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Styresak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 22. september 2016: 
 

Sak 101-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 102-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2016 Side  
Sak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 

Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård - oppfølging av 
styresak 98-2016/2, sak d) 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 3 

Sak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av 
lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, 
oppfølging av styresak 136-2015 

Side  

Sak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 27 

Sak 106-2016 Regional handlingsplan for rekruttering, oppfølging av 
styresak 20-2014 og 53-2016 

Side  

Sak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 49 

Sak 108-2016 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 

nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 
Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord 
RHF 31. august 2016, jf. styresak 98-2016-4. 

Side  

Sak 109-2016 Referatsaker Side 72 
 1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. 

Regional handlingsplan for rekruttering 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

  

 2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. 
Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for 
lokaliseringsalternativene, oppfølging av styresak 136-
2015 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

  

 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse 
Nord RHF 14. september 2016 
Kopi av protokollen var ettersendt. 
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 4. Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for 
Sandnessjøen sykehus med omegn ad. 
Helgelandssykehuset – kriterier for valg av lokalisering 
og tomt samt Helgelandssykehuset 2025 alternativer 
som skal utredes videre 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 OK 

 5. Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune 
v/rådmann Robert Pettersen ad. Modellalternativ og 
lokaliseringskriterier for sykehusene på Helgeland - 
styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 OK 

Sak 110-2016 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 9. september 2016 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Geir Tollåli, 90945509   Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 103-2016 Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 

28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-

Norge Åsgård - oppfølging av styresak 98-

2016/2, sak d) 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 98-2016/2, informasjon fra adm. direktør til 
styret, sak d) ad. Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 2016 - 
Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård i styremøte 31. august 2016. Styret fattet 
følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til Sivilombudsmannens besøksrapport 26. til 28. april 

2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård og påpeker at praksisen som noen 
pasienter har vært utsatt for ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård, er 
uakseptabelt og skal ikke forekomme.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp Sivilombudsmannens besøksrapport i tråd med 

redegjørelsen i dagens styremøte.  
 
3. Styret ber videre adm. direktør om å legge frem en styresak i neste styremøte som 

redegjør for iverksatte tiltak og om de påpekte avvikene er lukket. 
 
Vedlagt denne styresaken følger styresak 73/2016 Orienteringssaker nr. 6 ad. Oppfølging 
av besøksrapport fra Sivilombudsmannen (styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF 14. september 2016). Styresaken fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF redegjør 
for HF-ets oppfølging av Sivilombudsmannens rapport.  
 
Internrevisjon ved Nordlandssykehuset HF, klinikk psykisk helsevern og rus 
Helse Nord RHF har et tydelig fokus på denne saken med tanke på læringspunkter for 
andre deler av virksomheten, herunder gjennomføring av en internrevisjon ved 
Nordlandssykehuset HF, klinikk psykisk helsevern og rus.  
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Status for planlegging og gjennomføring av internrevisjonen ved Nordlandssykehuset 
HF, klinikk psykisk helsevern og rus er som følger: 
 
o Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF har godkjent oppstart og gjennomføring av 

denne revisjonen, som ikke inngår i styrevedtatt plan for internrevisjon 2016/2017. 
o Arbeidet vil bli lagt opp etter mønster fra Sivilombudsmannens besøk og tilsyn ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge, psykisk helse og rusklinikken. 
o Internrevisjonen har vært i møte med Sivilombudsmannens forebyggingsenhet, og 

fått svært nyttig informasjon om deres metodikk og deres gjennomføring av besøket 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

o Revisjonsteamet i Helse Nord RHF er styrket med solid helsefaglig kompetanse fra 
andre helseregioner - en psykiater, en psykologspesialist og en miljøterapeut. 

o Første planleggingsmøte hvor hele teamet deltar, blir avholdt 16. september 2016. 
o Deretter vil oppstartmelding for revisjonen bli sendt til Nordlandssykehuset HF. Her 

vil Helse Nord RHF, i samsvar med RHF-ets og Sivilombudsmannens metodikk, be 
helseforetaket oversende relevant dokumentasjon til bruk i forberedelsen av 
revisjonsbesøket. Videre vil det bli angitt, slik Sivilombudsmannen gjør, hvilken 
periode besøket vil skje i, uten presis tidsangivelse av dette besøket. 

o Deretter starter detaljplanleggingen av besøket og revisjonshandlingene. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølgingen av Sivilombudsmannens 
besøksrapport 26. til 28. april 2016 - Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård til 
orientering. 
 
 
Bodø, den 14. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Styresak 73/2016 Orienteringssaker nr. 6 ad. Oppfølging av  

besøksrapport fra Sivilombudsmannen 
(styremøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14. september 2016) 
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Sak:   Oppfølging av besøksrapport fra Sivilombudsmannen 
Til:  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)  
Fra:  Siren Hoven, klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken 
Møtedato: 14.9.2016 
 
Sivilombudsmannens besøksrapport forutsettes kjent. Rapporten gir totalt 32 anbefalinger 
(vedlegg 1). Utover disse ligger det også omtale av forhold som vi internt ser behov for å 
følge opp gjennom den videre oppfølgingen. 
 
Som uttalt i klinikkens tilbakemelding på foreløpig rapport tar en denne alvorlig og som et 
uttrykk for at virksomheten ikke i tilfredsstillende grad har klart å ta hensyn til pasientens 
perspektiv og opplevde erfaringer inn i utformingen av virksomheten. I tråd med dette vil 
klinikken i tiden framover ha en overordnet prioritet rundt oppfølging av rapportens 
anbefalinger med rapportering til administrerende direktør, styret ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF (UNN) samt åpenhet rundt arbeidet overfor offentligheten. 
 
Innledningsvis er det grunn til å fremheve ar en står overfor et omfattende og sammensatt 
arbeid. Arbeidet er omfattende i den forstand at dette vil måtte dekke svært mange 
dimensjoner ved tilbudet: Fysiske forhold, aktivisering, forhold knyttet til bedre ivaretakelse 
av pasientrettigheter, forhold knyttet til bedre ivaretakelse av elementer i Lov om psykisk 
helsevern (vedtak, bruk av tvangsmidler og bruk av skjerming), institusjonskultur og økt 
vektlegging av opplevelses-/erfaringsperspektivet for pasientene. Arbeidet er sammensatt i 
den forstand at de nevnte forhold på flere områder henger sammen. Det er særlig grunn til å 
framheve at begrepet institusjonskultur på mange måter omfatter elementer av samtlige 
forhold. Arbeidet vil naturlig involvere store deler av virksomheten og dens ansatte. 
 
1. Status for prosessiden av arbeidet pr. 7.9.2016 
 
- Foreløpig rapport og endelig rapport er behandlet i lederteam på flere nivåer: Klinikk, 

avdelinger og seksjoner. Det er videre avviklet flere møter innenfor rammen av 
Akuttpsykiatrisk seksjon: Med aktuelle ledere, med personale (i form av personalmøter) 
og gjennom eget møte med nattpersonalet. Det vil også i fortsettelsen bli lagt opp til 
møter med personalet på akuttpostene med målsetting å skape felles forståelse av 
problemstillingene og få til bred medvirkning og innspill til videre arbeid. 
 

- Klinikksjef avviklet et eget større anlagt møte med ledere, faglig ansvarlige (overleger) 
og fagutviklere ved UNN Åsgård 24.8.2016. Her ble det redegjort for sentrale elementer 
i foreløpig rapport med diskusjon av tilhørende problemstillinger. Møtet oppfattes som 
positivt i forhold til videre arbeid. Det vil være nødvendig og naturlig å nytte dette forum 
også ved senere milepæler underveis i det videre arbeidet. Bred forankring av 
tiltaksarbeidet vil generelt stå sentralt. 
 

- Foreløpig rapport er behandlet i klinikkens KVAM-utvalg 25.8.2016. Samtlige av 
klinikkens KVAM-grupper vil også bli involvert i forhold til utvikling og 
implementering av tiltak i forhold til funn fra rapporten som peker utover 
Akuttpsykiatrisk seksjon. 

 
- Foreløpig rapport er behandlet som sak på månedlig dialogmøte med klinikktillitsvalgte 

og klinikkverneombud 2.9.2016. Som resultat av diskusjon knyttet til rapportens påpekte 
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utfordringer vedrørende skillet mellom personalet på dag og natt (rapportens side 37), ble 
det besluttet nedsatt en egen arbeidsgruppe (se senere omtale under tiltak). 
 

 
- Merknader til foreløpig rapport ble oversendt fra UNN til Sivilombudsmannen 

24.8.2016. Endelig rapport er mottatt 29.8.2016. Endelig rapport skiller seg ikke fra den 
foreløpige på vesentlige punkter. Rapporten vil være tilgjengelig for pasienter, ansatte og 
andre som ønsker dette. Utover at rapporten er lagt ut på Sivilombudsmannens 
internettside og gjennom flere media, er rapporten lagt ut på UNNs intranettside. Alle 
klinikkens ansatte vil bli tilsendt lenke til rapporten. Informasjonsarbeidet vil skje i nært 
samarbeid med Kommunikasjonsenheten. 

 
- Det ble allerede etter mottak av foreløpig rapport etablert en egen ressursgruppe for 

videre oppfølging av anbefalingene i rapporten. Gruppen skal også bistå lederne i arbeidet 
som gjelder særlig på hver enhet. Ressursgruppen består foruten klinikksjef av ansatte ved 
Personal og organisasjon og ansatte ved Kvalitetsavdelingen, erfaringskonsulent og 
ansatte fra klinikken. Ressursgruppens sammensetning vil være dynamisk i den forstand 
at sammensetningen vil være tilpasset de aktuelle problemstillingene for arbeidet til 
enhver tid.  

 
Ressursgruppen er i gang med arbeidet og endel oppgaver er allerede fordelt:  

 
- Fagutvikling, forskning og utdanning har startet arbeid knyttet til utarbeidelse av 

forslag til tiltak med hensyn til oppfølging av anbefalingene i rapporten. Forslagene 
vil måtte bli gjort til gjenstand for videre drøfting og prioritering på en tidsakse for 
arbeidet. 

- Kvalitetsavdelingen arbeider med problemstillinger rundt særlig læring av 
pasienthendelser. Kvalitetsavdelingen vil også bistå i forhold til arbeidet på andre 
områder. 

- Personal og organisasjon bidrar i forhold til lederstøtte. 
 

Arbeidet knyttet til såvel tiltaksutforming som implementering vil kreve bistand fra en 
rekke stabs- og støttefunksjoner i UNN. 
 

- Ny klinisk struktur og organisering fra 1.1.2016 er etablert blant annet med tanke på en 
enhetlig utviklingsretning på seksjonene. Enhetene er nå samlet under en felles ledelse og 
en fagutviklingsgruppe er nedsatt for å samkjøre rutiner og prosedyrer til å gjelde for hele 
virksomheten. Som del av dette vil det bli stilt tydelige krav både med hensyn til at 
uønskede pasienthendelser skal meldes og gis fastsatt oppfølging. Arbeidet med redusert 
og riktig bruk av tvang, samt å styrke lederperspektivet og det holdningsskapende 
arbeidet, er i gang. 

 
- Dialog og drøfting av rapporten: Det er avtalt møte med UNNs brukerutvalg 13.9.2016. 

Det vil videre bli avviklet et åpent møte for brukere og brukerorganisasjoner 19.9.2016. 
Klinikken vil utover dette initiere møter med Kontrollkommisjonen i Tromsø, og 
Pasient- og brukerombudet i Troms. Det er også avtalt at Helsetilsynet i Troms initierer 
møte. 

 
- Plan for økt frivillighet ble utarbeidet høsten 2013 med planlagt implementering i 

perioden 2014-2016. Planen har sitt utgangspunkt i Nasjonal strategi for økt frivillighet i 
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psykiske helsetjenester (HoD, 2012) og Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang 
(Helse Nord RHF, 2013). Planen ble styrebehandlet i UNN gjennom sak nr. 23/2014.  

 
- Planen er omfattende med en rekke tiltaksområder: Tiltak for å øke frivillighet ved 

innleggelse, bedre bruker- og pårørendemedvirkning, sikre god kvalitet og bedre 
kunnskapen om bruk av tvang, bedre dokumentasjon om tvangsbruk og bedre datakvalitet, 
verdige transportordninger for psykisk syke, bedre samhandling mellom spesialist- og 
kommunehelsetjenesten samt verdige og gode bygg. Opp mot disse tiltaksområdene er det 
knyttet 52 underliggende tiltakspunkter. 

 
- Planen var, og er, ambisiøs både med hensyn til de måltall som ble satt for arbeidet og i 

forhold til omfang. Sett i ettertid burde en kanskje valgt færre og mer fokuserte 
tiltaksområder og tiltak. Klinikken har da også underveis i planperioden valgt å fokusere 
særlig på tiltak knyttet til mekaniske tvangsmidler og tvunget vern uten døgnopphold. 

 
- Planen er gjennomgått både med hensyn til status for tiltak samt kobling og innarbeiding i 

oppfølgingen av anbefalingene i Sivilombudsmannens rapport. Det vedlagte status-
dokumentet (vedlegg 2) redegjør for planens ulike tiltakspunkter og gir en nærmere 
beskrivelse av hva som er gjort og hva som gjenstår. Noen tiltakspunkter i status-
dokumentet er, i forhold til plandokumentet, slått sammen og teksten er gitt en noe mer 
komprimert form. Dette med hensikt å forenkle oversikten. Det vises forøvrig til planen 
for utfyllende informasjon under de enkelte tiltaksområder.  

 
- Tiltakspunktene er merket med grønn, gul eller rød farge som indikerer status i forhold til 

gjennomføringsgrad og måloppnåelse. Av de tiltakspunktene som det er redegjort for 
gjennom statusdokumentet, er 20 vurdert som gjennomført (grønn), 21 som pågående 
(gul) og 9 som ikke gjennomført/oppnådd (rød). To tiltak er tatt ut da de vurderes som 
uaktuelle. De opprinnelig fastsatte tidsfristene er, som omtalt på planens side 4, gjort til 
gjenstand for endringer.   

 
- Til tross for at det er iverksatt mange ulike tiltak, er det tankevekkende at en åpenbart ikke 

har oppnådd det overordnede målet om å øke frivilligheten/redusere bruken av tvungent 
psykisk helsevern. Planen inneholder bl.a. målsettinger om bl.a. 5% reduksjon i antall 
tvangsinnleggelser ved akuttposter, 10% reduksjon i antall vedtak om tvangsmiddelbruk, 
50% reduksjon i bruk av beltelegging. Disse målene er ikke oppnådd. Tiltak som 
systematisk gjennomgang av beltelegginger og systematisk bruk av ettersamtale med 
pasient etter beltelegging er ikke gjennomført.  

 
- Det er heller ikke gjennomført tiltak i forhold til kartlagte mangler ved bygningsmassen på 

Åsgårdområdet utover renovering av bygg 7. Den bygningsmessige tilstandsanalysen i 
regi av Helse Nord RHF fra 2011, som ble revidert i 2015, påpeker behov for en betydelig 
oppgradering av bygningsmassen på Åsgårdområdet. Behovene knytter seg til tekniske, 
drifts- og lovmessige krav samt ikke minst tilpasning til tidsmessig oppdatert 
pasientbehandling. Arbeidet med idefaseprosjekt for nye arealer for psykisk helsevern og 
TSB i Tromsø har oppstart i september måned 2016.  

 
- Oppsummert er hoveddelen av tiltakspunktene gjennomført eller pågående. Likevel er 

ønsket reduksjon av tvangsmessige tiltak ikke oppnådd. Vi må i det videre analysere dette 
nærmere, for best mulig å forstå denne manglende sammenhengen mellom tiltak og 
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resultat. Dette også som ledd i utviklingen av nye, mest mulig målrettede tiltak, som vil 
ses i sammenheng også med Sivilombudsmannens rapport. 

 
 
- Arbeid med en egnet indikator med månedlig uttrekk for å kunne monitorere omfanget av 

tvungent psykisk helsevern i klinikkens virksomhet er igangsatt gjennom et arbeidsmøte 
med ressurspersoner som har utarbeidet et notat med mulige forslag (vedlegg 3). Gruppen 
vil på bakgrunn av videre innspill videreutvikle arbeidet med mulig indikator.  

 
2. Status for konkret plan- og tiltaksarbeid 
 
Det arbeides for tiden med en konkret handlingsplan for oppfølging av anbefalingene i 
Sivilombudmannens rapport. Som omtalt innledningsvis vil dette være et omfattende og 
sammensatt arbeid der prioriteringer og implementering over en tidsakse vil være nødvendig. 
Klinikksjef har besluttet at det skal utarbeides en samlet plan der det knyttes konkrete tiltak til 
Sivilombudsmannens anbefalinger.  
 
