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Formål 
Denne saken legges frem for styret i Helse Nord RHF som en orientering om evaluering 
av ferieavviklingen i 2015, og om planleggingen av ferieavviklingen i helseforetakene 
for 2016. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt med representasjon fra alle 
helseforetakene. Det opprinnelige mandatet ble ytterligere spisset i et mer detaljert 
dokument, for å synliggjøre mulighetsområder for den fremtidige ferieavviklingen i 
2016. 
 
Bakgrunn 
En del av målsettingen med prosjektarbeidet har vært å identifisere områder hvor 
pasientsikkerhet og kvalitet kan være utsatt for risiko under ferieavviklingen. Blant 
annet dreier dette seg om en forsvarlig reduksjon i vikarbruk. I kartleggingen inngår 
sikkerhetsmessige, kvalitative og økonomiske aspekter. Sistnevnte har blitt gitt lavest 
prioritet.  
 
De senere år har det blitt mer krevende å sikre gode og kvalifiserte vikarer til 
ferieavviklingen, og tilgangen på kvalifiserte vikarer er begrenset. Dette har gjort det 
nødvendig å se på løsninger for å sikre en forsvarlig drift gjennom koordinert 
samarbeid internt i det enkelte helseforetak og mellom helseforetakene. 
 
Evaluering av ferieavviklingen for 2015 
Våren 2015 ble det utarbeidet et prosjektmandat (vedlegg 1) med følgende hovedmål:  
Prosjektet skal identifisere områder hvor en kan etablere langsiktig systematikk for 
alternativ oppgavedeling og rotasjon på ferieavvikling som ut fra pasientsikkerhetsmessig, 
kvalitativ og økonomisk perspektiv er en bedre løsning enn å leie inn vikarer. 
 
I tråd med mandatet skulle det vurderes løsninger som fremover ivaretar 
pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. Et mål var å redusere risiko for uønskede 
hendelser knyttet til bruk av vikarer. Redusert risiko kan oppnås ved å bruke færre 
vikarer og sikre at disse har nødvendig faglig kompetanse og tilstrekkelig kjennskap til 
pasientgruppene, landsdelen, nasjonale og regionale retningslinjer, rutiner, utstyr og 
systemer som brukes1. Samtidig må det sikres at man har kontinuitet i tilstedeværelsen 
av eget kompetent personell gjennom sommeren. 
 

1 Rapport om uønskede hendelser knyttet til vikarbruk i spesialisthelsetjenesten. Kunnskapssentret, 
oktober 2013 
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Det ble opprettet en regional prosjektgruppe og lokale arbeidsgrupper i 
helseforetakene. Disse ble bedt om å evaluere ferieavviklingen i forhold til spesifikke 
resultatmål. 
 
Evalueringen viste at det innen flere fagområder er et godt samarbeid og en koordinert 
ferieavvikling internt, og delvis mellom helseforetakene. Det er også fagområder hvor 
det er ønskelig å få større grad av samarbeid og koordinering.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF beskriver store 
utfordringer med å få nok vikarer innenfor spesifikke profesjoner. En oppsummering er 
vist i tabell 1. Oversikten er ikke fullstendig. 
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Tabell 1 Helseforetakenes evaluering av ferieavviklingen 2015, i forhold til resultatmålene i prosjektet.  

Finnmarkssykehuset

Fagområde

Ikke ønskelig 
med 
koordinert 
ferieavvikling 
av faglige eller 
geografiske 
hensyn

Ikke ønskelig 
med vikarer av 
kvalitetsmessige 
hensyn

Omfattende 
vikarstafetter         
i dag

Forslag til nye 
områder for 
lokalt eller 
regionalt 
samarbeid

Sommerstengt

Somatisk poliklinikk i Alta 
og Karasjok

Psykisk helse og rus X

Døgntilbud i 
voksenpsykiatri

Alternerende har 
vært praktisert, 
men ikke i 2015 
grunnet store 
omlegginger av 
tjenestetilbudet. 

