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Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  

I. Fjellberg/R. Sundset   Bodø, 23.9.2015 
 

Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 

handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
De regionale helseforetakene har mottatt tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015 
fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i brev av 30. juni 2015, jf. styresak 90-
2015/3 Referatsaker (styremøte 26. august 2015).  
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - 
tilleggsdokument i styremøte 26. august 2015 og fattet følgende vedtak i punkt 3: Styret 
ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en konkret 
handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. september 
2015. 
 
Styret behandlet styresak Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging 
av styresak 49-2015 og 67-2015 i styremøte 26. august 2015 og fattet følgende vedtak i 
punkt 3: Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppdatert rapport om utviklingen av 
ventetider og fristbrudd i Helse Nord innen 1. oktober 2015.  
 
Denne styresaken legges frem for styret i Helse Nord RHF som en oppfølging av 
styresak 75-2015 og 76-2015.  
 
Beslutningsgrunnlag 
Status fristbrudd/ventetid pr. august 2015 
Oppdaterte tall til og med august 2015 viser en økende utvikling i alle helseforetak i 
andel pasienter som avvikles med fristbrudd. Helse Nord er den helseregionen som har 
størst andel avviklede pasienter med fristbrudd (ca. 8 %) etterfulgt av Helse Sør-Øst (ca. 
5,5 %).   
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Samtlige fire helseforetak i Helse Nord kan vise til en økende andel pasienter som 
avvikles med fristbrudd for august 2015 sammenlignet med juli 2015. For 
Nordlandssykehuset HF er andelen over 10 %, mens for de øvrige helseforetakene 
ligger andelen mellom 6-8 %.    
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Det er et nasjonalt krav om at ventetid skal være under 65 dager. Ingen helseregioner 
ligger under kravet på 65 dager for avviklede pasienter i august 2015. Helse Nord har, 
for avviklede pasienter, en gjennomsnittelig ventetid på over 80 dager, mens for de 
øvrige helseregioner er gjennomsnittelig ventetid mellom 70 og 75 dager. Alle 
helseregioner har en økning i gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter fra juli 
til august 2015.  
  

 
 
Den gjennomsnittelige ventetiden for avviklede pasienter har for alle helseforetak i 
Helse Nord økt fra juli til august 2015. For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er 
gjennomsnittelig ventetid ca. 95 dager, for Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF ca. 75 dager og for Helgelandssykehuset HF 65 dager. 
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De fem fagområder med flest antall fristbrudd for pasienter som er avviklet er angitt i 
tabellen under.  
 

 
 
Det er Helse Nord som har lengst gjennomsnittlig ventetid (120 dager) for pasienter 
som fremdeles venter (gjelder alle ventende, ikke bare de med rett), etterfulgt av Helse 
Sør-Øst på 95 dager.  Sammenlignet med juli 2015 er det Helse Nord som øker mest i 
gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fremdeles venter. 
 

 
 
For pasienter som fremdeles venter er andelen med fristbrudd under 4 % for alle 
helseforetak.  For Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF er andelen like 
under 4 %, mens andelen er ca. 2 % for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Finnmarkssykehuset HF. Sammenlignet med juli 2015 er tallene for august 2015 
nedadgående, spesielt for Helgelandssykehuset HF.    

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter, ettersendelse

side 6



 
 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fremdeles venter, har økt i august 2015 
sammenlignet med juli 2015 i samtlige helseforetak. Nordlandssykehuset HF og 
Helgelandssykehuset har gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter på ca. 130 
dager, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF har 
henholdsvis 110 og 95 dager. 
 

 
 
Tabellen under viser de fem fagområder med flest antall fristbrudd for pasienter som 
fremdeles venter. 
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Helse Nord har lengst ventetid og størst andel fristbrudd av alle regioner.  
 