Tiltakene vil ha tilhørende ansvarsklargjøring og tidsfrister med angivelse av milepæler. I 
forhold til oppfølging av tiltak må planens utforming også legge til rette for en oversiktlig 
fremstilling av framdrift. Planen må sikres bred forankring i virksomheten inkludert bli gjort 
til gjenstand for drøfting med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Arbeidet med en slik plan ble påbegynt allerede etter mottak av foreløpig rapport. En er nå 
kommet såvidt langt i arbeidet på enkelte områder at forslag til handlingsplan vil bli fremlagt 
til behandling på neste styremøte.  
 
Sentrale elementer i planen vil være: 
 
- Tiltak i tilknytning oppfølging av tvangsmiddelbruk 
 
- Under dette punktet er det under utforming flere konkrete tiltak både i forhold til 

forebygging, håndtering/gjennomføring og etterarbeid/oppfølging (f.eks. ved 
ettersamtaler). Her vil det også bli konkretisert målsetting om reduksjon av antall 
hendelser.  

 
- Fagutvikling, forskning og utdanning vil bli gitt i oppgave å utforme dette videre i konkret 

samhandling med de kliniske avdelingene og enhetene. Opp mot dette arbeidet vil det 
være behov for å sette ned arbeidsgrupper for tiltaksutvikling med tilhørende plan for 
oppfølging. Arbeidet er initiert. 

 
- Tiltak i forhold til den identifiserte utfordringen beskrevet som skillet mellom personale 

på dag og natt 
 
- Tiltak under dette punktet vil knytte seg til den beskrevne utfordringen i rapporten 

(rapportens side 37). Utfordringen er bekreftet i flere sammenhenger i tilknytning til de 
ulike gjennomganger av rapporten innad i virksomheten, samt gjennom drøftingen i 
KVAM-utvalget. 

 
- Gjennom møte med klinikktillitsvalgte og klinikkverneombud 2.9.2016 er det enighet om 

å etablere en egen arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, vernetjeneste og ledelse med 
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støtte fra Personal og organisasjon som skal vurdere mulige tiltak. Klinikksjef vil beslutte 
nødvendige endringer så raskt som mulig innenfor gjeldende avtaleverk. 

 
 
 
 
- Tiltak i forhold til Akuttpost Nord 
 
- Prosessarbeidet frem til i dag gir støtte til forståelsen av behovet for særskilt 

oppmerksomhet ved denne enheten. Klinikksjef vil, gjennom den videre oppfølgingen, 
vurdere om de generelle tiltak som er under utarbeidelse vil være tilstrekkelige, eventuelt 
beslutte særskilte tiltak. 

 
- Tiltak i forhold til ledelse 
 
- Lederoppgavene sett i lys av de foreliggende oppgaver og utfordringer er gitt, og vil også 

fremover bli gitt særskilt oppmerksomhet. De ulike aspekter ved ledelsesoppgavene, 
herunder vurdering av behov for lederstøtte, kompetanseheving, samt motivasjon for- og 
oppfølging av de prioriterte utfordringene vil følges opp. Det prioriterte endringsarbeidet 
må gjenspeiles hos ledere på alle nivå. 

 
- Tiltak i tilknytning til pasienthendelser 
 
- Tiltaket vil knytte seg til bedre kvalitet i arbeidet med registrering, håndtering og ikke 

minst læring av uønskede pasienthendelser. Fagutviklingsenheten og Kvalitetsavdelingen 
vil være sentrale i dette arbeidet som vil bli gjeldende for hele klinikken. Psykiatrisk 
avdeling vil bli prioritert i oppstart av arbeidet. Arbeidet vil starte med utarbeidelse av en 
konkret delplan for opplæring av avviksregistrering og avvikshåndtering, utvikling av 
prosedyrer, tydeliggjøring og oppfølging av læringsaspekter m.v.  

 
- Arbeidet er igangsatt med frist for ferdigstilt delplan 1.10.2016 Implementering fra 

oktober måned. 
 

- Tiltak i forhold til lovgivning  
 
- Klinikksjefen har entydig kommunisert til alle ansatte at lovkravene for virksomheten er 

absolutte, og at den enkelte leder og de ansatte følgelig er personlig forpliktet til å følge 
dem.  

 
- UNN er som arbeidsgiver ansvarlig for å legge forholdene til rette slik at den enkelte 

ansatte kan følge de lovmessige kravene. 
 
- Utover tiltakene som knyttes til ulike sider ved psykisk helsevernlovens § 4-8 (bruk av 

tvangsmidler), vil det bli besluttet konkrete endringer knyttet til andre anbefalinger i 
forhold til lovverket (rapportens anbefalinger nr. 6,7,13-18, 21,23,26,27,30). 

 
- Tiltak i forhold til fysiske forhold og aktivisering 
 
- På dette områder vil Drifts- og eiendomssenteret (DES) bli bedt om å foreta en 

gjennomgang av de bygningsmessige forholdene som er påpekt for byggene 1 og 2 samt 
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fremlegge forslag til konkrete tiltak for oppfølging av disse. Arbeidet krever et tett 
samarbeid med aktuelle sengeposter. En arbeider for at en rapport skal kunne foreligge 
innen 1.10.2016. 

 
- Et allerede igangsatt forskningsprosjekt knyttet til implementering av psykoseveilederen 

vil bidra til implementeringsstøtte i forhold til implementeringsstøtte til fysisk 
helse/aktivitet. Forskningsprosjektet har tidshorisont 2016-2018. 

 
- Indikatorer for monitorering av tvungent psykisk helsevern 
 
- Vedlegg 3 gjør rede for status i arbeidet med utvikling av mulig indikator for tvang i 

psykisk helsevern i UNN. Metodisk er det vanskelig å beskrive bruken av tvang med en 
enkelt indikator. En bør blant annet ta stilling til om man primært ønsker å følge 
tvangsinnleggelsene, (som ved den nasjonale indikatoren), eller om man velger å følge 
gjennomføringstiltakene (Kap.4 i Psykisk helsevernloven), som Sivilombudsmannen 
primært har fokusert. Forslag til hovedindikator for monitorering av tvungent psykisk 
helsevern vil bli fremlagt som del av handlingsplanen  

 
Klinikksjefen vil fortløpende vurdere hvilke tiltak og ressurser som kreves for å sikre arbeidet 
knyttet til planutvikling, gjennomføring og implementering/oppfølging av plan. Det vurderes 
som en viktig faktor å sikre bred forankring i alle deler av virksomheten for at de ulike 
elementene samlet sett kan gi seg utslag i ønsket kulturendring, og totalt kan øke muligheten 
for best mulig pasientopplevelse, også i situasjoner hvor tvangsmessige tiltak er en relevant 
og nødvendig del av behandlingen. 
 
I dette arbeidet vil også UNNs verdier Kvalitet, Trygghet, Respekt og Omsorg stå som 
sentrale begreper i endringsarbeidet. Også andre elementer, blant annet slik de er formulert i 
UNN-boka omkring forventninger til medarbeidere og ledere vil holdes frem i arbeidet med 
kulturendringer. 
 
”Alle vi som jobber i UNN har ett felles oppdrag: Vi skal hver for oss og sammen, i alt vi 
gjør, bidra til å virkeliggjøre visjonen om å gi den beste pasientbehandling.”  
 
 
 
 
 
Vedlegg:   
 
1. Anbefalinger i Sivilombudsmannens rapport 
2. Statusplan for økt frivillighet pr 09-2016 
3. Vedrørende mulig indikator for tvang i psykisk helsevern 
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Vedlegg: 

Anbefalinger i Sivilombudsmannens rapport

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte P
besøket har Sivilombudsmannen gjennom sin besøksrapport gitt
det 2 som gjelder Kontrollkommisjonen. 14 av punktene angår i hovedsak de 
vedtaksansvarlige og praksis knyttet til lovgivning. Særlig fokusert er vedtakspraksis, 
klagerettigheter samt informasjon t

Det er gitt anbefalinger på følgende områder: 

 Fysiske forhold
 Aktivisering av pasienter
 Pasientrettigheter
 Bruk av tvungent psykisk helsevern 
 Bruk av tvangsmidler 
 Bruk av skjerming 
 Institusjonskultur 

Fysiske forhold (punkt 1-2):

1. Sykehuset bør sikre at de fysiske forholdene ved seksjon for akuttpsykiatri legger til rette 
for helsefremmende terapeutiske ti

2. Alle pasienter bør umiddelbart sikres mulighet for lysavskjerming om natten.

Aktivisering av pasienter (punkt 3

3. Sykehuset bør forbedre mulighetene for meningsfulle aktiviteter for sine pasienter.

4. Sykehuset bør satse på forbedring av miljøterapeutiske tiltak i 

5. Sykehuset bør sikre at pasienter ved klinikken får tilgang til daglig friluft og daglig fysisk 
aktivitet.

Pasientsikkerhet (punkt 6-12):

6. Pasienter bør alltid få muntlig og
konkrete begrunnelsen for vedtaket (journalnotatet). Pasienten bør som hovedregel ikke 
måtte be om journalinnsyn eller selv logge seg inn i elektronisk journal for å motta 
informasjon om hvorfor et tvangsvedt

7

Anbefalinger i Sivilombudsmannens rapport

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Psykiatrisk avdeling 26-28.4.
har Sivilombudsmannen gjennom sin besøksrapport gitt 32 anbefalinger. Av disse er 

det 2 som gjelder Kontrollkommisjonen. 14 av punktene angår i hovedsak de 
sansvarlige og praksis knyttet til lovgivning. Særlig fokusert er vedtakspraksis, 

klagerettigheter samt informasjon til pasienter og pårørende.

Det er gitt anbefalinger på følgende områder: 

Bruk av tvungent psykisk helsevern 

Sykehuset bør sikre at de fysiske forholdene ved seksjon for akuttpsykiatri legger til rette 
for helsefremmende terapeutiske tiltak og forebygger umenneskelig behandling.

Alle pasienter bør umiddelbart sikres mulighet for lysavskjerming om natten.

Aktivisering av pasienter (punkt 3-5):

Sykehuset bør forbedre mulighetene for meningsfulle aktiviteter for sine pasienter.

t bør satse på forbedring av miljøterapeutiske tiltak i Akuttpsykiatrisk seksjon.

Sykehuset bør sikre at pasienter ved klinikken får tilgang til daglig friluft og daglig fysisk 

12):

Pasienter bør alltid få muntlig og skriftlig informasjon om tvangsvedtak samt den 
konkrete begrunnelsen for vedtaket (journalnotatet). Pasienten bør som hovedregel ikke 
måtte be om journalinnsyn eller selv logge seg inn i elektronisk journal for å motta 
informasjon om hvorfor et tvangsvedtak er fattet.

28.4.2016. Etter 
32 anbefalinger. Av disse er 

det 2 som gjelder Kontrollkommisjonen. 14 av punktene angår i hovedsak de 
sansvarlige og praksis knyttet til lovgivning. Særlig fokusert er vedtakspraksis, 

Sykehuset bør sikre at de fysiske forholdene ved seksjon for akuttpsykiatri legger til rette 
ltak og forebygger umenneskelig behandling.

Alle pasienter bør umiddelbart sikres mulighet for lysavskjerming om natten.

Sykehuset bør forbedre mulighetene for meningsfulle aktiviteter for sine pasienter.

kuttpsykiatrisk seksjon.

Sykehuset bør sikre at pasienter ved klinikken får tilgang til daglig friluft og daglig fysisk 

skriftlig informasjon om tvangsvedtak samt den 
konkrete begrunnelsen for vedtaket (journalnotatet). Pasienten bør som hovedregel ikke 
måtte be om journalinnsyn eller selv logge seg inn i elektronisk journal for å motta 
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7. Vedtak og journalnotater bør inneholde konkret og detaljert informasjon om begrunnelsen 
for tvangsmiddelbruk og bør også inneholde informasjon om forsøk på bruk av lempelige 
midler

8. Kontrollkommisjonen bør spørre pasienten direkte om de 
kommisjonen.

9. Seksjonene bør sikre at informasjonen om Kontroll
Sivilombudsmannen alltid er synlig og lett tilgjengelig for pasienter.

10. Sykehuset bør sørge for å ha rutiner som sikrer at skade på pasienter a
og at meldeplikt overfor Helsedirektoratet og Helsetilsynet overholdes.

11. Sykehuset bør ha rutiner som sikrer at behandlingsansvarlig helsepersonell har ansvar for 
oppfølging av pasientskader.

12. Sykehuset bør sørge for at kontrollkommisj

Bruk av tvungent psykisk helsevern (punkt 13):

13. Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det aldri fattes vedtak om 
tvunget psykisk helsevern uten at det er dokumentert at lovens hovedvilkår 

Bruk av tvangsmidler (punkt 14 

14. Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det alltid fattes vedtak ved bruk 
av tvangsmidler.

15. Det bør sikres at alle som har vakt med ansvar for vedtak er klar over hvem som skal føre 
vedtak i journal.

16. Det bør sikres at vedtak om tvangsmiddelbruk opphører så snart faren for skade ikke 
lenger er til stede og at det aldri fattes vedtak om tvangsmiddelbruk på grunnlag av 
tidligere vurderinger.

17. Det bør sikres at det alltid fattes vedtak for 

18. Bruk av tvangsmidler etter pasientenes ønsker bør ikke finne sted med mindre lovens 
vilkår er oppfylt.

19. Tvangsmidler skal brukes på en så skånsom og respektfull måte som mulig.

20. Klinikken bør sørge for opplæring og regelmessig 
tvangsmidler. Opplæringen bør også inkludere forståelse av hvordan pasienten kan 
oppleve tvang.

21. Nærmeste pårørende bør informeres umiddelbart om bruk av tvangsmidler, med mindre 
pasienten motsetter seg dette. Sykehuset bør 
følges på samtlige enheter.

8

Vedtak og journalnotater bør inneholde konkret og detaljert informasjon om begrunnelsen 
for tvangsmiddelbruk og bør også inneholde informasjon om forsøk på bruk av lempelige 

Kontrollkommisjonen bør spørre pasienten direkte om de ønsker å snakke med 

e at informasjonen om Kontroll-kommisjonen, Fylkesmannen og 
Sivilombudsmannen alltid er synlig og lett tilgjengelig for pasienter.

Sykehuset bør sørge for å ha rutiner som sikrer at skade på pasienter alltid meldes internt 
og at meldeplikt overfor Helsedirektoratet og Helsetilsynet overholdes.

Sykehuset bør ha rutiner som sikrer at behandlingsansvarlig helsepersonell har ansvar for 
oppfølging av pasientskader.

Sykehuset bør sørge for at kontrollkommisjonen blir opplyst om avvik og pasientskader.

Bruk av tvungent psykisk helsevern (punkt 13):

Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det aldri fattes vedtak om 
tvunget psykisk helsevern uten at det er dokumentert at lovens hovedvilkår 

Bruk av tvangsmidler (punkt 14 – 25):

Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det alltid fattes vedtak ved bruk 

Det bør sikres at alle som har vakt med ansvar for vedtak er klar over hvem som skal føre 

Det bør sikres at vedtak om tvangsmiddelbruk opphører så snart faren for skade ikke 
lenger er til stede og at det aldri fattes vedtak om tvangsmiddelbruk på grunnlag av 

Det bør sikres at det alltid fattes vedtak for kortvarig fastholding.

Bruk av tvangsmidler etter pasientenes ønsker bør ikke finne sted med mindre lovens 

Tvangsmidler skal brukes på en så skånsom og respektfull måte som mulig.

Klinikken bør sørge for opplæring og regelmessig trening på utførelse av bruk av 
tvangsmidler. Opplæringen bør også inkludere forståelse av hvordan pasienten kan 

Nærmeste pårørende bør informeres umiddelbart om bruk av tvangsmidler, med mindre 
pasienten motsetter seg dette. Sykehuset bør sørge for at det utvikles rutiner for dette som 
følges på samtlige enheter.

Vedtak og journalnotater bør inneholde konkret og detaljert informasjon om begrunnelsen 
for tvangsmiddelbruk og bør også inneholde informasjon om forsøk på bruk av lempelige 

ønsker å snakke med 

kommisjonen, Fylkesmannen og 

lltid meldes internt 

Sykehuset bør ha rutiner som sikrer at behandlingsansvarlig helsepersonell har ansvar for 

onen blir opplyst om avvik og pasientskader.

Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det aldri fattes vedtak om 
tvunget psykisk helsevern uten at det er dokumentert at lovens hovedvilkår er oppfylt

Sykehuset bør sørge for at det finnes rutiner som sikrer at det alltid fattes vedtak ved bruk 

Det bør sikres at alle som har vakt med ansvar for vedtak er klar over hvem som skal føre 

Det bør sikres at vedtak om tvangsmiddelbruk opphører så snart faren for skade ikke 
lenger er til stede og at det aldri fattes vedtak om tvangsmiddelbruk på grunnlag av 

Bruk av tvangsmidler etter pasientenes ønsker bør ikke finne sted med mindre lovens 

Tvangsmidler skal brukes på en så skånsom og respektfull måte som mulig.

trening på utførelse av bruk av 
tvangsmidler. Opplæringen bør også inkludere forståelse av hvordan pasienten kan 

Nærmeste pårørende bør informeres umiddelbart om bruk av tvangsmidler, med mindre 
sørge for at det utvikles rutiner for dette som 
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22. Pasienten bør få tilbud om en ettersamtale om tvangshendelsen.

23. Sykehuset bør forbedre dokumentasjonen i tvangs
pasientens navn og fødselsnummer, klokkeslett for begynnelse og slutt av tvangstiltak, 
begrunnelse for tvangsvedtak, navn på både vakthavende lege og den som er faglig 
ansvarlig for tvangsvedtak og registrering av skader på pasient eller ansatte.

24. Pasienter bør ha anledning til å 
rett til innsyn i tvangsprotokollen som gjelder deres hendelse.

25. Kontrollkommisjonen bør sikre at den ikke signerer mangelfulle tvangsprotokoller.

Skjerming (punkt 26-30):

26. Det bør sikres at vedtak om skjerming er begrunnet i konkrete og selvstendige vurderinger 
av vedtaksansvarlig.

27. Sykehuset bør legge til rette for at også pasienter som er skjermet jevnlig kan komme ut i 
friluft.

28. Belteseng bør ikke plasseres i skjermingsenheten.

29. Det bør sikres at skjerming ikke medfører isolasjon og at skjermings
holdes adskilt fra personellet som deltar i gjennomføring av skjerming. Pasienten bør 
derfor ikke være alene i skjermingsenheten mens ansatte oppholder seg i korridoren på 
den andre siden av en lukket dør.

30. Dersom pasientens helsetilstand er slik at vedkommende ikke kan motta vedtaket i det 
øyeblikket vedtaket fattes, bør pasienten informeres igjen når vedkommende er bedre i 
stand til å motta og forstå informasjon.

Institusjonskultur (punkt 31 og 32): 

31. Sykehuset bør iverksette en prosess for å sikre en felles kultur for at pasienters sikkerhet, 
verdighet og rettigheter fremmes på alle enheter ved 
Umiddelbare tiltak bør spesielt iverksettes 

32. Sykehuset bør sørge for enhetlige rutiner for ivaretakelse av ansatte etter alvorlige 
hendelser.

9

Pasienten bør få tilbud om en ettersamtale om tvangshendelsen.

Sykehuset bør forbedre dokumentasjonen i tvangs- protokollene slik at det alltid omfatter 
snummer, klokkeslett for begynnelse og slutt av tvangstiltak, 

begrunnelse for tvangsvedtak, navn på både vakthavende lege og den som er faglig 
ansvarlig for tvangsvedtak og registrering av skader på pasient eller ansatte.

Pasienter bør ha anledning til å vedlegge kommentarer til tvangsprotokollen, og de bør ha 
rett til innsyn i tvangsprotokollen som gjelder deres hendelse.

Kontrollkommisjonen bør sikre at den ikke signerer mangelfulle tvangsprotokoller.

om skjerming er begrunnet i konkrete og selvstendige vurderinger 

Sykehuset bør legge til rette for at også pasienter som er skjermet jevnlig kan komme ut i 

Belteseng bør ikke plasseres i skjermingsenheten.

skjerming ikke medfører isolasjon og at skjermings- pasienter ikke 
holdes adskilt fra personellet som deltar i gjennomføring av skjerming. Pasienten bør 
derfor ikke være alene i skjermingsenheten mens ansatte oppholder seg i korridoren på 

av en lukket dør.

Dersom pasientens helsetilstand er slik at vedkommende ikke kan motta vedtaket i det 
øyeblikket vedtaket fattes, bør pasienten informeres igjen når vedkommende er bedre i 
stand til å motta og forstå informasjon.

Institusjonskultur (punkt 31 og 32): 

Sykehuset bør iverksette en prosess for å sikre en felles kultur for at pasienters sikkerhet, 
verdighet og rettigheter fremmes på alle enheter ved Akuttpsykiatrisk seksjon. 
Umiddelbare tiltak bør spesielt iverksettes for å sikre dette ved akuttpost Nord.  

Sykehuset bør sørge for enhetlige rutiner for ivaretakelse av ansatte etter alvorlige 

protokollene slik at det alltid omfatter 
snummer, klokkeslett for begynnelse og slutt av tvangstiltak, 

begrunnelse for tvangsvedtak, navn på både vakthavende lege og den som er faglig 
ansvarlig for tvangsvedtak og registrering av skader på pasient eller ansatte.

vedlegge kommentarer til tvangsprotokollen, og de bør ha 

Kontrollkommisjonen bør sikre at den ikke signerer mangelfulle tvangsprotokoller.

om skjerming er begrunnet i konkrete og selvstendige vurderinger 

Sykehuset bør legge til rette for at også pasienter som er skjermet jevnlig kan komme ut i 

pasienter ikke 
holdes adskilt fra personellet som deltar i gjennomføring av skjerming. Pasienten bør 
derfor ikke være alene i skjermingsenheten mens ansatte oppholder seg i korridoren på 

Dersom pasientens helsetilstand er slik at vedkommende ikke kan motta vedtaket i det 
øyeblikket vedtaket fattes, bør pasienten informeres igjen når vedkommende er bedre i 

Sykehuset bør iverksette en prosess for å sikre en felles kultur for at pasienters sikkerhet, 
kuttpsykiatrisk seksjon. 

for å sikre dette ved akuttpost Nord.  

Sykehuset bør sørge for enhetlige rutiner for ivaretakelse av ansatte etter alvorlige 
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

1. Tiltak for å øke frivilligheten ved innleggelse

Tiltak Ansvar Tid Status

Utrede muligheten for å etablere et lokalt medisinfritt tilbud i tråd med 

nasjonale føringer. Bruker- og pårørende medvirkning vil være sentralt i 

arbeidet.

Klinikkledelse 2015-2016

Arbeidet ble ferdigstilt i februar 2016 da protokoll oversendt Helse Nord. 

Styret for Helse Nord har vedtatt 20 millioner per år til drift av enheten 

som skal ha 6 senger og regional funksjon. Leder, fagutvikler og 

psykologspesialist ansatt. Andre stillinger er under ansettelse, men mange 

har oppsigelsestid. Planlagt oppstart medio november måned 2016

Rutine for paragrafvurdering gjennomgås og tydeliggjøres. Det tilstrebes en 

ordning som best mulig understøtter frivillige tilbud samtidig som god 

rettssikkerhet ivaretas.

Fagutviklingsenhet                                                                                2014-2015

Det arbeides systematisk for mer ens praksis blant vedtaksansvarlige som 

tilstreber økt frivillighet. Det eksisterte før 2014 ikke treffpunkter for 

diskusjon av praksis mellom de som fatter vedtak etter Psykisk 

Helsevernloven i UNN. Dette gjøres nå kontinuerlig på møtene. Det er ikke 

noe som tyder på at det behov for å endre rutinene.

Møter for vedtaksansvarlige 2-4 ganger i året. Det vektlegges refleksjon over 

praksis og gjennomgang av vanskelige vurderinger og det tilstrebes en praksis 

hvor frivillighet vektlegges.

Fagutviklingsenhet                                                                                Løpende fra 2014

Det har vært gjennomført regelmessige møter fra høsten 2014. Oppmøte 

har vært variabelt, men vanligvis har 10-15 personer møtt. Fra en avdeling 

har det vært meget god oppmøte, mens det fra en annen har vært labert. 

Det er gjennomsnitttlig blitt arrangert 3 møter per semester. Møtene 

vurderes som svært nyttig av deltagerene.  

I samarbeid med brukere og brukerorganisasjoner utvikles spørre- undersøkelse 

om pasientfornøydhet ved utskrivning. Dette for å få fram erfaringer fra 

innleggelsen (bl.a. om formell og opplevd tvang). Spørreundersøkelsen skal 

pilotutprøves først.

 Fagutviklingsenhet                                                                                                            

i samarbeid med brukere og 

brukerorganisasjoner samt 

relevante samarbeidspartnere

2015

Det er forsatt ikke besluttet hva slags undersøkelser man ønsker utført. Er 

det snakk om kontinuerlig tilfredshetsundersøkelse eller med særskilt 

fokus på tvang? Stavanger Universitetssykehus har siden 2012 gjort 

kontinuerlige brukerundersøkelser og får dermed løpende informasjon om 

erfaringer og tilfredshet. Herunder må tekniske løsninger og kostnader 

vurderes. I TUD Tromsø prosjektet bruker man spørreskjema for opplevd 

tvang. Flere Bruker Spør Bruker undersøkelser og spørreskjema 

undersøkelser (BSB) er gjennomført siste 2 år. 

Med utgangspunkt i psykisk helsevernforskriftens (IS-9/2012) omtale av 

pårørendes rett til informasjon, etablere rutiner i tilknytning til vedtak etter 

Psykisk helsevernloven

Klinikkledelsen                        

i samarbeid med  

Fagutviklingsenhet                                                                                                      

2015

Det har vært betydelig fokus på i fht. pårørendes rett til informasjon ved 

etablering av tvang blant de vedtaksansvarlige og praksis er tilpasset til 

lovendringene. Møte for vedtaksansvarlige har fokus på dette. 

Pasientsikkerhetsarbeidet har fokus på pårørendes rettigheter. Tiltak i 

forbindelse med oppfølgingen knyttet til Sivilombudsmannens rapport. 
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

Øke frivillighet ved utskrivelse ut fra målsetting om å redusere behovet for 

Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

Klinikk, avdelinger og 

seksjoner i samarbeid med 

kommuner

2015

Klinikken til enhver tid rundt 140 pasienter på TUD i klinikken. Arbeidet  

med økt frivillighet har i hovedsak vært knyttet til ulike prosjekter med 

ekstern finansiering (Avdeling nord og Avdeling sør). Eget 

forskningsprosjekt rundt TUD.

Dialog med kontrollkommisjonen mht. mulige endringer i arbeidsform Klinikksjef 2015
Klinikksjef initierer møte med kontrollkommisjonen september måned 

2016.

Redusert bruk av tvungent psykisk helsevern                                                 * 5 

% reduksjon i antall tvangsinnleggelser ved akuttposter sammenlignet med 2013.                                                                                                   

* Tvungen innskrivning (N-005). Reduksjon til 12 %.

* Reduksjon i antall vedtak om tvangsmiddelbruk med 10 % sammenlignet med 

2013

Klinikk 2015

Målene er ikke oppnådd. Det er registert en økning på flere områder i 

perioden 2013-2015.    
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

2. Tiltak for Bedre bruker- og pårørende medvirkning 

 Tiltak Ansvar Tid Status

Systematisk gjennomgang av uheldige hendelser og sikre tilstrekkelig åpenhet 

mot både pasient og pårørende i denne sammenheng.

Klinikk, avdelings- og 

seksjonsledelse i samarbeid 

med Fagutviklingsenhet  

brukere og brukerorganisasjoner

2015

Gjennomgang av uheldige hendelser skjer primært på enhetsnivå. 

Systematikken med hensyn til å dele har ikke vært tilfredsstillende. 

Klinikken har vært representert i Pasientsikkerhetsutvalget i hele 

perioden. Det er etablert samarbeid med kvalitetsavdelingen i forhold til 

systematisk arbeid omkring dette fra august måned 2016.

Gjennomføre nyansattekurs der viktigheten av pårørendes rolle og bidrag 

synliggjøres. Juridiske forhold relatert til ansattes taushetsplikt gjennomgås 

samt tilby årlig oppfriskningkurs av relevant jus for ansatte slik at juridiske 

rammer tydeliggjøres.

Fagutviklingsenhet                                                   Løpende fra 2011

4 slike 4 dagers kurs er gjennomført siden 2011. Til sammen har mer enn 

150 ansatte deltatt på kursene som er blitt arrangert. Evalueringene er 

har hatt høy svarprosent og deltagerene svært godt fornøyd med kurset. 

2016/17 kurset går av stabelen i oktober 2016 og mars 2017.

Alle enheter bør ha faste møter for etisk refleksjon. Dette kan med fordel være 

integrert i personalets veiledning. Invitere brukere og pårørende der dette er 

naturlig.

Avdelings- og seksjonsledelse i 

samarbeid med 

Fagutviklingsenhet                                                                                                          

samt brukere og 

brukerorganisasjoner

2015

Alderspsykiatrisk seksjon og og to enheter i Akuttpsykiatrisk seksjon 

gjennomfører i dag etisk refleksjon. En rekke andre enheter og seksjoner 

har imidlertid veiledning som også omfatter refleksjon over etiske 

problemstillinger som en naturlig del. Fagutviklingsenheten tilbyr 

veiledning på veiledning. Flere fagdager om etisk refleksjon er 

gjennomført. Det er etablert et samarbeid med senter for medisinsk eikk 

ved Universitetet i Oslo i fht kompetanse bygging rundt etisk refleksjon. 

Sikre god og systematisk informasjon til brukere og pårørende mht. rettigheter 

mv.

Avdelings- og seksjonsledelse i 

samarbeid med 

Fagutviklingsenhet                                               

samt brukere og 

brukerorganisasjoner

2015

Her er det fremdeles et potensiale for utvikling. Ikke tilfredsstillende 

systematikk. Tiltak i forbindelse med oppfølgingen knyttet til 

Sivilombudsmannens rapport. 

Det etableres system for tilbakemelding for brukere og pårørende der det er 

aktuelt.

Fagutviklingsenhet                                                    

i samarbeid med                                          

brukere og brukerorganisasjoner

2015

Se punkt 7.

Brukerutvalg/brukerråd skal regelmessig forelegges tall for bruk av tvang. 

Klinikksjef går i dialog med brukerutvalget i UNN vedr. rapportering.
Klinikksjef 2015

Klinikksjef tar kontakt med brukerutvalget i UNN for videre oppfølging i 

september måned 2016.
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

Prosjekter som omhandler økt frivillighet skal ha tilstrekkelig bruker- og 

pårørende deltakelse.
Avdelings- og seksjonsledelser 2015

Fagutviklingsprosjekter i Psykisk helse- og rusklinikken bør ha tilstrekkelig 

bruker- og pårørende deltakelse. I Tromsø har man fått på plass en 

kompetansegruppe med pasienter som er undelagt TUD samt hatt  ansatt 

bruker i 10% stilling. Pasienttransportprosjektet to erfaringskonsulenter 

ansatt i hhv 60 og 20%.  I pasienttransport prosjektet ble Bikuben 

(regionalt brukerstyrt senter) bedt om å koordinere representasjon fra 

bruker/interesse organisasjonene. 

Samarbeid med kommunehelsetjenesten og Lærings- og Mestringssenteret (LMS) 

om å avklare hvilke pasient- og pårørende opplæringstilbud som skal tilbys på 

ulike nivå. Omfatter aktiv dialog med LMS mht. utvikling av pasient- og 

pårørende opplæringstilbud der slike tilbud ikke er etablert.

Avdelinger og Seksjoner 2015

Det har tidligere vært samarbeidet med LMS om å lage et felles 

undervisningsopplegg for pårørende. For øvrig finnes en rekke pasient- og 

pårørende opplæringstilbud. Fagutviklingsenhet rus- og psykiatri bistår 

med avklaring i fht. hvilke tilbud som finnes. Dette må også sees i 

sammenheng med pasient- og pårørende opplæringstilbud i kommunene. 

17/2-16 ble det avholdt møte mellom LMS, 3 avdelinger i PHRK samt flere 

fra fagutviklingsenhten for å se på pårørendetilbudet.

Dialog med Bikuben, regionalt brukerstyrt senter o.a. om mulige 

opplæringstilbud knyttet til bruker- og pårørende medvirkning.
Fagutviklingsenhet                          2015

Det samarbeides med Bikuben fra sak til sak i forbindelse med ulike 

arrangementer, oppnevning til deltagelse i prosjekter, høringsrunder, kurs 

mv. 