Ungdomspsykriatrisk 
avdeling og familieenheten Fire uker 

Medisinsk 5-dagerspost, 
Hammerfest

Åtte uker

AMK (akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral) X

Akuttberedskap for 
medisin, kirurgi og føde
Kirkenes: Urologi, øye Hele året

Hammerfest:
ØNH, revmatologi, urologi, 
øye
Prehospital ambulansebil Lokalt
ØNH, øye, hud, revmatologi 
og nevrologi

Regionalt og noe 
lokalt

Radiologi Lokalt

Helgelandssykehuset

Fødselsomsorg

Koordinert 
stenging av 
fødeavdleingene i 
MIR og SSJ fire 
uker hver. 
Fødestuene i MSJ 
er stengt åtte uker 
og i Brønnøysund 
fire uker.

Psykisk helse, 
døgnavdeling for barn og 
unge og familieavdelingen

Fire uker

Døgntilbud 
voksenpsykiatri

DPSene i MIR og 
MSJ stenger fire 
uker hver  

Akuttberedskap
Lokalt, grunnet 
ombygging i MSJ 
og SSJ i 2016

Psykisk helse og rus X

Fødselshjelp X

Medisinske leger Hele året

Anestesileger X
ØNH, øye, nevrologi, 
rehabilitering, urologi Regionalt

Nordlandssykehuset
Klinisk nevrofysiologi Regionalt
Smerteenhet, dagkirurgisk, 
hud X

Korttidsenhet for ungdom, 
psykisk helse X

Urologi X
Ortopedi, patologi, 
mikrobiologi Med UNN

UNN
Noen DPS alternerende 
stengt X

Fødselsomsorg Alternerer mellom 
Harstad og Narvik

Kar- thoraxkirurgi Regionalt

Mange enheter har store problemer med å få tak i nok vikarer for radiologer, sykepleiere, spesialsykepleiere, barnepleiere og helsesekretærer. 
Konsekvensene av dette er redusert kompetanse og kvalitet i tjenestene, og utfordringer med å opprettholde drift på ønsket nivå.  Nordlandssykehuset 
og UNN har samarbeid mellom intensivavdelingene. UNN oppgir også at de opplever økt pågang av pasienter fra resten av regionen.  

Det er stort behov for vikarer for sykepleiere innen intensiv, anestesi, dialyse og kreftsykepleie, men liten tilgang. Videre skaper sykdom og annet 
uforutsett fravær fort store problemer på områder der bemanning er marginal i utgangspunktet. Nordlandssykehuset og UNN har samarbeid mellom 
intensivavdelingene.

Grunnet mangel på bioingeniører i ukene 28–32 måtte medisinsk avdeling i Mosjøen stenge for inntak av pasienter mellom kl. 20-08. Pasientene ble da 
innlagt ved de andre medisinske avdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen. Erfaringene er at koordinert ferieavvikling av akuttfunksjoner er krevende å 
gjennomføre. Det stiller store krav til samarbeid både internt og eksternt, og er forbundet med svært mye medieoppmerksomhet. Involvering av 
berørte parter i planleggingen og god kommunikasjonsstrategi er viktig.

Fire uker

Kan vurderes 
med god 
planlegging

Fysikalsmedisin og 
rehabilitering, ØNH, hud, 
revmatologi

Hele året

X

X

Koordinert 
ferieavvikling          
i dag

Alternerende 
stenging i tre uker 
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Mulighetsområder for ferieavviklingen i 2016. 
I vedlegg 2 (spisset mandat for videre arbeid i helseforetakene) skulle følgende områder 
vurderes:  
1. En generell nedskalering av sykehuset i perioder på sommeren.  
2. Stenging av all operativ virksomhet (kirurgi, intensiv og føde) ved sykehusene i Narvik, 

Lofoten og Mosjøen, men opprettholdelse av medisinsk avdeling. 
3. Nedskalert drift ved Alta DMS, med kun opprettholdelse av fødestuen (Finnmarkssykehuset HF). 
4. Beholde driften tilsvarende sommeren 2015. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Nedskalering av driften ved Alta DMS2 på sommeren har vært gjennomført tidligere år. 
Finnmarkssykehuset HF vil også gjennomføre dette i 2016. Tiltaket er ROS-analysert og 
vurdert til å gi svært liten økonomisk gevinst. Mandatets punkt 3 anses derfor som 
oppfylt. 
 