En positiv utvikling er antall fristbrudd som fortsatt venter, hvor det er en nedadgående 
trend. Økende ventetid på de som fortsatt venter, kan muligens indikere prioritering av 
de pasientene som har frist. Det har vært oppfølgingsmøter med alle helseforetak i 
september 2015 hvor helseforetakene har presentert sine handlingsplaner for å 
redusere ventetid og fristbrudd.  
 
En oppsummering av tiltaksplanene for hvert helseforetak er presentert som vedlegg til 
styresaken. Samlet er dette et uttrykk for at det arbeides systematisk med fristbrudd, 
men at vi kan få en stor utfordring med ventelistene for de lavest prioriterte pasientene.  
 
Tilleggsdokument til OD2015 
Punktene som ligger til oppfølging i tilleggsdokumentet er kapittel 2 ad. tiltak for å 
redusere variasjon i ventetider og effektivitet med underpunktene a-g, der punkt a, b, e 
og f er områder, der det er bedt om at de fire RHF-ene samordner seg. 
 
Helse Nord RHF følger opp styresak 75- 2015 ved å presentere handlingsplaner for 
hvert av helseforetakene i denne styresaken. I denne prosessen har Helse Nord RHF 
bedt helseforetakene om å presentere de områdene, der de har høyest andel fristbrudd 
og lengst ventetid og hvilke tiltak de vil sette i gang på kort og lang sikt. 
 
Vi har også bedt om tiltaksplan for å nå målet om planleggingshorisont på seks måneder 
og timetildeling i første svarbrev etter vurdering av henvisning.  En kort sammenstilling 
av hver handlingsplan er vedlagt styresaken. 
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Oppfølging av punkt a-g: 
a) Utarbeidelse av forslag til indikatorer og fagområder for prioritert styringsmessig 

oppfølging  
b) Etablering av nettverk for å fremme metodeutvikling på tvers av RHF 
 
Helse Vest RHF leder arbeidet for å samordne tiltak på tvers av RHF-ene, og i et 
interregionalt fellesmøte med alle RHF-ene på fredag 18. september 2015 ble det 
diskutert hvordan RHF-ene i fellesskap skal løse utfordringene i tilleggsdokumentet.  
 
De fire regionene skal i fellesskap bygge kunnskap og presentere tiltak som er iverksatt 
for hvert av punktene i tilleggsdokumentet til oppdragsdokument 2015. Regionene skal 
i fellesskap bidra til å dele kunnskapsgrunnlag, metoder og tiltak med et formål om at 
alle vil ha en base av tiltak som kan stilles til disposisjon mellom regionene. 
  
Forslag fra dette fellesmøtet er at det fra høsten 2015 etableres et kompetansenettverk 
mellom RHF-ene med formål om å utveksle erfaringer og utvikle metodikk knyttet til 
arbeid for å redusere ventetider, øke effektivitet og kapasitetsutnyttelse. 
 
c) Etablering av regionale innsatsteam og arenaer for utveksling av erfaring om 

endringsprosesser 
Det arbeides med å få etablert et regionalt innsatsteam med en regional koordinator fra 
Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har hatt egne oppfølgingsmøter med helseforetakene i 
forbindelse med kravene i tilleggsdokumentet, og har diskutert hvilke arbeidsoppgaver 
et regionalt innsatsteam skal ha, basert på hvilke områder helseforetakene trenger 
bistand på. 
 
d) Innføre lengre planleggings- og timetildeligshorisont ved poliklinikker  
Videreført til helseforetakene i foretaksmøte 4. september 2015. Se vedlagte 
handlingsplaner. 
 
e) Bedre innsikt i variasjon i liggetid og andel dagbehandling i forbedringsarbeid  
Helse Nord RHF vil diskutere med de andre helseregionene hvilke prosedyrer og 
indikatorer som er aktuelle å sammenligne, og i samarbeid med de andre regionene og 
Helsedirektoratet v/Norsk Pasientregister (NPR) utvikle løsninger, der slike data 
sammenstilles nasjonalt i en publiseringsløsning som er lett tilgjengelig for klinikere og 
ledere i sykehus.  
 