Utarbeide plan for brukermedvirkning på systemnivå. Fagutviklingsenhet                                                                                             2014

Utført. Planen gir anbefalinger knyttet til hvordan brukermedvirkning best 

mulig kan ivaretas i virksomheten. Planen gir også anbefalinger knyttet til 

implementering inkludert videre arbeid knyttet til organisering, 

opplæring, ressursbehov m.v. Behandlet i klinikkledelse og er under delvis 

implementering. En av gjenstående tiltak vil ha en betydelig ressurssside 

som må avklares.
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

3. Tiltak for å sikre god kvalitet og bedre kunnskapen 

om bruk av tvang:

 Tiltak Ansvar Tid Status

Innhente et bredest mulig datagrunnlag mht. bruk av tvungent psykisk helsevern, 

både som underlag for tiltak i planen, oppfølging av målsettinger og som 

grunnlag for videre tiltaksutvikling.

Klinikk 2015-2016

Data er regelmessig innhentet og kommunisert i virksomheten. 

Datakvaliteten oppfattes som god. Data er ikke i tilstrekkelig grad fulgt 

opp m.h.t. konkrete tiltak.

Tilrettelegge for kultursensitiv og språklig tilpasset behandling også ved 

tvungent psykisk helsevern.
Klinikk 2015-2016

Bruk av RVTS sin kompetanse og relasjonen til SANKS er av betydning her. 

Det er ikke iverksatt særskilte tiltak området utover bruk av 

tolketjenester.

Fortsette dialog med brukerne hvor erfaringer og betraktninger om innhold og 

praksis relatert til TUD deles.
Avdelinger og seksjoner 2015-2016

Det pågående TUD prosjektet i Avdeling nord understøttes resssursmessig. 

Om mulig inkluderes deler av River( Riktig vern til riktig tid) prosjektet i 

TUD Tromsø. Prosjektet har som nevnt meget god brukerinvolvering.

Samarbeid med kommunehelsetjenesten i fht. hvordan man forstår og forholder 

seg til TUD. Gjennomgå TUD vedtak sammen med hjemkommune/DPS.
Avdelinger og seksjoner 2015-2016

TUD-Tromsø prosjektet er i samarbeid med Tromsø kommune. I tillegg 

finnes eksisterende areaner mellom klinikken og kommunene i 

lokalsykehusopptaksområdet gjennom OSO-oppnevnte samarbeidfora.

Fokus på at en større andel pasienter på TUD har kriseplan. Avdelinger og seksjoner 2015

TUD Tromsø prosjektet arbeider med systematisk utprøving av 

krisemestringsplaner. Erfaringene herfra vil bli nyttig i det videre 

arbeidet. Krisemestringsplan ligger nå i DIPS og kan brukes for alle 

pasienter. 

Etablere TUD forum

Lokalt akuttnettverk                

etablerer og drifter TUD forum i 

samarbeid med 

Fagutviklingsenhet 

2015

Tiltaket utgår i lys av satsing på andre fora (for eksempel akuttpsykiatrisk 

nettverk, møter for vedtaksansvarlige og legers interne undervisning).

Legge til rette for videre deltakelse i nasjonalt konsensusprosjekt om skjerming. Klinikkledelse Prosjekt-periode

Alle tre akuttposter har deltatt i prosjektet og levert inn materialet de 

skulle.  

Sikkerhetspsykiatri har deltatt i det nasjonale skjermingsprosjektet hvor 

formålet er utvikling av pålitelig måling av skjerming. Oppfølging av arbeidet.
Sikkerhetspsykiatri Prosjekt-periode

Tre ulike skjerminger er beskrevet i detalj. Hensikten er å lage 

måleerktøy for skjerming. Utprøvingen skjedde fra april til september 

2014.
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

Deling av erfaringer fra lokale prosjekter (Akuttpost Tromsøs prosjekt som 

skjerming og fysisk aktivitet).

Lokalt akuttnettverk                

og                                       

Fagutviklingsenhet 

2017

Prosjektet har avsluttet registrering av skjerminger. Er planlagt presentert 

på felles fagutviklingsmøte, praksisseminar, legenes litteraturmøte og 

psykologfagmøte når data foreligger (2017).  

Reduksjon av tvangsmiddelbruk med spesielt fokus på beltelegging. 50 % 

reduksjon i bruk av beltelegging fram til 2015.
Klinikkledelse 2015

Ikke oppnådd målsetting. Det er registrert en økning i antall vedtak om 

bruk av mekaniske tvangsmidler fra 2013 til 2015. 

Systematisk gjennomgang av beltelegginger i regi av aktuell enhet evt. med 

bistand fra Fagutviklingsenhet rus- og psykiatri.
Avdelinger og seksjoner 2015-2016

Kartlegging m.h.t. rutiner og etablert praksis for dette har ikke gitt godt 

nok kunnskapsgrunnlag. Vil bli sett videre på i lys av anbefalingene i 

Sivilombudsmannens rapport.  

Systematisk bruk av ettersamtale med pasienten når beltelegging er benyttet. Avdelinger og seksjoner 2015-2016

Ingen enheter gjør dette systematisk.  Helse-Bergen har utviklet mal for 

ettersamtale som der er lagt i DIPS. Lokal mal er utviklet, men ennå ikke 

lagt inn i DIPS. Vil bli sett videre på i lys av anbefalingene i 

Sivilombudsmannens rapport.  

Utvikle retningslinjer for tvangsmiddelbruk som har 

brukermedvirkningselementer i seg.
Klinikkledelse 2015

Tiltaket utgår. 

Kartlegging/gjennomgang av pasienter som har gjentatte kortvarige 

tvangsinnleggelser. Behandlingsplaner og oppfølgingstiltak drøftes med 

samarbeidspartnere.

Avdelinger og seksjoner 2014-2016

På bakgrunn av kartlegging/gjennomgang er det etablert et eget 

poliklinisk behandlingstilbud i Tromsø for en gruppe pasienter som hadde 

gjentatte korte tvangsinnleggelser. Erfaringene fra dette er 

gjennomgående gode. Ytterligere kartlegging/gjennomgang ansees som et 

viktig tiltak i videre oppfølging.
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

4. Tiltak for å bedre dokumentasjon om tvangsbruk og 

bedre datakvalitet:

 Tiltak Ansvar Tid Status

 

Forbedre kvaliteten på, og kvalitetssikring av, registrerte innleggelser med 

vedtak om tvang og utskrivelser med vedtak om tvunget psykisk helsevern uten 

døgnopphold (TUD).                                                                                                                                                                                              

Det utarbeides skriftlige rutiner for registrering i PAS/DIPS (og i protokollene).                                                                                                                

Revidering av prosedyre for registrering av frivillige innleggelser for pasienter 

med TUD mht. registrering av TUD ved SPH/DPS som ikke er godkjent for 

tvungent psykisk helsevern.                                                                                               

Det gis opplæring i bruk av ny revidert registreringsveileder fra NPR.

Klinikk                                           

i samarbeid med                                                                    

Avdelinger og seksjoner 

2014

Alle punkter under tiltaksområde 4 er ivaretatt..
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

5. Tiltak for verdige transportordninger - mindre bruk 

av politi:

 Tiltak Ansvar Tid Status

Fokus verdige transportordinger for psykisk syke med særskilt fokus på områder 

med utstrakt bruk av politi under transport.
Transportprosjektet fase 3 Prosjekt-periode 

Alle punkter under innsatsområde 5 ivaretas av TRAP fase 3 (transport av 

psykisk syke prosjektet).

Etablere ledsagertjeneste/ordninger i kommuner hvor dette ikke er på plass. Transportprosjektet fase 3 Prosjekt- periode 

Det er etablert eldsagertjenste i 20 kommuner. I tillegg har en del 

kommuner ledssagerordninger. 

Styrke etablerte ledsagertjenester gjennom bistand til rekruttering og 

stabilisering. Herunder kursing av ledsagere (grunnkurs- og videregående kurs).
Transportprosjektet fase 3 Prosjekt-periode 

Introduksjon til ledsagelse kurs er gjennomført på Storslett og i Harstad 

med til sammen ca 5 deltagere fra alle kommuner, ambulansetjeneste 

mfl. 

Sørge for at retningslinjer og rundskriv er kjent og blir praktisert. Transportprosjektet fase 3 Prosjekt-periode 

Sendt ut informasjon til legevakter mfl. i to runder. Tidligere samarbeid 

med fylkesmannens kommunelege 1 gruppe. 

Videreføre ordningen med å utdanne psykiatrikontakter i ambulanse-tjenesten. 

Mål om to veiledere per ambulanseområde innen 2015.
Transportprosjektet fase 3 Prosjekt-periode 

Alle områder har minimum 1 psykiatrikontakt som har deltatt på nyansatt 

kurs. Ambulanseavdelingen blir regelmessig invitert til å delta på 

nyansattkurs, men har ikke deltatt på de siste to kursene ettersom deler 

av innholdet ikke vurderes som relevant. Kan delta på deler av kurset. 

Følge opp arbeidet med registrering av pasientfornøydhet under transport og 

vurdere å ta dette i bruk som lokal kvalitetsindikator.
Transportprosjektet fase 3 Prosjekt-periode 

Tilfredshetsundersøkelse er gjennomført på akuttpostene i mai/juni 2015 

og fra februar til mai 2016. Høsten 2015 ble det gjennomført Bruker Spør 

Bruker(BSB)  undersøkelse på samme sted. Her ble 24 pasienter 

interejuet. 

Fagdager for ambulansepersonell i samarbeid med SPH og lokale 

psykiatriveiledere.
Transportprosjektet fase 3 Prosjekt-periode 

Fagdager med leder for psykiatriambulansen i Bergen  ble gjennomført i 

april 2016. Fokus var på egensikkerhet og lovverk. Alle fagutviklerene i 

ambulanseavdelingen, 6 psykiatiske sykepleiere og erfaringskonsulent fra 

psykisk helse- og rusklinikken var blant deltagerene på kurset.
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

6. Tiltak for å bedre samhandling mellom spesialist og 

kommunehelsetjenesten

 Tiltak Ansvar Tid Status

Sammen med kommunene utarbeide gode prosedyrer for vurdering og håndtering 

av akutte situasjoner, spesielt for legevakten. Legevakten må kjenne til 

alternative ordninger som er etablert for å unngå å begjære tvangsinnleggelse. 

DPS har en viktig oppgave å bistå legevakten.

Avdelinger og seksjoner 2015-2016

Deler av arbeidet tas gjennom pasienttransportprosjektets fase 3 hvor 

man vil ha et tett samarbeid med legevaktene. Evalueringen av DeVaVi vil 

videre kunne gi nyttig informasjon fra lgevakter, pasienter og pårørende. 

Styrke arbeidet omkring individuelle planer og kriseplaner. DPS og 

sykehusavdelinger skal i samarbeid med kommuner utarbeide kriseplaner for 

pasienter som har vært innlagt tidligere for å sikre at krisesituasjoner håndteres 

på en god og trygg måte og at pasienten gis innflytelse på behandlingsforløpet.

Avdelinger og seksjoner 2015-2016

Det er nasjonalt stor mangel på utarbeidelse og oppdatering av 

individuelle planer, og det er lite som tilsier at status er annerledes i 

Psykisk- helse og rusklinikken. TUD Tromsø prosjektet har som målsetting 

å gi alle pasienter underlagt TUD i Tromsø kommune krisemestringsplan.

Systematisk samarbeid med kommunene omkring pasienter med omfattende og 

sammensatte behov med målsettingen om at disse gis et best mulig tilbud i tråd 

med prioriteringsanbefalinger, herunder også tilrettelagte boliger og adekvat 

oppfølging.

Avdelinger og seksjoner 2015-2016

Det har vært noe fokus på dette i TUD prosjektene og sengepostene som 

har oppfølgingsansvar for pasientene arbeider kontinuerlig med dette. 

Krisemestringsplan og samarbeid med aktuelle etater vil ha stor betydning 

her. Det er imidlertid behov for bedre systematikk i dette arbeidet. 

Arbeid etter ACT-teammodell vil være et viktig tiltak i forhold til arbeidet 

med denne gruppen. ACT-team er foreløpig bare etablert i Tromsø, men 

vil av klinikken bli løftet fram som et helt sentralt satsingsområde i 

forbindelse med UNNs langstidsplan.

Samarbeide med kommunene om å analysere problemstillingene rundt pasienter 

med hyppige innleggelser for å utforme konkrete handlingsplaner i samråd med 

andre etater om hvordan de kan hjelpe aktuelle pasienter bedre enn ved 

gjentatte tvangsinnleggelser.

Avdelinger og seksjoner 2015-2016

SE PÅ DETTE!
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

7. Verdige og gode bygg til de alvorligste psykisk syke 

 Tiltak Ansvar Tid Status

Bygg 7 på Åsgård vil gjennomgå renovering i 2014/2015. Dette gir nye og 

renoverte arealer for Akutt-team, Akuttpost Tromsø og Døgnenhet Tromsø ved 

PSTO.

Klinikkledelse 2015-2016

Er ferdigstilt og innflytting skjer primo september 2016. 

Idéskisse og prosjekt for framtidige lokaler for voksenpsykiatri og Tverrfaglig 

spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk i Tromsø er under utarbeidelse.
Klinikkledelse 2016-2017

Arbeidet igangsettes september måned 2016.

Fokus på betydningen av løpende vedlikehold av bygningsmassen og god 

interiørmessig standard. Det vil være sentralt å holde tritt med slitasje knyttet 

til virksomheten.

Klinikkledelse Løpende

Klinikkens arealer på Åsgård-området oppfattes gjennomgående (med 

unntak av bygg 5 og 7) å være betydelig preget av forfall/slitasje samt ha 

en lite tilpasset og tidsriktig utforming i forhold til oppgaver og 

funksjoner.
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PLAN FOR ØKT FRIVILLIGHET

Tiltak og status

PSYKISK HELSE- OG RUSKLINIKKEN

Fagutviklingsenhet Rus- og psykiatri 

8. Ressurser og økonomi

 Tiltak Ansvar Tid Status

Koordinering av plan for økt frivillighet ivaretas av fagutviklingsenhet rus og 

psykiatri innenfor ordinær drift. Dette foruttsetter at bemanningen 

opprettholdes på nåværende nivå.

Fagutviklingsenheten                  

(Njål Bjørhovde)
2015-2016

Det ble skissert ressursbehov på 50% stilling som koordinator og 20% 

stilling som erfaringskonsulent for oppfølging av planen, men dette ble 

ikke tilstrekkelig prioritert innenfor klinikkens rammer. Oppfølging av 

planen er derfor utført som del av Faguviklingsenhetens ordinære 

oppgaver. 

Erfaringskonsulent ansettes i 20 % engasjement for å sikre brukerperspektivet i 

implementering og oppfølging av planen (2015-2016).
Fagutviklingsenheten 2015-2016

se punktet ovenfor. 

11/11 07.09.2016
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Vedlegg 3     - Vedrørende mulig indikator for tvang i psykisk helsevern 

Nasjonal rapportering på bruk av tvang 

Omfang av tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne (PHV) belyses på nasjonal basis gjennom 
virksomhetenes rapportering til Norsk Pasientregister (NPR). Rapporteringskrav til NPR er delt i tre 
hovedområder:  

1. Henvisningsformalitet 
2. Rettslig grunnlag for helsehjelpen (til enhver tid, kan endres i forløpet) 
3. Gjennomføringstiltak etter § 4 i Lov om psykisk helsevern. 

Dette belyses ved sju indikatorer i Helsedirektoratets årlige rapporter om bruk av tvang i 
psykisk helsevern for voksne, sist fra 2014 (1): 
 
1. Tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (omtalt som 
tvangsinnleggelser)  
2. Median varighet av tvungent psykisk helsevern med døgnopphold  
3. Døgn under tvang  
4. Vedtak om tvangsmiddelbruk og skjerming  
5. Pasienter under tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (omtalt som TUD-pasienter)  
6. Pasienter under tvungent psykisk helsevern (omtalt som TPH-pasienter)  
7. Pasienter under tvangsbehandling 
  
 
Datakvalitet for de tre ulike hovedområdene 

Datakvalitet for henvisningsformalitet er bedret de seneste årene, og følges med en nasjonal 
kvalitetsindikator som angir kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern 
for voksne (2). 

Det er også bedring i rapportering på rettslig grunnlag, og andel tvangsinnleggelser har siden 2014 
blitt publisert av Helsedirektoratet som nasjonal kvalitetsindikator(3). 

Det er ifølge Helsedirektoratet vanskelig å si hvordan rapporteringen er på det tredje punktet om 
gjennomføringstiltak i hht § 4 i LPH - en økning i rapportering av gjennomføringsvedtak de siste årene 
tolkes likevel som økt kompletthet, og ikke økt bruk av tvang. 