Følgende er planlagt: 
• Fast og ambulerende poliklinikk i Alta stenges i tre uker.  
• Resten av sommeren skal det være lavdrift ved ambulerende poliklinikker slik at 

vaktberedskap på sykehusene i Kirkenes og Hammerfest kan prioriteres.  
• Fødestue-, dialyse- og cytostatika-tilbudet i Alta nedskaleres ikke.   
• Røntgentilbudet reduseres ved at det i noen uker er halv drift. Øyeblikkelig hjelp 

prioriteres.  
 

Med denne planen vil pasientgrupper som trenger kontinuitet (nyresvikt-, kreft- og 
øyeblikkelig hjelp pasienter samt fødende) ivaretas på en god måte gjennom sommeren. 
Tidligere erfaring er at andre pasientgrupper vil oppleve forbigående økte ventelister 
etter sommeren. Det er grunn for å anta at denne utfordringen vil bli langt mindre i år 
når HOS3 trinn 2 er gjennomført, og sykehuset får en felles venteliste. Det er planlagt å 
øke aktiviteten innen ortopedi før sommeren, slik at ventelistene reduseres i forkant av 
ferieavviklingen. 
 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset HF har planlagt tilsvarende ferieavvikling som i 2015. Innen 
fagområder der sykehusenhetene har mer enn én spesialist, vil tilbudet i hovedsak bli 
opprettholdt i sommerferien.  
 
Innenfor radiologi vil helseforetaket for sommeren 2016 ha en felles SECTRA-løsning 
med de øvrige helseforetakene. Dette kan gi grunnlag for en mer optimalisert 
røntgentjeneste. Helgelandssykehuset HF har over flere år høstet gode erfaringer 
gjennom planmessig alternerende stenging av en fødestue og en fødeavdeling gjennom 
sommeren. Dette vil derfor bli videreført. 
 
 
  

2 DMS: Distriktsmedisinsk senter 
3 Harmonisering, optimalisering og sammenslåing 
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Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har vurdert det som nødvendig å stenge fødestuen i Lofoten i fire 
uker sommeren 2016, jf. styresak 122-20154 i Nordlandssykehuset HF. Dette gjøres for 
å imøtekomme kravene knyttet til kvalitet i nasjonal veileder5 som blant annet 
innebærer:  
• Begrenset vikarbruk 
• Tilstedeværelse av jordmor under aktiv fase av fødselen 
 
Ut over dette avvikles ferien tilsvarende 2015. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
UNN har planlagt å gjennomføre ferieavviklingen i 2016 tilsvarende som for 2015 med 
den justeringen at det i år vil være fødeavdelingen i Harstad som stenges, og 
fødeavdelingen i Narvik som holdes åpen.  
 
UNN v/adm. direktør foreslår et felles prosjekt i regi av Helse Nord RHF i forkant av 
ferieavviklingen i 2017. Det anbefales å vurdere en ytterligere funksjonsfordeling 
mellom helseforetakene for flere fagområder.  
 
Oppsummering 
Arbeidet med å vurdere nye områder for koordinert ferieavvikling i 2016 har ikke blitt 
oppfylt i tråd med det spissede mandatets punkt 2 - som følger: Stenging av all operativ 
virksomhet (kirurgi, intensiv og føde) ved sykehusene i Narvik, Lofoten og Mosjøen, men 
opprettholdelse av medisinsk avdeling. 
 
Tidlig felles planlegging er en kritisk suksessfaktor for å lykkes, og planarbeidet for 
sommeren 2017 bør derfor starte allerede våren 2016. Berørte samarbeidspartnere i 
primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, private aktører og andre 
helseforetak må informeres og eventuelt involveres tidlig. 
 
En mer koordinert vikarinnleie kan hindre at helseforetakene konkurrerer om de få 
vikarene som er tilgjengelig. Dette bør vurderes for 2017. 
 
Innføringen av laboratorie- og røntgentjenester og sammenslåingen av de elektroniske 
pasientjournalene åpner for nye muligheter sommeren 2017. 
 
Noen områder er utfordrende, særlig ved UNN og Nordlandssykehuset HF: 
• Begrenset tilgang på vikarer for merkantil tjeneste og spesialsykepleiere innenfor 

intensiv, anestesi, kreft, og dialyse. 
• Opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet innen fagfelt som inngår i 

kreftpakkeforløpene, for eksempel ulike kirurgiske subspesialiteter (urologi, gastro, 
thorax, etc.) og spesialister innen radiologi, onkologi, og patologi.  

