 
saken. 

• Anbud landeveistransport, område Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 
informasjon: RBU-leder Pedersen har bedt om en tilbakemelding om 
konsekvenser for pasienter i området som skal til lege, fysikalsk behandling m. 
m. etter siste anbudsrunde. RHF-ledelsen orienterte. 
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• Norsk Pasientskadeerstatning, statistikk for regionale helseforetak: Informasjon 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Strategisk utviklingsplan for psykisk helse og rus for Helse Nord 2015-2025, 

statusrapport juni 2015 
6. Transport av psykisk syke - orientering om status for transporttilbudet 
7. Medisiner på blå resept, oppfølging av RBU-sak 15-2015, sak C 
8. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i 

bilambulansetjenesten i Helse Nord, informasjon 
9. Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, oppfølging av 

RBU-sak 25-2015, sak B 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
I RBU-sak 42-2015/9 Tilgjengelighet for bevegelseshemmede ved private institusjoner, 
oppfølging av RBU-sak 25-2015, sak B vedtok Regionalt brukerutvalg følgende:  
 
1. Regionalt brukerutvalg ber administrasjonen om å følge opp Viken senter for å få på 

plass en overordnet plan som viser deres planlagte tiltak med tidsfrister for å få 
tilpasset bygg og anlegg til kravet om universell utforming. 

 
2. RBU ber videre om at alle private institusjoner med avtale med Helse Nord RHF 

følges opp med hensyn til kravet om universell utforming av bygg.  
 
 
RBU-sak 43-2015 Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i Brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 22. 

april 2015 
2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF, den 28. mai 2015 
3. Resolusjon/årsmøteuttalelse fra Norsk revmatikerforbund Troms fylkeslag 
4. Brev fra FFO Nordland Takk for brukerprisen 2015 
5. Brev fra FFO Nordland til Brukerutvalgene under FFOs profil 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 44-2015  Eventuelt 
   Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Bodø, den 10. juni 2015 
 
godkjent av Mildrid Pedersen, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 10JUNI2015 – kl. 15.05 
____________________  
Mildrid Pedersen 
RBU-leder 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 91


	Forside
	Styresak 63-2015 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, hovedrapport
	Styresak 63-2015 Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, hovedrapport, vedlegg 1
	Styresak 65-2015 Tertialrapport nr 1-2015
	Styresak 65-2015 Tertialrapport nr 1-2015, vedlegg
	Styresak 71-2015 Referatsaker 6, forside
	Styresak 71-2015 Referatsaker 6
	Styresak 71-2015 Referatsaker 7, forside
	Styresak 71-2015 Referatsaker 7