  
Valg av indikator for UNN 

Det vil være ønskelig  å kunne følge alle tre hovedområder beskrevet ovenfor, da disse belyser ulike 
aspekter ved tvangsbruk. Det er slik vi vurderer det vanskelig  å belyse tvangsbruk ved hjelp av én 
indikator. Hovedfokus i Sivilombudsmannens rapport er imidlertid gjennomføringstiltak etter § 4 i 
Psykisk helsevernloven, og det kan  derfor være ønskelig med en mer detaljert rapportering på dette 
området, eventuelt at §4-8 vedtak velges som indikator i første omgang. I tillegg vil  kontinuerlig 
rapportering på to utvalgte indikatorer for å følge opp henvisningsformalitet og rettslig grunnlag gi 
relevant informasjon. De indikatorer som foreslås i trinn 1 nedenfor rapporteres allerede til NPR. De 
er derfor relativt å enkle å framstille og beskrive for hver måned, og rapportering kan settes i verk 
umiddelbart. Fokus på indikatorene vil også kunne forbedre datakvalitet i rapportering til NPR som 
en positiv bieffekt.   For ytterligere målrettet kvalitetsutvikling vil man eventuelt kunne  planlegge et 
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trinn 2, der blant annet innhold og varighet for vedtak etter § 4 i LPH skal monitoreres. Dette vil 
kreve utviklingsarbeid og opplæring knyttet til forvaltning av § 4, der målingene beskrevet under 
trinn 1 vil brukes aktivt. Klinikkens erfaringskonsulenter bør også trekkes inn i dette arbeidet, som vil 
foregå parallelt med trinn 1. 

 

Trinn 1 

Følgende indikatorer foreslås fulgt med månedlige rapporter: 

1. Antall § 4-vedtak spesifisert på underpunkter 

• § 4-3 Skjerming med vedtak 

• § 4-4 Tvangsbehandling med legemidler 

• § 4-8a Vedtak om bruk av mekanisk tvang 

• § 4-8c Vedtak om bruk av korttidsvirkende legemiddel 

• §4-8d Kortvarig fastholding 

2. Nasjonal kvalitetsindikator om andel tvangsinnleggelser (3) 

3. Antall innlagte med vedtak om tvunget psykisk helsevern i hht § 3 i PHVL 

 

Trinn 2 

1. Registrering av varighet i tvangsmiddelbruk 
2. Registrering av opplevd tvang, basert på skjema Experienced Coercion Scale utviklet av 

Forsknings- og utredningsavdelingen ved Ahus som ledd i nasjonalt tiltak for reduksjon av 
tvang (4) 

3. Implementere regionalt kvalitetsregister for registrering av nettverksarbeid i hele 
virksomheten  

4. Utvikle en indikator der gjennomføringsgrad av ettersamtale etter tvangsmiddelbruk  kan 
monitoreres 
 

De punkter som foreslås under trinn og trinn 2 er i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets 
nasjonale strategi for bedre kvalitet og økt frivillighet i psykiske helsetjenester (5). 

 

Tromsø, 060916 

Referanser 

1. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne 
2. https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri

%20og%20rus/kompletthet%20i%20henvisningsformalitet%20PHV.pdf  
3. https://helsedirektoratet.no/Documents/Kvalitetsindikatorer/KI%20definisjoner%20Psykiatri

%20og%20rus/Tvangsinnlegelser%20i%20psykisk%20helsevern%20for%20voksne.pdf 
4. https://www.napha.no/multimedia/4366/Experienced-Coercion-Scale-ECS.pdf 
5. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/bedrekvalitet-okt_frivillighet.pdf 
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Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Haug/Rolandsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 105-2016 Helgelandssykehuset 2025 - utredning av 

alternativer 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål 
Herved legges frem en oppfølging av styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - 
idéfase, mandat (styremøte 16. desember 2015) etter at styret i Helgelandssykehuset 
HF har behandlet saken.  
 
Styret i Helse Nord RHF gjorde følgende vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat Utredning idéfase Helgelandssykehuset 

2025 for utredningen av det fremtidige tjenestetilbudet for spesialisthelsetjenesten på 
Helgeland med den endringen i fremdriftsplanen som kom frem under behandling av 
saken. 
 

2. Styret ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en styresak om hvilke alternativer 
som skal utredes videre i idéfasen, samt hvilke kriterier lokaliseringsalternativene skal 
vurderes mot. 
 

3. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert tertial. 
 

Mandat til styret i Helgelandssykehuset 
I mandat for videre utvikling av Helgelandssykehuset la styret i Helse Nord RHF til 
grunn at følgende alternativer skal utredes:  
 
1.  ”Nullalternativ” - fortsette som før, jfr. krav til alle utredningsprosesser. 

 
2. Ett komplett sykehus (sengesykehus) for hele Helgeland og spesialisttilbud i inntil 3 

lokalmedisinske sentra (LMS) ved dagens sykehuslokalisasjoner. Sykehuset tilsvarer 
stort akuttsykehus i St.mld. 11 (2015-2016) Nasjonal Helse- og sykehusplan. 
 

3. All sykehusvirksomhet på Helgeland samles i ett sykehus. 
 
Utdyping av alternativ 2  
I alternativ 2 skal det utredes ett komplett sykehus med akuttfunksjoner med 
døgnkontinuerlig beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi (omtalt 
som ”sengesykehus”), med inntil tre lokalmedisinske sentre (LMS) lokalisert til dagens 
sykehus og i tillegg ett LMS i Brønnøysund. Andre kombinasjoner kan også vurderes.  
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For alternativ 2 skal også behovet for et indremedisinsk akuttsykehus ved én eller flere 
av de desentraliserte lokasjoner vurderes. Lokalisering av det nye Helgelandssykehuset 
vil påvirke dette behovet.  Indremedisinsk akuttsykehus tilsvarer akuttsykehus i 
St.mld. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan. 
 
Utdyping av alternativ 3  
I alternativ 3 skal det utredes ett sykehus som ivaretar all somatisk 
spesialisthelsetjeneste på Helgeland.  
 
Psykisk helsevern (PHV) og rus 
Utredningen av alternativene skal også inkludere psykisk helsevern og rus. Det betyr at 
en i:   
 
- Alternativ 2 skal kunne lokalisere tjenester både ved det komplette sykehuset og ved 

lokalmedisinske sentre (Distriktspsykiatrisk senter - DPS).  
 

- Alternativ 3 vil innebære at all virksomhet også innenfor PHV og rus samles ett sted. 
 
Status 
Helgelandssykehuset HF har i samarbeid med Sykehusbygg HF fulgt opp arbeidet. Det 
er gjort simuleringer for ulike alternativ som grunnlag for å treffe beslutninger for hva 
som skal utredes videre.  
 
Innenfor mandatet er det skissert seks ulike kombinasjoner av struktur i tillegg til  
0-alternativet (se vedlegg 1). 
 
Med bakgrunn i simuleringer av befolkningsutvikling og behov, aktivitetsgrunnlag og 
kapasitetsberegning, ble det foreslått at tre alternativer legges til side og ikke utredes 
videre. Ett stort akuttsykehus uten DMS (alternativ 3) avviker fra Nasjonal helse- og 
sykehusplan og samhandlingsreformen, og ble heller ikke foreslått videre utredet.  
 
Adm. direktør i Helgelandssykehuset HF fremmet i styresak 62-2016 
Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som utredes videre (styremøte 
Helgelandssykehuset HF 31. august 2016) følgende forslag til vedtak:  
 
Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes 
videre: 
 

• 0-alternativet (dagens løsning) 
• Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS 
• Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil 2 

DMS 
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Styret i Helgelandssykehuset HF fattet følgende vedtak i denne saken: 
 
Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes 
videre: 
 

• 0-alternativet (dagens løsning) 
• Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS 
 

Vedtaket ble fattet med seks mot fem stemmer. 
 
Protokolltilførsel fra ansattevalgt styremedlem Anders Stokka Ringkjøp - som følger: 
Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre 
sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og 
kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle 
tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal 
være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.  
 
Medbestemmelse 
Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF er holdt løpende orientert om prosjektet 
gjennom sin representasjon i styringsgruppen. Brukerrepresentant blir også involvert i 
arbeidsgruppene. Leder for brukerutvalget har møte- og talerett i styret i 
Helgelandssykehuset HF.  
 
Saken er drøftet med tillitsvalgte i Helgelandssykehuset 30. august 2016. 
Tilbakemeldingene fra fagforeningene er som følger (sitat): 
 
• Det må beskrives hvilke konkrete medisinskfaglige kriterier man henviser til når man 

avviser forslag om å vurdere Hemnes kommune og Leirfjord kommune som aktuelle 
for lokalisering av sykehus. 
 

• NITO synes det er beklagelig at administrerende direktør i HSYK HF blir uanmeldt 
fraværende fra drøftingsmøtet med de tillitsvalgte, et møte som arbeidsgiver selv har 
innkaldt til. De tillitsvalgte forsøker etter beste evne å delta på møtene med 
foretaksledelsen, men episoder som dette gjør det problematisk for de tillitsvalgte å 
planlegge arbeidsdagen». NITO ber om en skriftlig og utdypende redegjørelse, med 
konkrete henvisninger til regelverk, for premissene som ligger til grunn for at Hemnes 
og Leirfjord forkastes som alternative kommuner for plassering av nytt sykehus på 
Helgeland». 
 

• NITO mener at fristen for å sette seg inn i saksdokumentene til dette drøftingsmøtet 
har vært for kort gitt mengden og viktigheten denne sak omhandler. NITO mener at 
drøfting av denne saken må utsettes slik at de tillitsvalgte får den tiden de trenger til å 
sette seg godt inn i dokumentene. 
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Adm. direktørs vurdering  
Beslutning om sykehusstruktur har stor betydning for helsetjenestetilbudet til 
befolkningen, stor betydning for lokalsamfunn, og får potensielt store konsekvenser for 
drift og kostnader ved helseforetaket. 
 
Av denne grunn er det særlig viktig å ha et godt grunnlag for beslutninger som tas. 
Alternativ må utredes så langt at det er mulig på et godt faglig, økonomisk og 
samfunnsmessig grunnlag å vurdere hvilke alternativ som utredes videre og hvilke som 
kan legges til side. 
 
Helsedirektoratets veileder IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter gir 
føringer på at det bør utredes tre til fire alternativer inklusiv 0-alternativet. 
 
Saken ble også behandlet i foretaksmøtet mellom Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet 17. november 2015. I protokollen fra foretaksmøtet (sak 3) 
heter det bl.a. følgende: 
 
Foretaksmøtet la til grunn at styret i Helse Nord i det videre planarbeidet og i mandat for 
idéfasearbeidet legger til grunn nasjonale helsepolitiske føringer. Foretaksmøtet vil også 
peke på at et vellykket resultat av de videre prosessene er avhengig av en fortsatt god og 
aktiv medvirkning lokalt.  
 
Foretaksmøtet vedtok: Foretaksmøtet viser til styret i Helse Nord RHF sin behandling av 
sak 52-2015 Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025 og godkjenner at Helse Nord 
RHF utarbeider mandat for idéfasearbeidet som innebærer at sykehusstrukturen i 
Helgelandssykehust HF kan endres. 
 
På den annen side er det ikke ønskelig å utrede alternativ som ikke fyller kravene til et 
framtidig spesialisthelsetilbud på vesentlige områder.  
 
Helgelandssykehuset HFs styre har gjennom sitt vedtak søkt å redusere antall 
alternativer, som skal utredes videre, på et tidlig stadium i prosessen. De anbefaler 
Helse Nord på dette tidspunkt å gi klarsignal for at bare ett alternativ, i tillegg til dagens 
organisering, skal utredes videre. 
 
Adm. direktør tilrår at det gis tilslutning til at alternativet med ett sykehus som ivaretar 
alle funksjoner ikke utredes videre. Med intensjonene som ligger i vedtaket av Nasjonal 
helse- og sykehusplan, kombinert med avstandene på Helgeland, er dette et alternativ 
som ikke vil gi den nødvendige tilgjengelighet for befolkningen. Nasjonal helse- og 
sykehusplan legger opp til en fortsatt desentralisert og differensiert sykehusstruktur i 
Norge ved at funksjoner skal samles, når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men 
samtidig desentraliseres når det er mulig - for å gi et bredest mulig tilbud i nærmiljøet.  
 
I følge mandatet gitt av Helse Nord RHF i styresak 136-2015 skal behovet for 
akuttsykehus vurderes. Dette er også i tråd med føringene i Nasjonal helse- og 
sykehusplan. 
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Utredningene som foreligger til nå, gir ikke faglig og planleggingsmessig grunnlag for å 
ekskludere alternativet som innebærer ett stort akuttsykehus og én eller flere 
lokalisasjoner med akuttsykehus og en eller flere lokalmedisinske sentre.  
 
Adm. direktør tilrår derfor at alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med 
akuttsykehus og inntil 2 DMS fortsatt skal inngå i utredningen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, 
mandat (styremøte Helse Nord RHF 16. desember 2016) og til behandling av styresak 
62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som utredes videre (styremøte 
Helgelandssykehuset HF 31. august 2916) og ber om at følgende alternativ for 
sykehusstruktur på Helgeland 2025, utredes videre: 

 
I. 0-alternativet (dagens løsning) 

II. Alternativ 2a - Stort akuttsykehus med inntil tre DMS 
III. Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil to DMS 
 
 
Bodø, den 14. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: 
1. Styresak 62-2016 Helgelandssykehuset 2025 - alternativer som utredes videre 

(Helgelandssykehuset HF) 
2. Vedlegg 1 til styresak 62-2016 - SG-sak 19/16 Sammenstilling simulering 

alternativsøk (Helgelandssykehuset HF)  
3. Vedlegg 2 til styresak 62-2016 - Simulering alt. 2b-2, 2b-3 og 3 
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Styresak 62/2016: Helgelandssykehuset 2025 – alternativer som utredes videre 
 
Møtedato: 31.08.16 
Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen 
 
 
 
Formål med saken:  
Vedta hvilke alternativer som skal utredes videre i 2025-prosjektet.  
 
Bakgrunn: 
Styret i Helse Nord har i styresak 136-2015 gitt Helgelandssykehuset i oppdrag å utrede videre alternativ 
2 og 3 fra Utviklingsplanen med tanke på å beslutte framtidig organisering av 
spesialisthelsetjenestetilbudet på Helgeland. Mandatet krever også at Helgelandssykehuset i det videre 
utredningsarbeidet tar med 0-alternativet (dagens løsning), samt inkluderer de føringene som kom i 
Nasjonal helse og- sykehusplan (november 2015) i et utvidet alternativsøk. Føringene i Nasjonal helse- 
og sykehusplan og mandatet fra Helse Nord tilsier at en kombinasjon av stort akuttsykehus, 
akuttsykehus og DMS er innenfor rammene for prosjektet (alternativ 2b). 
 

 0-alternativet = dagens løsning 

 Alternativ 2a = Stort akuttsykehus med inntil 3 DMS 

 Alternativ 2b = Stort akuttsykehus, 1-2 desentraliserte akuttsykehus, inntil 2 DMS 

 Alternativ 3 = Stort akuttsykehus som ivaretar all spesialisthelsetjeneste på Helgeland. 
 
      
                     
 
DEFINISJONER: 
 

 
Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere og 
et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter. 
   
 
 
 
 
  
Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt 
og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand 
mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det 
nødvendig 
  
        
 
  
Distriktsmedisinsk senter (DMS) Helsetilbud der en eller flere kommuner 
samarbeider med et sykehus om tjenester, enten før eller etter 
sykehusbehandling. Tjenester ved DMS kan også erstatte behandling på sykehus. 
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                     Side 2 av 2 

Helgelandssykehuset følger Helsedirektoratets veileder for tidligfase i sykehusprosjekter. Veilederen 
presiserer at idéfasen skal starte med et utvidet alternativsøk - å se nærmere på varianter av de ulike 
alternativene. Styringsgruppa for Helgelandssykehuset 2025 vedtok i sak SG14.16 at utvidet 
alternativsøk skulle omfatte alternativene som framkommer i tabellen i vedlegg 1, og at det skulle gjøres 
en enkel simulering før saken nå legges fram for styret i Helgelandssykehuset. 
 