 

4 Nordlandssykehuset, styresak 122-2015 Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016  
5 Et trygt fødetilbud- kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Helsedirektoratet, 2010 
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Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør mener at det er ytterligere behov for å bedre ferieavviklingen i regionen.  
 
Innføringen av felles datasystemer innen røntgen og laboratoriefagene samt mulighet 
for felles tilgang til den elektroniske pasientjournalen åpner for nye muligheter 
sommeren 2017. Disse forbedringene må benyttes.  
 
Planleggingen av sommerdriften i 2017 bør derfor starte våren 2016. Det er viktig at 
helseforetakene raskt oppsummerer sine erfaringer etter sommeren 2016 og deler disse 
med hverandre. En koordinert anskaffelse av vikarer bør vurderes. Dette for å minske 
konkurransen mellom helseforetakene. 
 
En god kommunikasjonsstrategi er sentral for å sikre at alle samarbeidspartnere er godt 
informert om våre planer. Dette gjelder også pasienter og pårørende.  
 
Adm. direktør vil før årsskiftet 2016/2017 legge frem for styret i Helse Nord RHF en 
plan for en ytterligere forbedring av sommerdriften i 2017.  
 
 
 
Vedlegg: Prosjekt Identifisere områder for regionalt koordinert ferieavvikling f.o.m. 2016, 
 mandat 
 Spisset mandat for videre arbeid i helseforetakene 
 

Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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Mandat 
 

Helgelandssykehuset HF 

Nordlandssykehuset HF 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Finnmarkssykehuset HF 

 
UTREDNING AV SOMMERSTENGING/NEDSKALERING AV VIRKSOMHETEN 

VED SYKEHUSENE I MOSJØEN, NARVIK OG LOFOTEN SAMT DMS I ALTA. 

 

Bakgrunn  

Foretakene i Helse Nord har under sommerferieavviklingen hatt behov for å redusere deler av 

sin virksomhet. Erfaringene fra tidligere ferieavviklinger har vist at det er krevende å sikre 

tilstrekkelig tilgang på gode vikarer. Vikarenes begrensede kjennskap til regionen har gitt økt 

risiko for feilbehandling, sviktende kommunikasjon og unødvendige reiser og kontroller. 

Foretakene har gjennomført og planlegger videre rehabilitering/oppgradering av 

bygningsmassen i lavdriftsperioden på sommeren.  

 

Med mål om å sikre en god kvalitet i tjenesten og dermed en god pasientsikkerhet har adm. 

dir. (med forankring i direktørmøtet) planlagt en styresak til Helse Nord RHF som beskriver 

mulige tiltak for å ivareta god pasientsikkerhet og kvalitet i utredning og behandling gjennom 

sommerferieavviklingen.  

 

På bakgrunn av dette er det gjennomført møter med Helgelandssykehuset (HSYK), 

Nordlandssykehuset (NLSH), Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og 

Finnmarkssykehuset (FIN). Her har erfaringen med sommerdriften 2015 blitt gjennomgått og 

mulige læringseffekter for sommerdriften 2016 har blitt belyst. Så langt gjenstår møter for 

mulig koordinering av røntgen/lab og psykiatri/rus i regionen. 

 

Gjennomgangen av sommeren 2015 og mulig koordineringer/tiltak for sommeren 2016 har 

vist mulige gevinster innenfor flere småfag (eks. øye, ØNH, revmatologi, thoraxkirurgi og 

rehabilitering). Det har også blitt berørt muligheten for å stenge/nedskalere driften av hele 

sykehus/DMS. Konklusjonen i møtet er at det bør nedsettes hurtigarbeidende arbeidsgrupper 

i alle helseforetak (unntatt SANO HF). 

 

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no
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Intensjonene med stenging/nedskalering av sykehus/DMS. 

Intensjonen med nedskaleringen er å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet i 

behandling/utredning gjennom sommeren samt legge til rette for ombygging/oppgraderinger 

av bygninger/infrastruktur i denne tidsperioden. Økonomiske besparelser er ikke hovedmålet. 