f) Bruke innsikt om variasjon i forbruk av helsetjenester i forbedringsarbeid 
De fire RHF-ene ble bedt om å systematisk sammenligne forbruk av helsetjenester på 
prosedyrenivå mellom sykehus, både mellom sykehus i regionene, men også sykehus 
nasjonalt. SKDE1 bidrar inn i arbeidet med forbruksinformasjon, der man ser på 
hvordan situasjonen er i dag, hvilke tjenesteområder vi bør vite mer om, og hvilke tiltak 
som skal iverksettes der det avvikes vesentlig. Det må avklares hvordan man kan jobbe 
videre med disse problemstillingene på RHF-nivå og på tvers av RHF-ene.  
 
 

1 SKDE: Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
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g) Bedre samhandling med private og avtalespesialister 
Helse Nord RHF vil fasilitere møtearenaer mellom spesialisthelsetjenesten og private 
avtalespesialister slik at man får et tettere samarbeid.  
 
Hver region vurderer kontinuerlig på hvilke fagområder det er behov for supplerende 
anskaffelser. Ny somatikkanskaffelse pågår i Helse Nord. Denne skal tre i kraft 1. juni 
2016. Dette er innenfor områdene ortopedi, plastikkirurgi, øre-nese-hals, hjerte, mage-
tarm og urologi.  
 
Oppfølging av avtalespesialistene i Helse Nord gjøres gjennom årlig styringsdokument. I 
år har ventetid, økt andel nyhenviste, samarbeid med helseforetakene om ventelister, 
pasientforløp og fag, opprettholdelse av normtall og rapportering til NPR stått sentralt.  
Opprettelse av nye hjemler vurderes i tråd med fagplaner, og samarbeid med lokalt 
helseforetak vektlegges i utlysningen.  
 
Videre oppfølging fra Helse Nord RHF vil være å fullføre anskaffelsene og vurdere 
tilleggsanskaffelser, halvårige møter med de private institusjonene for å følge opp 
intensjonen i rammeavtalen. Fra 1. januar 2016 vil det være på plass en ny rammeavtale 
for avtalespesialister, og en ny regional plan for avtalespesialister skal utarbeides i 
2016.  
 
Kapittel 3 og 4 i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet skal rapporteres i årlig 
melding og behandles ikke i denne styresaken. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud (KTV/KVO) i Helse Nord RHF ble informert 
om presisering av kravene til det videre arbeid med tiltak for å redusere variasjon i 
ventetider og effektivitet i samarbeidsmøte, den 18. august 2015, jf. sak 94-2015 
Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.  
 
KTV/KVO vil få informasjon om tiltaksplanene i helseforetakene i samarbeidsmøte, den 
28. september 2015, jf. sak 111-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, 
tiltaksplan - oppfølging av sak 094-2015.  
 
Brukermedvirkning 
Oppdragsdokument 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet - tilleggsdokument ble 
behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 16. september 2015, jf. 
RBU-sak 47-2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om oppdragsdokument 2015 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet - tilleggdokument til orientering. 
 
2. RBU viser til punkt 3 i vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - 

tilleggsdokument og ber om at brukermedvirkning ivaretas i utarbeidelsen av 
handlingsplanene i helseforetakene.  

 
3. RBU ber om å få lagt frem helseforetakenes handlingsplan til orientering i neste RBU-

møte. 
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4. RBU vil gi uttrykk for sin bekymring, dersom kravet om større effektivitet går utover 
kvaliteten i spesialisthelsetjenesten. 

 
Adm. direktørs vurdering 
I Helse Nord har arbeidet med å sikre at pasientene får behandling innen fastsatte 
frister, pågått over tid. Resultatene lar imidlertid vente på seg. Som oppfølging av 
Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument har helseforetakene utarbeidet nye 
handlingsplaner, og oppfølgingen fra Helse Nord RHF er intensivert.   
 