Sykehusbygg har gjennomført en enkel simulering. På bakgrunn av denne anbefaler styringsgruppen at 
følgende alternativer legges til side og ikke utredes videre: 
 

 Alternativ 2b-2 (1 stort akuttsykehus, 2 akuttsykehus, 1 DMS) 

 Alternativ 2b-3 (2 akuttsykehus, 2 DMS) 

 Alternativ 3 (1 stort akuttsykehus, ingen DMS) 
 
Simuleringen viser at ett stort akuttsykehus uten DMS avviker fra Nasjonal helse- og sykehusplan og 
samhandlingsreformen. Nasjonal helse- og sykehusplan sier at funksjoner skal samles når det er 
nødvendig, men samtidig desentraliseres når det er mulig. Desentraliserte spesialisthelsetjenester skal 
videreutvikles for å gi gode tjenester i nærmiljøet og helhetlige pasientforløp.  Alternativ 3 er derfor ikke 
ønskelig eller gjennomførbart. 
 
Vedlegg 1 og 2 viser nærmere hvilke observasjoner som ble gjort under simuleringen. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre: 
 

 0-alternativet (dagens løsning) 

 Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS 

 Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil 2 DMS 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandlere: Bjørn Bech-Hanssen 
 
 
Vedlegg 1: SG-SAK 19/16 
Vedlegg 2: Simulering av alternativ 2b-2, 2b-3 og 3 
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Styringsgruppe – Idéfase Helgelandssykehuset HF 2025  
 
  

Styringsgruppe - Saksfremlegg - Arkivsak.: 15//0000X  Side 1 av 3 

SG-SAK 19/16 Sammenstilling simulering og alternativsøk. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Alternativ 0, 2a og 2b-1 utredes videre. 
Alternativ 2b-2, 2b-3 og alternativ 3 foreslås tatt ut av videre vurdering.  
 
Oppsummering: 
Det vises til saksutredning og bakgrunn.  
 
Under følger en oversikt over de ulike alternativene som ble fremlagt i SG14.16. 
 

Alternativer iht mandat 
(ikke korrigert for 
definisjoner i NHP) 

Utvidet alternativsøk Kommentar 

 0-alt Ingen tilleggs alternativer  

 Stort akuttsykehus 
med inntil 3 LMS/DMS 

Omfang og innhold i DMS´ene 
kan variere i de ulike 
alternativene. 

 

 Stort akuttsykehus 
  
1-2 desentrale 
akuttsykehus 
indremedisin 
  
Inntil 2 LMS/DMS 

2b-1 
Stort akuttsykehus  
1 akuttsykehus  
Inntil 2 DMS 

 

2b-2 
Stort akuttsykehus  
2 akuttsykehus  
1 DMS 

 

2b-3 
2 akuttsykehus  
Inntil 2 DMS 

 

2b-4  
2 store akuttsykehus  
1 akuttsykehus  
1 DMS 

Tilsvarer utviklingsplanens alt 1. Besluttet 
ifm utviklingsplanen å utgå som 
alternativ. 

 Stort akuttsykehus 
som ivaretar all 
spesialisthelse-
tjeneste på Helgeland. 

Ingen tilleggs alternativer  

 
Saksutredning/bakgrunn: 
Det vises til vedtak for styringsgruppesak SG14.16 «Utvidet alternativsøk»:  
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Styringsgruppe – Idéfase Helgelandssykehuset HF 2025  
 
  

Styringsgruppe - Saksfremlegg - Arkivsak.: 15//0000X  Side 2 av 3 

«Styringsgruppen vedtar at oversikten over alternativer som fremkommer i møtet 
kan legges til grunn for styrets behandling i august 2016. Alt 2b-2, 2b-3 og 3 vurderes 
lagt til side og ikke utredet fullt ut. Før dette gjøres må det utføres en enkel 
simulering som underbygger valget. Legges frem for styringsgruppen i august 2016.» 
 
Det vises til vedlegg. Saken presenteres i møtet av Sykehusbygg HF.  
 
Under følger noen observasjoner: 
 
Alternativ 2b-2: (1 stort akuttsykehus, 2 akuttsykehus, 1 DMS) 

• Omfatter en funksjonsfordeling i forhold til dagens situasjon (0-alternativet) 
der akuttkirurgi og føde er samlet på ett sted. Akuttmedisin er spredt på 3 
steder.  

• Generelt liten aktivitet på dagkirurgien på alle 3 sykehusene. 
• Liten aktivitet på døgnkirurgien på akuttsykehusene.   
• Stor spredning av pasientgrunnlaget med konsekvens for stort akuttsykehus. 

2 akuttsykehus blir i tillegg små. 
• Ingen konsekvenser i forhold til samlede volum på døgn- og dagbehandling i 

forhold til dagens situasjon. 
• Konsekvenser med redusert sykehusaktivitet på poliklinikk grunnet 1 DMS. 
• Spredning av fagmiljø med konsekvenser for rekruttering. 
• Sammenliknbart med alternativ 1 i utviklingsplanen, dyrere mht investering 

og drift. 
 
Alternativ 2b-3 (2 akuttsykehus, 2 DMS) 

• Som grunnlag for simuleringen er det lagt til grunn ingen akuttkirurgi eller 
fødetilbud i akuttsykehuset. Nasjonal helse- og sykehusplan åpner opp for 
akuttkirurg i et akuttsykehus hvis bosetningsmønster, avstand mellom 
sykehus, bil-, båt-, og luftambulansetjenester og værforhold gjør dette 
nødvendig. For Helgeland vil dette innebære en todeling av akuttkirurgien 
fordelt på to akuttsykehus med et befolkningsgrunnlag på ca. 35.000 per 
sykehus. Dette avviker med Nasjonal helse- og sykehusplan sine 
forutsetninger om pasientgrunnlaget for et stort akuttsykehus som bør være 
minst 60-80.000 innbyggere. Pasientgrunnlaget er lite for å få til et bredt 
tilbud innenfor akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter.  

• Omfatter økt aktivitet og endret funksjonsfordeling utenfor 
Helgelandssykehuset og redusert innenfor Helgelandssykehuset.  

• Akuttsykehusene blir noe større enn i alt 2b-2 grunnet at stort akuttsykehus 
ikke er med. 

 
Alternativ 3 (1 stort akuttsykehus, ingen DMS) 

• All aktivitet samlet ett sted.  
• Ingen desentrale tilbud hverken innenfor somatikk eller psykisk helsevern og 

rus.  
• Avviker med Nasjonal helse- og sykehusplan og Samhandlingsreformen. 
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Sykehusbygg HF, 15.08.2016 
 
 
Vigdis Hartmann 
Prosjektleder 
 
Elektronisk godkjent uten signatur 
 
 Vedlegg: 

• 160822 SG19.16. Vedlegg. Simulering alternativ 2b-2, 2b-3 og 3, juli 2016.  
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Simulering av alternativ 
2b-2, 2b-3 og 3

Juli 2016
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Forutsetninger – enkel simulering somatisk sektor

• Akuttsykehus har ikke:
– Ø-hjelpsopphold i kirurgisk DRG

– Fødsler

– Kreftkirurgi

– Protesekirurgi

– Utvalgte prosedyrer gastrokirurgi

• Har ikke inkludert hjemhentede gjestepasienter i 
simuleringen

• DMS-aktiviteten
– DMS Brønnøysund er alltid med dersom DMS (trekkes fra generelt, ikke 

geografisk)

– Bruker gjennomsnitts-DMS dersom flere DMS-er
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Ikke geografisk tilnærming her

• Når det er snakk om flere akuttsykehus har vi 
laget dem like store

• Når det er snakk om Flere DMS-er har vi 
benyttet DMS Brønnøysund og 
gjennomsnittlig DMS-størrelse på tilleggs-DMS
– Har basert aktiviteten på konsultasjoner per innbygger i DMS 

Brønnøysund når vi har laget gjennomsnitts-DMS-et

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 40



Alternativ 2b-2 - Aktivitetsgrunnlag
• 1 stort akuttsykehus
• 2 akuttsykehus
• 1 DMS (DMS Sør-Helgeland)

Aktivitet Stort akutt-

sykehus

Akutt-

sykehus 1

Akutt-

sykehus 2

DMS Brønn-

øysund

Sum 

Døgnopphold 2014 4 585 2 915 2 915 0 10 414

Døgnopphold 2030 4 981 3 102 3 102 0 11 186

Lgdgn 2014 19 292 11 462 11 462 0 42 216

Lgdgn normalseng 2030 17 435 10 532 10 532 0 38 499

Lgdgn observseng 2030 796 575 575 0 1 945

Lgdgn pashotell 2030 2 019 826 826 0 3 670

Dagopphold 2014 1 600 1 494 1 494 0 4 588

Dagopphold 2030 2 521 2 327 2 327 0 7 175

Polikliniske kons 2014 25 110 25 105 25 105 7 843 83 164

Polikliniske kons 2030 32 132 32 126 32 126 10 788 107 173

Døgnopph i kir DRG 2014 1 509 371 371 0 2 250

Døgnopph i kir DRG 2030 1 634 340 340 0 2 314

Dagopph i kir DRG 2014 903 797 797 0 2 496

Dagopph i kir DRG 2030 1 453 1 238 1 238 0 3 929

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 41



Alternativ 2b-2 – Aktivitetsgrunnlag 
prosentandel
Aktivitet Stort akutt-

sykehus

Akutt-

sykehus 1

Akutt-

sykehus 2

DMS Brønn-

øysund

Sum 

Døgnopphold 2014 44 28 28 0 100

Døgnopphold 2030 45 28 28 0 100

Lgdgn 2014 46 27 27 0 100

Lgdgn normalseng 2030 45 27 27 0 100

Lgdgn observseng 2030 41 30 30 0 100

Lgdgn pashotell 2030 55 22 22 0 100

Dagopphold 2014 35 33 33 0 100

Dagopphold 2030 35 32 32 0 100

Polikliniske kons 2014 30 30 30 9 100

Polikliniske kons 2030 30 30 30 10 100

Døgnopph i kir DRG 2014 67 16 16 0 100

Døgnopph i kir DRG 2030 71 15 15 0 100

Dagopph i kir DRG 2014 36 32 32 0 100

Dagopph i kir DRG 2030 37 32 32 0 100

• For poliklinikk og dagbehandling blir andelene omtrent like store ved de tre sykehusene (få kons fra 
poliklinikk kun til stort akuttsh samt DMS trekkes fra likt gjør at polikl blir like stort ved alle sykehus)

• Dagkirurgi-andelen ved det store akuttsykehuset blir nesten på nivå med de to akuttsykehusene
• Døgnkirurgien får en høyere andel ved det store akuttsykehuset med 71 prosent av døgnkirurgien i 2030. 

Dette skyldes at all ø-hjelp i kirurgisk DRG går til det store sykehuset og at ø-hjelp i kir DRG er 
døgnopphold primært
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Alternativ 2b-2 – Enkel kapasitetsberegning

Aktivitet Stort akutt-

sykehus

Akutt-

sykehus 1

Akutt-

sykehus 2

DMS Brønn-

øysund

Sum (avr. 

etter sum)

Senger 2014 (85%) 63 37 37 0 137

Normalseng 2030 (85%) 57 34 34 0 125

Observ.seng 2030 (75%) 3 3 3 0 8

Seng i pashotell 2030 (75%) 8 4 4 0 14

Poliklin rom/plasser 2014 11 11 11 4 34

Poliklin rom/plasser 2030 14 14 14 5 44

Operasj.stuer døgnkir 2014 3 1 1 0 4

Operasj.stuer døgnkir 2030 3 1 1 0 4

Operasj.stuer dagkir 2014 1 1 1 0 3

Operasj.stuer dagkir 2030 2 2 2 0 4

Polikl kons beh tid (timer) 0,75

Åpent per dag (timer) 8

Ant dager i året 230

Operasjonstid dgnkir (timer) 2,5

Operasjonstid dagkir (timer) 1,5

• Hjemhentede gjestepasienter ikke inkludert
• Dialysen er ikke inkludert i kapasitetsberegningen
• Kjemoterapi inkludert, men har fått behandlingstid 45 minutter
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Alternativ 2b-3 - Aktivitetsgrunnlag

• 2 akuttsykehus
• 2 DMS hvorav DMS Sør-Helgeland er ett

Aktivitet Akutt-

sykehus 1

Akutt-

sykehus 2

DMS Brønn-

øysund

DMS 2 Ikke dekket 

aktivitet i 

HSH

Sum

Døgnopphold 2014 4 372 4 372 0 0 1 670 10 414

Døgnopphold 2030 4 653 4 653 0 0 1 879 11 186

Lgdgn 2014 17 193 17 193 0 0 7 830 42 216

Lgdgn normalseng 2030 15 798 15 798 0 0 6 904 38 499

Lgdgn observseng 2030 862 862 0 0 221 1 945

Lgdgn pashotell 2030 1 239 1 239 0 0 1 193 3 670

Dagopphold 2014 2 241 2 241 0 0 106 4 588

Dagopphold 2030 3 491 3 491 0 0 194 7 175

Polikliniske kons 2014 30 385 30 385 7 843 14 546 5 83 164

Polikliniske kons 2030 38 758 38 758 10 788 18 863 6 107 173

Døgnopph i kir DRG 2014 556 556 0 0 1 138 2 250

Døgnopph i kir DRG 2030 510 510 0 0 1 294 2 314

Dagopph i kir DRG 2014 1 195 1 195 0 0 106 2 496

Dagopph i kir DRG 2030 1 857 1 857 0 0 214 3 929

• Mer ut til DMS enn alt 2b-2
• Dårligere egendekning enn alt 2b-2 da mye aktivitet ikke lenger er i HSH

• Fødsler
• Kreft kir
• Akuttkirurgi
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Alternativ 2b-3 - Prosentandel

Aktivitet Akutt-

sykehus 1

Akutt-

sykehus 2

DMS Brønn-

øysund

DMS 2 Ikke dekket 

aktivitet i 

HSH

Sum

Døgnopphold 2014 42 42 0 0 16 100

Døgnopphold 2030 42 42 0 0 17 100

Lgdgn 2014 41 41 0 0 19 100

Lgdgn normalseng 2030 41 41 0 0 18 100

Lgdgn observseng 2030 44 44 0 0 11 100

Lgdgn pashotell 2030 34 34 0 0 33 100

Dagopphold 2014 49 49 0 0 2 100

Dagopphold 2030 49 49 0 0 3 100

Polikliniske kons 2014 37 37 9 17 0 100

Polikliniske kons 2030 36 36 10 18 0 100

Døgnopph i kir DRG 2014 25 25 0 0 51 100

Døgnopph i kir DRG 2030 22 22 0 0 56 100

Dagopph i kir DRG 2014 48 48 0 0 4 100

Dagopph i kir DRG 2030 47 47 0 0 5 100

• Over 55 prosent av døgnkirurgien vil være utenfor HSH i 2030
• Nær 20 prosent av døgnoppholdene vil være utenfor HSH i 2030 (fødsler største gruppen)
• De to akuttsykehusene blir noe større enn i alt 2b-2
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Alternativ 2b-3 – Enkel kapasitetsberegning

Aktivitet Akutt-

sykehus 1

Akutt-

sykehus 2

DMS Brønn-

øysund

DMS 2 Ikke dekket 

aktivitet i 

HSH

Sum (avr. 

etter sum)

Senger 2014 56 56 0 0 26 137

Normalseng 2030 51 51 0 0 23 125

Observ.seng 2030 4 4 0 0 1 8

Seng i pashotell 2030 5 5 0 0 5 14

Poliklin rom/plasser 2014 13 13 4 6 1 34

Poliklin rom/plasser 2030 16 16 5 8 1 44

Operasj.stuer døgnkir 2014 1 1 0 0 2 4

Operasj.stuer døgnkir 2030 1 1 0 0 2 4

Operasj.stuer dagkir 2014 1 1 0 0 1 3

Operasj.stuer dagkir 2030 2 2 0 0 1 4

• En relativt stor del av sengekapasiteten vil være utenfor HSH
• Det blir en større operasjonsstuekapasitet for døgnkirurgi utenfor enn på hvert av de 

to akuttsykehusene
• Hjemhentede gjestepasienter ikke inkludert
• Dialysen er ikke inkludert i kapasitetsberegningen
• Kjemoterapi inkludert, men har fått behandlingstid 45 minutter

Polikl kons beh tid (timer) 0,75

Åpent per dag (timer) 8

Ant dager i året 230

Operasjonstid dgnkir (timer) 2,5

Operasjonstid dagkir (timer) 1,5
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Alternativ 3 – Aktivitetsgrunnlag og 
kapasitetsberegning

• Ett stort akuttsykehus
• Ingen DMS

Aktivitet 1 stort 

akuttsykehus

Døgnopphold 2014 10 414

Døgnopphold 2030 11 186

Lgdgn 2014 42 216

Lgdgn normalseng 2030 38 499

Lgdgn observseng 2030 1 945

Lgdgn pashotell 2030 3 670

Dagopphold 2014 4 588

Dagopphold 2030 7 175

Polikliniske kons 2014 83 164

Polikliniske kons 2030 107 173

Døgnopph i kir DRG 2014 2 250

Døgnopph i kir DRG 2030 2 314

Dagopph i kir DRG 2014 2 496

Dagopph i kir DRG 2030 3 929

Aktivitet Sum (avr. 