 

Sykdommer ”tar ikke sommerferie”. Øyeblikkelig hjelp tilstander og kontinuerlig behandling 

av kroniske lidelser (eks. nyresvikt, hjertesvikt, øyelidelser etc.) samt kreftsykdom og 

fødselsomsorg må sikres et godt tilbud gjennom sommeren. Dette kan gjøres gjennom 

sentralisering av eksiterende ressurser.  

 

Erfaringer med tidligere periodevis nedstenging av deler av virksomheten. 

Tidligere erfaring med nedstenging har vist at det er mulig å gjøre renovering av 

bygningsmasse samtidig som deler av virksomheten er nedstengt på sommeren (eks. 

operasjonsstuene i Narvik). En nylig gjennomgang av fødselsomsorgen viser at Helse Nord 

har opprettholdt en god tjeneste til tross for stenging av fødeavdelinger og fødestuer (eks. 

fødeavdelingene i Harstad, Narvik, Mo, Sandnessjøen og fødestuene i Brønnøysund og 

Mosjøen). Samarbeidet mellom institusjonene under sommerdriften har gitt økt kompetanse 

og styrkede nettverk. Tilbakemeldingene har vært at en suksessfaktor er god planlegging.  

 

Mål og rammer for utredningen  

Befolkningen skal sikres et likeverdige og godt tjenestetilbud av god kvalitet gjennom 

effektiv utnyttelse av ressursene gjennom sommeren. Foretakene skal kunne gjennomføre 

bygningsmessige oppgraderinger i lavdriftsperioden om sommeren.  

 

Det skal opprettes hurtigarbeidende utredningsgrupper i hvert helseforetak bestående av 

 

 Representanter for foretakets toppledelse (HR og adm.) 

 Ledere/medisinsk ansvarlige for aktuelle klinikk og/eller avdelinger 

 Hovedtillitsvalgt og verneombud 

 Brukere (eks OSO-medlem, repr. for brukerutvalg).  

 Representant fra foretaksledelsen i direkte berørt(e) naboforetak (eks HSYK-

NLSH, FIN-UNN).   

 

Utvalget skal   

1. Gi en kort beskrivelse og vurdering av mulighet for nedskalering av driften ved 

sykehusene i Mosjøen (HSYK), Lofoten (NLSH), Narvik (UNN) og DMS Alta (FIN).  

 

2. Med utgangspunkt i punkt 1 og erfaring / ROS-analyse av sommerferieavviklingen 2015 

beskrive: 

 

a. Hvilke gevinster tiltaket kan ha i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet.  
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b. Utrede hvilke muligheter dette gir og krever for styrket drift ved andre deler av 

virksomheten, herunder transport, ambulansetjeneste og følgetjeneste. 

c. Beskrive mulig berørte samarbeidsparter og foreslå kort en 

kommunikasjonsstrategi.  

 

3. Utvalget skal vurdere følgende alternativer 

 

a. En generell nedskalering av sykehuset i perioder på sommeren (gjelder ikke Alta).  

b. Stenging av all operativ virksomhet (kirurgi, intensiv, føde), men opprettholdelse 

av medisinsk avdeling. Nødvendig infrastruktur/støttefunksjoner skal beskrives 

(gjelder ikke Alta). 

c. En nedskalert drift av DMS-et med kun opprettholdelse av fødestuen (gjelder kun 

Alta). 

d. Beholde driften tilsvarende sommeren 2015. 

 

For alle modeller må utredningen vurdere/inneholde: 

- Mulige gevinster for pasientsikkerhet og kvalitet 

- Mulig risiko i.f.t sørge-for-ansvaret. 

- Mulige konsekvenser for berørt personell 

- Mulige konsekvenser for beredskapsevne 

- Mulige konsekvenser for øvrige helseforetak i Helse Nord. 

- Mulige konsekvenser for primærhelsetjenesten. 

- Mulige konsekvenser for andre samarbeidspartnere/avtalespesialister/private 

institusjoner. 

- Mulige administrative konsekvenser, herunder evt. IKT utfordringer. 

- Mulige økonomiske konsekvenser for helseforetaket/Helse Nord.  

- En kort høring i øvrige HF (eks SANO).   

 

Tidsramme: 

Utvalgene skal legge fram sin tilrådning til Helse Nord RHF ved adm.dir. innen 20. desember 

2015. 
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