Fra 1. november 2015 vil alle pasienter med behov for spesialisthelsetjenester ha rett til 
behandling. Dette vil ytterligere utfordre helseforetakene med tanke på fristbrudd og 
ventetider. De tiltakene som presenteres i helseforetakenes handlingsplaner må følges 
opp i lederlinjen i hvert helseforetak også over tid. Dette er viktig for at tiltakene skal få 
effekt både på kort og lang sikt.  
 
Det regionale innsatstemaet skal bistå helseforetakene med endrings- og 
omstillingsprosesser og være en arena for utveksling av erfaring og metodikk for å 
skape forbedring og varige endringer. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med handlingsplaner i 

helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd (jf. Oppdragsdokument 2015 
- tilleggsdokument) til orientering. 

 
2. Styret viser til status for ventetider og fristbrudd og helseforetakenes 

handlingsplaner, og ber styrene i helseforetakene om å følge opp situasjonen i hvert 
styremøte fremover.  

 
3. Styret forutsetter at helseforetakene i Helse Nord samarbeider og utveksler 

erfaringer, slik at alle når de nasjonale mål for fristbrudd og ventetider. 
 

4. Styret ber adm. direktør om å utarbeide et mandat til det regionale innsatsteamet i 
Helse Nord. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å bidra til at de regionale helseforetakene samarbeider 

og lærer av hverandres erfaringer.  
 
 
Bodø, den 23. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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 Vedlegg:  Sammendrag handlingsplan fra Nordlandssykehuset 
 Sammendrag handlingsplan fra UNN 
 Sammendrag handlingsplan fra Finnmarkssykehuset 
 Sammendrag handlingsplan for Helgelandssykehuset 
 
Utrykt vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015  

ad. Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets 
behandling av Prop. 119 S (2014-2015)  
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Handlingsplan 
tilleggsdokument OD 2015 
NLSH

Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 
65 dager

Ortopedi                      
Urologi                           
Generell kirurgi 
Gastroenterologisk 
kirurgi og plastikk-kirurgi 

Lange 
ventetider for 
enkelt fag som 
trekker opp 
snittet.               
Feilregistrering

Utnytter tildelt operasjonsstue kapasitet og vurderer behovet for 
ekstra poliklinikk fortløpende                                                                                             
Vurdere tidligere oppstart / avslutting av timene på poliklinikk.  
Kontinuerlig rydding av feilregistreringer. Ryddes etter tilsendte lister 
og etter Helse Nord LIS (datavarehus)                                                                                       
Alle avd. ledere har fått tilgang til Helse Nord LIS                                                                                                                        
Ekstra ordinære poliklinikker er gjennomført og vil bli fortløpende 
vurdert.                                                                                                                      
Sette av tid i arbeidsdagen til rydding av feilregistreringer.                                              
Fordele ryddejobben på flere personer.                                                                                  
Benytte avtalespesialister.                                                                                                          
Innleie av urolog, plastikk-kirurg og karkirurg.                                                                 
Kontinuerlig opplæring / vedlikehold av kunnskap om registreringer og 
prioriteringsveilederen

Videreføre kortsiktige tiltak                                                                 
Aktiv bruk av virksomhetsportalen og øremerke personer for 
gjennomgang/ oppfølging av Helse Nord LIS                                                                                              
Benytte avtalespesialister i større grad                                    
Ansettelse av plastikkkirurg                                                                 
Benytte kapasitet i hele klinikken også i Lofoten og Vesterålen                                                                                          
Vurdere utnyttelse av poliklinikktimene (tidligere oppstart / 
senere avslutting/ antall poliklinikkdager pr. lege)                                                                                        
Utnytte operasjonsstuetildelingen                                                     
Utarbeide plan for rekruttering til urologi