Oppover)

Senger 2014 137

Normalseng 2030 125

Observ.seng 2030 8

Seng i pashotell 2030 14

Poliklin rom/plasser 2014 34

Poliklin rom/plasser 2030 44

Operasj.stuer døgnkir 2014 4

Operasj.stuer døgnkir 2030 4

Operasj.stuer dagkir 2014 3

Operasj.stuer dagkir 2030 4
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Befolkningsgrunnlag HSH bostedsområde

Bostedsomr

åde

Kommune Innb2014 Innb2030

1 1812 Sømna 2 063 2 109

1 1813 Brønnøy 7 934 8 859

1 1815 Vega 1 225 1 235

1 1816 Vevelstad 510 525

1 1818 Herøy (Nordl.) 1 737 1 829

1 1820 Alstahaug 7 454 7 832

1 1822 Leirfjord 2 188 2 395

1 1827 Dønna 1 407 1 274

1 1834 Lurøy 1 917 1 842

1 1835 Træna 486 574

Sum Sandnesj bostomr 26 921 28 474

2 1824 Vefsn 13 352 13 482

2 1825 Grane 1 458 1 391

2 1826 Hattfjelldal 1 533 1 365

Sum Mosjøen bostedsomr 16 343 16 238

3 1828 Nesna 1 871 2 007

3 1832 Hemnes 4 528 4 310

3 1833 Rana 26 078 27 009

3 1836 Rødøy 1 269 1 229

Sum Mo i Rana bostedsomr 33 746 34 555

Sum HSH bostedsområder 77 010 79 267

Sum Sør-Helgel DMS 11 732 12 728

Sum Sandnessj ekskl Sør-Helgl DMS 15 189 15 746
Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 48



 

Møtedato: 22. september 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00  Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, 
økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter august 2016. 
 
Bakgrunn/fakta 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF har en andel på 3 %.  Helgelandssykehuset HF har en andel 
fristbrudd på 5 %. 
 

 
Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til august 2016. Kilde: Norsk pasientregister. 
 
Tallene fordeler seg på somatikk med 2 %, psykisk helsevern for voksne med 5 %, 
psykisk helsevern for barn og unge med 6 %. Innen TSB1 er andel fristbrudd 7 %.   

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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Hovedtyngden i antall fristbrudd er innen somatikk, med 189 av 228 fristbrudd for 
august 2016. Finnmarkssykehuset HF har innen psykisk helsevern voksne 16 av 26 
fristbrudd i regionen. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i august 2016 på 70 dager i Helse Nord 
og 68 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i august 2016 på 83 dager og 
hittil i år på 87 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i august 2016 for hele landet er 66 dager. 
Helse Vest har 66 dager, Helse Sør-Øst har 65 dager, Helse Midt-Norge 64 dager, og 
Helse Nord 70 dager. Private har et gjennomsnitt på 65 dager. Gjennomsnitt for hele 
landet er for august 2016 på 66 dager (åtte dager kortere enn samme periode i fjor). 
  

 
Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben 
Helsedirektoratet.no 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF gar innfridd kravet om maksimum 
65 dager ventetid. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har et snitt hittil i år på én dag 
over kravet. 
 
For august 2016 er det kun Helgelandssykehuset HF som er under kravet. 
 
Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig 
ventetid pr. utgangen av august 2016 og hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak at 
helseforetaket jobber med å få avviklet de pasientene som har ventet lengst.   
 
Aktivitet 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,4 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for 
Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,6 %.  
 
Antall DRG-poeng er 0,3 % over plan, og er 4,6 % over antall DRG-poeng pr. august 
2015 samlet sett. 
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Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen 
poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 13,9 %. Liggedøgn er redusert med 8,0 %.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn 
med 5,5 %. Polikliniske konsultasjoner er omtrent på nivå som på samme tid i fjor, men 
ligger noe etter plan.  
 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 5,3 % høyere enn 
på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner er henholdsvis 9,6 % og 28,6 % høyere enn på samme tid i fjor. 
 
Økonomi 
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +239,0 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på -5,0 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. 
kroner, etter justeringer i styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2 
(styremøte 15. juni 2016). 
  

 
Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. august 2016. Kilde: Regnskap pr. august 2016 
 
Helse Nord RHF har i august 2016 et bokført regnskapsresultat på +20,4 mill. kroner 
som gir et negativt budsjettavvik på -0,6 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på + 169,3 mill. kroner, noe som er 1,3 mill. kroner høyere enn 
budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak 79-2016 Budsjett 2016 - 
justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner.  
 
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,5 mrd. kroner pr. august 2016 
(50 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved 
utgangen av august 2016. 
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner.   
 
  

Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 3,9 1,7 2,2 12,0 13,3 -1,3 11,2 20,0
Nordlandssykehuset HF -7,5 0,4 -7,9 -21,1 3,3 -24,4 -51,4 5,0
UNN HF 7,3 3,3 4,0 40,1 26,7 13,4 7,7 40,0
Finnmarkssykehuset HF 2,8 3,1 -0,2 25,9 24,7 1,2 20,2 37,0
Sykehusapotek Nord HF 0,5 0,5 0,0 3,6 3,0 0,6 3,7 3,0
Helse Nord IKT 3,0 2,7 0,2 9,2 5,0 4,2 5,3 4,0
Helse Nord RHF 20,4 21,0 -0,6 169,3 168,0 1,3 298,3 252,0
SUM Helse Nord 30,5 32,8 -2,3 239,0 244,0 -5,0 294,9 361,0
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Personal   
Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar til august 2016 er i gjennomsnitt 13 439, 
som er ca. 70 mer enn samme periode 2015 (+ 0,5%-poeng).  
 
Sammenlignet med samme periode 2015 har Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF økt med ca. 40 månedsverk hver. Helse Nord IKT har økt med 
ca. 20 månedsverk og Sykehusapotek Nord HF ca. 10. Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt en nedgang på ca. 20 månedsverk hver. 
 
Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for juli er 8,4 % i foretaksgruppen. Dette er 0,7 % lavere enn 
juli 2015 og 0,1 % poeng lavere enn samme måned 2014.   
 
I juli 2016 spenner sykefraværet seg fra 6,8 % ved Helgelandssykehuset HF til 9,0 % 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør påse at avvik fra styringskravet blir rettet opp.  
 
 
Bodø, den 14. september 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapport nr. 8-2016 
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Kvalitet Resultat Endring siste 
måned 

Endring fra samme 
måned i fjor 

Ventetid avviklede (dager) 
august 

70 + 14 - 12 

Fristbrudd juli 3 % - - 5 p.p. 
Aktivitet  Resultat Endring fra i fjor Avvik fra plan 

Alle kontakter - somatikk 402 969  + 17 599 (4,4 %) - 
Alle kontakter - PHV 157 854 + 5 979 (3,9 %) -3 398 
Alle kontakter - PBHU 53 521 - 423 (-0,8 %) - 4 834 
Alle kontakter - TSB 31 136 + 2 675 (9,4 %) 209 
Regnskap (MNOK) Resultat Budsjettavvik  

August 2016 30,5  - 2,3    
Hittil i år 239,0 -5,0  
Stillingstyper Heltid Deltid  

Prosentandel 76 % 24 %  
Sykefravær Juli 2016 Endring fra i fjor  

Prosent 8,4 % -0,7%-poeng  
 
 

 

 
2 
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Kvalitet  
 
Ventetider  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter er i august 2016 på 70 dager i Helse Nord 
og 68 dager hittil i år.   
 
Gjennomsnittlig ventetid fortsatt ventende pasienter er i august 2016 på 83 dager og 
hittil i år på 87 dager. 
 

 
Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – august 2016 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.   
 

 
Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) i Helse Nord for perioden august 2015 – 
august 2016. Kilde: Helsedirektoratet.no  
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i august 2016 for hele landet er 66 dager. 
Helse Vest har 66 dager, Helse Sør-Øst har 65 dager, Helse Midt-Norge 64 dager, og 
Helse Nord 70 dager. Private har et gjennomsnitt på 65 dager. Gjennomsnitt for hele 
landet er for august 2016 på 66 dager (åtte dager kortere enn samme periode i fjor). 
 

40

50

60

70

80

90

100

2011 alle avviklede pasienter

2012 alle avviklede pasienter

2013 alle avvikled pasienter

2014 alle avviklede pasienter

2015 alle avviklede pasienter

2016 alle avviklede pasienter

Krav fra HOD

3 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 55



 
Figur 3 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede for helseregionene perioden august 2016 – august 
2016. Kilde: Helsedirektoratet.no 
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid per HF og private i regionen per måned og hittil i år. Kilde: Cognoskuben 
Helsedirektoratet.no 
 
Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har innfridd kravet om 65 dager 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
har et snitt hittil i år på én dag over kravet. 
 
For august 2016 er det kun Helgelandssykehuset HF som er under kravet. 
 
Nordlandssykehuset HF er helseforetaket i regionen med høyest gjennomsnittlig 
ventetid pr. utgangen av august 2016 og hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak at 
helseforetaket jobber med å få avviklet de pasientene som har ventet lengst.   
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Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid og median ventetid i august 2016 pr. sektor for ordinært avviklede 
pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk 
pasientregister. 
  
  

Median 
ventetid til 
behandling

Gjennomsnittlig 
ventetid til 
behandling

Somatikk 58 70

PHV 53 58
PHBU 56 74
TSB 55 66
Ubestemt 85 85
Total 57 69
Somatikk 60 67

PHV 58 69
PHBU 66 63
TSB 56 54
Ubestemt 115 190
Total 60 68
Somatikk 61 77

PHV 56 56
PHBU 61 59
TSB 22 23
Ubestemt 374 284
Total 61 76
Somatikk 56 64

PHV 43 48
PHBU 52 52
TSB 70 98
Ubestemt 15 47
Total 55 63
Somatikk
PHV 77 86
PHBU
TSB 63 61
Ubestemt
Total 73 80
Somatikk 59 70
PHV 56 62
PHBU 62 62
TSB 48 54
Ubestemt 96 177
Total 59 70

Nordlandssykehuset 
HF

Helgelandssykehuset 
HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Finnmarkssykehuset 
HF
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Vi ser en økning hos alle helseforetak i vår region i fra juli til august 2016. Dette er en 
vanlig sesongvariasjon. Figur 1 viser synlig forbedring sammenliknet med tidligere år.  
 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk var på 70 dager i august 2016 og 68 dager hittil 
i år.  
 
Psykisk helsevern for voksne hadde ventetid på 62 dager i august 2016 og 51 dager hittil i 
år. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge var på 62 dager i august 2016 og 
49 dager hittil i år. Innen rus er gjennomsnittlig ventetid i august på 54 dager og hittil i 
år på 43 dager.  
 

 
Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, voksne i regionen januar – august 2016. 
Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube.  
 

 
Tabell 4 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, barn og ungdom i regionen januar – august 
2016. Kilde: Helsedirektoratet, Cognoskube.  
 

 
Tabell 5 Gjennomsnittlig ventetid avviklede psykisk helsevern, rus i regionen januar – august 2016. Kilde: 
Helsedirektoratet, Cognoskube.  
 
I kategorien ubestemt er snitt ventetid 190 dager i august 2016 og 168 dager hittil i år. 
Denne kategorien inneholder avviklede pasienter som ikke har fått riktig fagkode hos 
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NPR1. Sykehusene finner disse pasientene i DIPS på samme måte som de andre 
henvisningene, og det er ingen grunn til å tro at dette er en enkelt pasientgruppe. Disse 
pasientene utgjør under 1 % av pasientmassen hittil i år. 
 
Fristbrudd  

 
Tabell 6 Antall og andel fristbrudd i august pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister. 
 

1 NPR: Norsk Pasientregister 

Antall 
fristbrudd

Andel 
fristbrudd

Somatikk 23 2 %

PHV 16 22 %
PHBU 6 22 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 45 3 %
Somatikk 42 1 %

PHV 2 1 %
PHBU 1 2 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 45 1 %
Somatikk 61 3 %

PHV 2 2 %
PHBU 2 4 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 65 3 %
Somatikk 63 5 %

PHV 2 2 %
PHBU 0 0 %
TSB 0 0 %
Ubestemt 0 0 %
Total 65 5 %
Somatikk 0
PHV 4 12 %
PHBU 0
TSB 4 36 %
Ubestemt 0
Total 8 18 %
Somatikk 189 2 %
PHV 26 5 %
PHBU 9 6 %
TSB 4 7 %
Ubestemt 0 0 %
Total 228 3 %

Nordlandssykehuset 
HF

Helgelandssykehuset 
HF

Privat Nord HF

Total

Helseforetak Sektor

Ordinært avviklede

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

Finnmarkssykehuset 
HF
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Andel fristbrudd holder seg på 3 % i foretaksgruppen. Universitetssykehuset Nord-
Norge HF har en andel fristbrudd på 1 %, Nordlandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF har en andel på 3 %.  Helgelandssykehuset HF har en andel 
fristbrudd på 5 %.  
 
Andel fristbrudd i august 2016 innen somatikk er på 2 %, psykisk helsevern for voksne 
har i august en andel fristbrudd på 5 %, psykisk helsevern for barn og unge har andel 
fristbrudd på 6 %. Innen TSB er andel fristbrudd 7 %.  Hovedtyngden i antall fristbrudd 
er innen somatikk med 189 av 228 fristbrudd for august 2016. Finnmarkssykehuset HF 
har innen psykisk helsevern, voksne 16 av 26 fristbrudd i regionen. Tabellene 4-7 
nedenfor viser detaljene: 
 
Historikk fristbrudd målt i % avviklede pasienter 

 
Figur 4 Fristbrudd i Helse Nord januar 2011 til august 2016. Kilde: Norsk pasientregister.  
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Historikk antall fristbrudd avviklede pasienter, siste 12 måneder: 

 
Figur 5 Antall fristbrudd i Helse Nord i perioden august 2015 – august 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
 
Historikk % fristbrudd avviklede pasienter, pr foretak, siste 12 mnd.: 

 
Figur 6 Andel fristbrudd per helseforetak i Helse Nord for perioden august 2016 – august 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister 
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Historikk % fristbrudd avviklede pasienter, pr sektor, siste 12 mnd.: 

 
Figur 7 Fristbrudd pr sektor august 2015 – august 2016. Kilde: Norsk pasientregister 
  
Aktivitet 
I styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015) ble det vedtatt at aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk 
helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet.  
 
Somatikk 
Aktiviteten hittil i 2016 er økt med 4,4 % sammenlignet med hittil i fjor (sum 
opphold/konsultasjoner). Det er økning på alle områder, og veksten er størst for 
Nordlandssykehuset HF med en økning på 8,6 %.  
 

 
Tabell 7 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. august 2016 og 2015. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes 
pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 
 
Foretaksvise tall fremkommer av vedlegg.  
 
Antall DRG-poeng er 0,3 % over plan, og er 4,6 % over antall DRG-poeng pr. august 2015 
samlet sett.  
 

aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug
Somatikk 8 % 6 % 5 % 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 2 %
PHV 11 % 7 % 9 % 4 % 5 % 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 6 % 9 % 5 %
PHBU 12 % 12 % 7 % 6 % 1 % 2 % 5 % 4 % 4 % 2 % 5 % 4 % 6 %
TSB 4 % 6 % 4 % 8 % 6 % 7 % 4 % 6 % 4 % 10 % 5 % 5 % 7 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

Somatikk PHV PHBU TSB

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 402 969 420 568 4,4 %
Totalt antall opphold somatikk 94 211 98 281 4,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 28 492 31 530 10,7 %
dagopphold innlagte 11 692 12 087 3,4 %
heldøgnsopphold innlagte 54 027 54 664 1,2 %

Polikliniske konsultasjoner 308 758 322 287 4,4 %
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Tabell 8 DRG-poeng hittil i fjor, i år, plan og årsplan 2016. Avvikene plan og samme periode i fjor. Kilde; 
Regnskap pr. august 2016 
 
Psykisk helsevern og rus 
Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er trenden fremdeles en sterk økning innen 
poliklinisk aktivitet. Hittil i år er økningen på 13,9 %. Liggedøgn er redusert med 8,0 %.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har hittil i år en reduksjon i antall liggedøgn 
med 5,5 %. Polikliniske konsultasjoner er omtrent på nivå som på samme tid i fjor, men 
ligger noe etter plan.  