 Fristbrudd Ingen fristbrudd Ortopedi                   
Urologi                               
Generell kirurgi  
karkirurgi  og 
gastroenterologi . 
Fristbruddene fordeler 
seg på følgende 
omsorgsnivå: 17 med 
omsorgsnivå poliklinikk, 
5 med omsorgsnivå 
dagbehandling og 3 med 
omsorgsnivå heldøgn

Innføring av 
pakkeforløp 
kreft har 
redusert  
polikliniske 
kapasitet fordi 
timer holdes 
åpne for 
pakkeforløp  

Helse Nord LIS virksomhetsportalen benyttes.                                                                      
Alle avdelings ledere har fått tilgang til Helse Nord LIS                                                       
Kontinuerlig opplæring / vedlikehold av kunnskap om registreringer og 
bruk av  prioriteringsveilederen og fristsetting                                             
Utnytte tildelt stuekapasitet og vurdere utnyttelse av poliklinikktimene. 
Klinikken har påbegynt oppfølgning av dette slik at vi får ryddet bort de 
fristbruddene som ikke er reelle. 

Videreføre kortsiktige tiltak.                                                                    
Aktiv bruk av Helse Nord LIS virksomhetsportalen                             
Øremerke personer for gjennomgang/ oppfølging av Helse Nord 
LIS                                                                                                                   
Benytte avtalespesialister i større grad

Status innføring lengre 
planleggings- og 
timetildelingshorisont ved 
poliklinikker

6 mnd Langtidsplanlegging av legers fravær / tilstedeværelse 6 mnd. frem i 
tid. Timebøker i DIPS åpnes etter denne planleggingshorisonten.                                
Kar og uro har faste poliklinikkdager.                                                              
Stort fokus på dette blant ledere

Videreføre kortsiktige tiltak.                                                                    
Sette krav om langtidsplanlegging av legers fravær / 
tilstedeværelse med klare frister.                                                                                            
Lederfokus

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk har påbegynt prosessen med 
tildeling av time i første brev                                                                                                                                   
Ledere har stort fokus på dette

Videreføre påbegynte tiltak
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Handlingsplan 
tilleggsdokument OD 2015 
UNN HF

Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 65 
dager

Poliklinikk 
ortopedi/plastikkirurgi/ 
håndkirurgi. Polikliniske 
operasjoner hånd- og 
plastikkirurgi                            
Øye                                        
Urologi
Gastrokirurgi
Inkontinens uro/gyn                           

Manglende kapasitet, totalt 
sett for mange funksjoner som 
skal dekkes i forhold til 
kapasitet med dagens 
organiseirng og prioriteringer                                  
Gjeldende intern prioritering 
ift alvorlighetssgrad på ikke 
rettighetspasienter.          
Mangel på  legespesialister i 
enkelte fagområder

Personalressurser styres i større grad, og settes opp 
der det er størst behov.                     
Operasjonskapasiteten som ikke blir utgitt på grunn 
av mangel ressurser på operasjonsavdelingen, 
gjøres om til poliklinikk og PPK på kort varsel.                                                                            
Så mange som mulig settes opp på time innen 
01.11.15                                                                             
Gi den høyest prioriterte behandling raskere time.               
Ikke å gi behandling til de som i dag har lengst 
ventetid.                                                                            
Øke den totale behandlingskapasitet.                                
Hindre økt tilstrømming av pasienter                            
Behov for å ha flere leger utover tjenesteplanene i 
urologi og ortopedi(poliklinikk)                                           
Behov for kjøp av eksterne tjenester hos private 
ortopedi og urologi                    

Samsvar inntak og kapasitet.                                        
God og langsiktig planlegging av arbeidsplaner.    
Rydding i ventelister.                                                    
Færre pasienter i nevnte kategorier får rett til 
helsehjelp.                                                                     
Avvise pasienter som ikke trenger helsetjenester 
på Universitet-sykehusnivå.                                                
Samordne prioriteringsrutiner med 
avtalespesialister og øvrige sykehuspoliklinikker i 
Helse Nord. 

 Fristbrudd Ingen fristbrudd Ortopedi/plastikkirurgi                                        
Urologi
Gastrokirurgi
Inkontinens

Mangel på 
operasjonskapasitet        
Manglende oppfølging av 
prosedyrer om å kontakte 
andre institusjoner, evt. Helfo.                                      
Økende antall henvisninger 
pga demografi og pakkeforløp
Inkontinens et nytt behov som 
krever spesialkompetanse hos 
flere personellgrupper                                

Oppfølging av seksjonsleder kontor og 
avdelingsleder.Implementering av rutiner.
Innført slottider for hastende
Dedikeret personer på ventelistene
Sender pasienter til andre HF

Implementering av rutiner og tilpasse inntak med 
reell kapasitet.                                                                
Rekrutterer og utdanner urologer.
Systematisk arbeid med drift og 
aktivitetsplanlegging tilpasset behovene

Status innføring lengre 
planleggings- og 
timetildelingshorisont ved 
poliklinikker

6 mnd Aktivitetsstyrte bemanningsplanlegginger er i 
oppstart for 6mndr horisont for alle 
personellgrupper

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Opplæring av personellet er startet for å tilpasse 
nye rutiner                                                                 
Aktivitetsstyrte bemanningsplanlegginger er i 
oppstart for 6mndr horisont for alle 
personellgrupper
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Handlingsplan tilleggsdokument OD 2015 FIN Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige 
forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 65 
dager

Revmatologi, øye og ortopedi. Registreringspraksis                              
Ulik praksis for 
registrering av 
konsultasjoner

Fokus på utfordringsområdene og tiltak innenfor 
organisering og planlegging.                                            
Arbeid med rutiner og opprydding i 
registreringspraksis                                                        
Revmatologi, hud, fordøyelse samt ortopedi er det 
satt inn innleie for å få bort ventelister.

Økt gjennomstrømning skal gi kortere 
ventetid og ingen fristbrudd. Ses i 
sammenheng med nyhenvisninger og 
lederstyrt poliklinikk. 

 Fristbrudd Ingen fristbrudd Lite fristbrudd slik regelverket er nå. Hovedsakelig er 
disse inennfor psykisk helse og rus. Andre er  ØHN, 
hjerte og fordøyelse.  

Mangel på behandlere Alle pasienter med fare for fristbrudd skal følges 
opp enkeltvis og gis et tilbud før fristen internt eller 
eksternt

Ventende må få tilbud ved annet sykehus 
dersom fare for fristbrudd eller for lang 
ventetid.                                                      
Samarbeid direkte mellom enkeltpersoner om 
enkeltpasienter ved klinikkene.                                    
Eget prosjekt for fristbrudd leveres 22/9, 
samarbeid med HLSH underveis i prosjektet. 

Status innføring lengre planleggings- og 
timetildelingshorisont ved poliklinikker

6 mnd Alle klinikkene har innført overordnet 
årsplanlegging. Det foreligger årsplaner fra alle 
avdelingene iht egen mal utarbeidet på dette. Her 
defineres blant annet utfordringsområdene og mål 
for aktiviteten. Det er likevel et betydelig arbeid som 
gjenstår innenfor de somatiske klinikkene for å få til 
en god langtidsplanlegging der detaljnivået er godt 
nok og der forutsigbarheten er tilstrekkelig. Flere av 
avdelingene ved sykehusene gjennomfører nå 
planlegging iht 4 måneders planleggingshorisont og 
erfaringene fra dette må høstes. 

Prosjekt for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. 
Prosjektleder skal være på plass i høst.                                                       
Samarbeid med UNN om ambulering være viktig å 
videreutvikle.                                            
Erfaringsutveksling med UNN

Redusere sårbarheten på de fagområdene 
hvor det er «alenespesialister»                                        
Formidlet til alle klinikksjefer som igjen har 
fokus på dette nedover mot sine 
avdelingsledere                                             
Tema på ledermøtene.                                              
Stabilitet i arbeidsstokken                                          
Få på plass «ledelsesstyrt poliklinikk»  
Organisering av de merkatile ressursene og 
opplæringen av disse som et tiltak.

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Klinikk Psykisk helsevern og rus har over flere år 
gjennomført langtidsplanlegging slik at alle pasienter 
nå får time i første brev fra oss. Klinikk Kirkenes har 
ved de fleste av sine avdelinger innført samme 
praksis. Klinikk Hammerfest er den klinikken som er 
kommet kortest på dette. Noen avdelinger gir time i 
første brev, men flere gjenstår

Hovedtiltaket for begge de somatiske klinikkene for 
å kunne gi time i første brev er å få kontroll over 
langtidsplanleggingen. 

Enhetlig praktisering 

Styremøte i Helse Nord RHF 
30. september 2015 - saksdokumenter, ettersendelse

side 15



Handlingsplan 
tilleggsdokument OD 2015 
HLSH

Mål Problemområder Årsak Tiltak kort sikt Tiltak lang sikt som skal sikre varige forbedringer

Ventetid Gjennomsnittlig 
ventetid er under 65 
dager            HLSH har 
gjennomsnittlig 
ventetid for avviklete 
pasienter < 65 dager. 

Hudsykdommer                          
Nevrologi                                                
Rus                                         
Revmatologi,                                       
FMR                                               
Ortopedi

Total kapasitet, høy rettighets-fastsettelse 
(hud og revmatologi), overforbruk (hud)

Øke kapasitet (innleie)                                      
Redusere andel kontroller                                    
Dialog med primærleger.                                   
Rydding av kontroll-lister.                               
Redusere antall langtidsventende

Overføre kontroller til primærhelsetjenesten.                                 
Dialog med primærhelsertjenesten også knyttet til 
forbruk/overforbruk                                                       
Bedre utnyttelse av felles kapasitet

 Fristbrudd Ingen fristbrudd pr 
01.12.15

Hudsykdommer                                
Øvrige fagområder har en-sifret 
antall fristbrudd noe varierende fra 
mnd til mnd 

Hud: Total kapasitet ift antall henvsninger.                                                  
Høy rettighetsfast-settelse, for høyt antall 
kontroller.                                                 
Andre: svikt i administrative rutiner.                                         
Uforutsett fravær. 

Hud: Øke kapasitet ved innleie.                                 
Følge opp ventelister tettere.                              
Styrket sykepleier/sekretær-bemanning.                              
Dialog med primærleger for å redusere 
overforbruk.                                                                
Alle: Innskjerpe rutiner og prosedyrer knyttet til 
ventelister 

Hudsykdommer: 2 -3 hudleger i Mosjøen + 
avtalespesialist i Mo i Rana.                                                                                                      
Dialog med primærhelsetjensten for å overta 
kontroler og redusere overforbruk.                                                                                                   
Alle: Korrekt bruk av prioriteringsveiledere.                           
Reduksjon av langtidsventende.                                                      
Jevnlig opplæring i prosedyrer.   

Status innføring lengre 
planleggings- og 
timetildelingshorisont ved 
poliklinikker

6 mnd Alle poliklinikker har 
planleggingshorisont på > 6 mnd.

Legenes arbeidsplaner er lagt > 6 mnd fremover.                                                    
Arbeidsplaner må foreligge hos 
inntaksfunksjonene. Arbeidsplanene må følges 
strengt.                             

Avdelingene forholder seg til vedtattet 
bemanningsplaner og administartive rutiner. 
Ytterligere kvalitetssikring ved innføring av 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging som eget 
prosjekt.

Tildeling av time  I første svar på 
vurdering

Alle poliklinikker gir time 6 mnd i 
første svar på vurdering. Hvis > time 
6 mnd gis pasienten angivelse i uke-
nr.

Innført time i første innkallingsbrev                                               
Sikre opplræinhg til alle som sender ut 
innkallingsbrev.

Intern revisjon
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