 
Innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er antall utskrivninger 5,3 % høyere enn 
på samme tid i fjor, og omtrent i henhold til plan. Liggedøgn og polikliniske 
konsultasjoner er henholdsvis 9,6 % og 28,6 % høyere enn på samme tid i fjor.  
 

 
Tabell 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk august 2016, 
plan og samme periode i fjor  
 

Foretak
DRG-poeng hittil 
i 2015

DRG-poeng hittil i 
2016 Plan hiå Årsplan 2016

Avvik fra 
plan hiå % avvik hiå 

Avvik hiå-
hif

% avvik fra 
hif

Helgeland 3 411                        3 295                           3 378               19 817                     -83                 -2,5 % -116 -3,5 %
NLSH 6 697                        7 007                           7 118               39 731                     -111               -1,6 % 310 4,4 %
UNN 10 712                     11 680                         11 425             68 322                     255                 2,2 % 968 8,3 %
Finnmark 2 717                        2 706                           2 701               15 893                     5                     0,2 % -11 -0,4 %
RHF 79                             63                                 62                     337                           1                     1,6 % -16 -25,4 %
Sum 23 616                     24 751                         24 684             144 100                   67                   0,3 % 1 135             4,6 %

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016

Plan 
2016 Avvik 

Resultat 
2015 Endring %

Antall utskrivninger PHV 356 441 -85 450 -20,9 %
Antall liggedøgn PHV 6 505 7 349 -844 7 370 -11,7 %
Antall dagopphold PHV 0 18 -18 4 0,0 %
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 9 688 10 082 -394 8 720 11,1 %
Antall utskrivninger PHBU 19 28 -9 13 46,2 %
Antall liggedøgn  PHBU 555 694 -139 545 1,8 %
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 4 643 4 537 106 3 817 21,6 %
Antall utskrivninger Rusomsorg 61 77 -16 74 -17,6 %
Antall liggedøgn Rusomsorg 2 165 2 230 -65 2 095 3,3 %
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 1 360 1 082 278 846 60,8 %

Aug
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Tabell 10 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. august 2016, 
plan og samme periode i fjor 
 
Økonomi 
Resultat   
Foretaksgruppen har hittil i år et regnskapsmessig resultat på +239,0 mill. kroner som 
gir et budsjettavvik på -5,0 mill. kroner. Budsjettert overskudd for 2016 er 361 mill. 
kroner, etter justeringer i styresak 79-2016 Budsjett 2016 – justering av rammer nr. 22. 
  
Se tabell neste side: 

 
Tabell 11 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. august 2016. Kilde: Regnskap pr. august 2016 
 
Helgelandssykehuset HF har i august 2016 et regnskapsresultat på +3,9 mill. kroner, noe 
som gir et positivt budsjettavvik på +2,2 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et 
positivt resultat på 12,0 mill. kroner, -1,3 mill. kroner under budsjett. Helseforetakets 
prognose er et regnskapsresultat på +20 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet 
for 2016. 
 
Nordlandssykehuset HF har i august 2016 et regnskapsresultat på -7,5 mill. kroner, som 
gir et avvik fra budsjett på -7,9 mill. kroner. Hittil i år har helseforetaket et negativt 
resultat på -21,1 mill. kroner, som er -24,4 mill. kroner under budsjett. Helseforetaket 
nedjusterer pr. august 2016 prognosen til et regnskapsresultat på -32 mill. kroner, som 
tilsvarer -37 mill. kroner under styringskravet for 2016.  Endringen forklares med 

2 I vedtakspunkt 2 i styresak 79-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2 ble endringene i resultatkrav for Helse 
Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord korrekt angitt, men resultatkravet for foretaksgruppen ble feilaktig 
angitt til 374 mill. kroner.   
 
 
 
 
 

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat  
2015 Endring %

Årsplan 
2016

Antall utskrivninger PHV 3 668 3 878 -210 3 925 -6,5 % 5 859
Antall liggedøgn PHV 59 248 63 917 -4 668 64 389 -8,0 % 96 360
Antall dagopphold PHV 18 165 -147 201 -91,0 % 240
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 94 920 93 293 1 627 83 360 13,9 % 148 033
Antall utskrivninger PHBU 269 341 -72 237 13,5 % 510
Antall liggedøgn  PHBU 6 363 6 765 -402 6 734 -5,5 % 10 248
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 46 889 51 249 -4 360 46 973 -0,2 % 79 097
Antall utskrivninger Rusomsorg 631 627 4 599 5,3 % 973
Antall liggedøgn Rusomsorg 18 859 19 063 -204 17 205 9,6 % 29 336
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 11 646 11 237 409 9 053 28,6 % 17 167

Akkumulert per Aug

Regnskap 2016 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- 

august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett

Helgelandssykehuset HF 3,9 1,7 2,2 12,0 13,3 -1,3 11,2 20,0
Nordlandssykehuset HF -7,5 0,4 -7,9 -21,1 3,3 -24,4 -51,4 5,0
UNN HF 7,3 3,3 4,0 40,1 26,7 13,4 7,7 40,0
Finnmarkssykehuset HF 2,8 3,1 -0,2 25,9 24,7 1,2 20,2 37,0
Sykehusapotek Nord HF 0,5 0,5 0,0 3,6 3,0 0,6 3,7 3,0
Helse Nord IKT 3,0 2,7 0,2 9,2 5,0 4,2 5,3 4,0
Helse Nord RHF 20,4 21,0 -0,6 169,3 168,0 1,3 298,3 252,0
SUM Helse Nord 30,5 32,8 -2,3 239,0 244,0 -5,0 294,9 361,0
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generell usikkerhet, samt at det skal foretas en nedskrivning av anleggsmidler på 9 mill. 
kroner i september 2016. Ytterligere kommentarer legges frem i styremøte 22. 
september 2016. 
  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i august 2016 et regnskapsresultat på +7,3, 
noe som gir et positivt budsjettavvik på +4,0 mill. kroner.  Hittil i år har helseforetaket et 
resultat på 40,1 mill. kroner og et budsjettavvik på +13,4 mill. kroner. Helseforetaket 
planlegger med et regnskapsresultat på 90 mill. kroner, dvs. et resultat på +50 mill. 
kroner over styringskravet for 2016. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i august 2016 et regnskapsresultat på 2,8 mill. kroner som 
er i tråd med budsjett.  Hittil i år har helseforetaket et positivt resultat på 25,9 mill. 
kroner, noe som er 1,2 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et 
regnskapsresultat på +37 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. 
 
Sykehusapotek Nord HF har pr. august 2016 et regnskapsresultat på +3,6 mill. kroner, 
som er +0,6 mill. kroner over budsjett. Helseforetakets prognose er et regnskapsresultat 
på +3,0 mill. kroner, noe som tilsvarer styringskravet for 2016. 
 
Helse Nord IKT har pr. august 2016 et regnskapsresultat på +9,2 mill. kroner som er 
+4,2 mill. kroner over budsjett. Helse Nord IKT har et styringskrav på +4,0 mill. kroner i 
2016. Det forventes et resultat noe over styringskravet. 
 
Helse Nord RHF har i august 2016 et bokført regnskapsresultat på +20,4 mill. kroner 
som gir et negativt budsjettavvik på -0,6 mill. kroner. Hittil i år har Helse Nord RHF et 
regnskapsresultat på +169,3 mill. kroner, noe som er 1,3 mill. kroner høyere enn 
budsjett. Årsbudsjettet for Helse Nord RHF ble i styresak 79-2016 Budsjett 2016 – 
justering av rammer nr. 2 nedjustert til et overskudd på 252 mill. kroner.  
 
Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 mill. kroner.   
 
Funksjonsregnskapet 
Funksjonsregnskapet viser brutto kostnader pr. funksjonsområde, og er en av flere 
innfallsvinkler for å vurdere prioriteringer. Bruttokostnader har økt med 2,8 % innen 
somatisk virksomhet, med 11,0 % innen TSB og med 3,6 % innen prehospitale tjenester, 
mens psykisk helsevern er redusert med 5,7 %.  
 
Målsettingen om større vekst i rus/psykiatri enn somatikk skal også vurderes ut fra 
aktivitet, årsverk og ventetider.  
 

 
 Tabell 12 Funksjonsregnskap Helse Nord. Kilde: Regnskap august 2016 
 
  

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 årstotal
Somatikk, inkl lab/rtg 885 568          898 687          7 280 067      7 481 992     7 419 399     (62 593)           2,8 % 11 428 919   
Psykisk helse 171 462          188 353          1 587 003      1 497 084     1 576 608     79 524            -5,7 % 2 452 452     
TSB (Rusbehandling) 33 585            33 854             260 820          289 544        273 301        (16 243)           11,0 % 420 761         
Prehospitale tjenester 171 922          168 953          1 446 222      1 497 913     1 466 055     (31 858)           3,6 % 2 255 784     
Personal, regionale felleskostnader 32 800            11 347             215 731          208 645        233 345        24 700            -3,3 % 377 893         
Sum driftskostnader 1 295 337     1 301 194      10 789 843   10 975 178  10 968 709  (6 469)             1,7 % 16 935 809  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
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Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet   
Foretaksgruppen har bokført investeringer for om lag 1,5 mrd. kroner pr. august 2016 
(50 % av vedtatte rammer). Likviditetsbeholdningen er i tråd med prognosen ved 
utgangen av august 2016.  

 
Tabell 63 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr. august 2016.  
 

 
 Figur 8 Oversikt over likviditet i foretaksgruppen pr. august 2016 

august
Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i %
(mill kr) 2002-2015 2016 2016  hittil 2016
Helse Nord RHF 90,0 216,7 306,7 71,1 23 %
P-85 større prosjek t 0,0 15,4 15,4 0,0 0 %
Finnmark 147,3 1017,0 1164,3 532,0 46 %
UNN 115,1 490,0 605,1 492,5 81 %
NLSH 61,9 504,1 566,0 308,0 54 %
Helgeland 60,2 92,5 152,7 50,7 33 %
Apotek 10,1 3,5 13,6 12,9 95 %
HN IKT 101,6 148,9 250,5 70,9 28 %
SUM Helse Nord 586,1 2488,1 3074,2 1538,1 50 %

-1 000 000

-800 000

-600 000

-400 000

-200 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

2 800 000

3 000 000

Likviditet 2016 - Helse Nord (i 1000 kr)

Budsjett 2016

Regnskap 2016

Limit kassakreditt

14 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 66



 
Tabell 14 Resultat og budsjettavvik for august 2016, hittil i år og resultat sammenlignet med pr. august 2015. Kilde: Regnskap august 2016 

Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i %
Endring ift 
2015 Endring i %

Basisramme 950 213 950 197 16 0 % 7 907 768 7 907 741 27 0 % -98 391 -1 %
Kvalitetsbasert finansiering 6 098 6 103 -5 0 % 48 785 48 724 61 0 % 1 254 3 %
ISF egne pasienter 214 040 219 054 -5 014 -2 % 1 909 541 1 902 545 6 996 0 % 87 854 5 %
ISF-inntekt kostnadskrevende 
legemidler UTENFOR sykehus 6 137 9 716 -3 579 -37 % 109 835 107 007 2 828 3 % 9 659 10 %
Gjestepasienter 2 626 9 633 -7 007 -73 % 56 709 55 829 879 2 % -4 285 -7 %
Polikliniske inntekter 32 262 28 205 4 057 14 % 282 035 254 373 27 662 11 % 33 060 13 %
Utskrivningsklare pasienter 2 863 1 969 894 45 % 28 342 23 655 4 688 20 % 9 356 49 %
Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 4 495 5 315 -820 -15 % 39 749 42 067 -2 318 -6 % 6 885 21 %
Andre øremerkede tilskudd 36 571 35 346 1 224 3 % 271 989 286 464 -14 475 -5 % 48 089 21 %
Andre driftsinntekter 67 503 66 264 1 238 2 % 530 977 562 510 -31 533 -6 % 29 167 6 %
Sum driftsinntek ter 1 322 807 1 331 804 -8 997 -1 % 11 185 730 11 190 915 -5 185 0 % 122 647 1,1 %
Kjøp av offentlige helsetjenester 90 301 87 727 2 575 3 % 707 807 662 358 45 449 7 % -274 0 %
Kjøp av private helsetjenester 64 481 67 701 -3 220 -5 % 549 600 555 694 -6 095 -1 % 52 164 10 %
Varekostnader knyttet til aktiviteten i 
foretaksgruppen 139 901 125 484 14 417 11 % 1 120 596 1 086 833 33 763 3 % 99 601 10 %
Innleid arbeidskraft 23 281 9 302 13 979 150 % 103 098 49 612 53 486 108 % 13 616 15 %
Fast lønn 525 969 546 067 -20 098 -4 % 4 844 743 4 900 985 -56 242 -1 % 97 409 2 %
Overtid og ekstrahjelp 47 794 40 124 7 670 19 % 353 290 279 558 73 732 26 % 24 408 7 %
Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 129 800 129 846 -46 0 % 1 031 524 1 031 577 -53 0 % -289 682 -22 %
Offentlige tilskudd og refusjoner vedr 
arbeidskraft -41 420 -34 302 -7 118 21 % -325 033 -271 185 -53 848 20 % 2 909 -1 %
Annen lønn 52 151 56 079 -3 928 -7 % 376 400 385 263 -8 863 -2 % 9 813 3 %
Avskrivninger 64 591 65 147 -556 -1 % 526 240 530 287 -4 047 -1 % 47 192 10 %
Nedskrivninger 0 0 0 0 % 0 70 -70 -100 % -4 -100 %
Andre driftskostnader 198 487 208 019 -9 532 -5 % 1 686 913 1 757 656 -70 743 -4 % 127 682 8 %
Sum driftskostnader 1 295 337 1 301 193 -5 857 0 % 10 975 178 10 968 709 6 469 0 % 184 835 1,7 %
Driftsresultat 27 470 30 611 -3 141 -10 % 210 553 222 207 -11 654 -5 % -62 188 -23 %
Finansinntekter 6 053 7 072 -1 019 -14 % 54 967 56 579 -1 611 -3 % -1 0 %
Finanskostnader 2 808 4 933 -2 125 -43 % 26 532 34 410 -7 878 -23 % -6 282 -19 %
Finansresultat 3 245 2 139 1 106 52 % 28 435 22 168 6 267 28 % 6 282 28 %
Ordinært resultat 30 715 32 750 -2 035 -6 % 238 988 244 375 -5 387 -2 % -55 906 -19 %
Ekstraord inntekter 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Ekstraord kostnader 0 0 0 0 % 0 0 0 0 % 0 0 %
Skattekostnad 216 -44 260 -596 % -41 368 -409 -111 % -41 0 %
(Års)resultat 30 499 32 794 -2 295 -7 % 239 029 244 007 -4 978 -2 % -55 865 -19 %

August Akkumulert per August Akkumulert per August
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Personal   
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Antall månedsverk i foretaksgruppen for januar – august 2016 er i gjennomsnitt 13 439, 
som er ca. 70 mer enn samme periode 2015 (+0,5%).  
 

 
Figur 9 Månedsverk Helse Nord 2014 – 2016. Kilde: Helse Nord LIS. 
 
Sammenlignet med samme periode 2015 har Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF økt med ca. 40 månedsverk hver. HN IKT har økt med ca. 20 
månedsverk og Sykehusapotek Nord HF ca. 10. Nordlandssykehuset HF og UNN HF har 
hatt en nedgang på ca. 20 månedsverk hver. 
 
I virksomhetsrapport 4-2016 ble det pekt på viktigheten av at man ikke bruker mer 
kostbar arbeidskraft enn nødvendig. I framstillingen 2014 versus 2015 kom det fram at 
månedsverk for leger og sykepleiere øker og månedsverk for helsefagarbeidere er 
redusert. Tendensen gjelder fortsatt, men antall helsefagarbeidere er stabil. 
 

 
Tabell 7 Månedsverk 2014 – 2016 for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Kilde: Helse Nord LIS. 
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Foretakene i Helse Nord har de to siste årene redusert antall helsefagarbeidere med 69 
månedsverk, i samme periode har man økt antall sykepleiemånedsverk med 141 og 
antall legemånedsverk med 76 månedsverk. 
 
Alderssammensetning 
Alderssammensetningen viser videre at de fleste helsefagarbeiderne er over 50 år og at 
de fleste legene er under 50 år. Blant sykepleiere er alderssammensetningen tilnærmet 
en normalfordeling. 
Dette underbygger viktigheten av langsiktige rekrutteringsplaner for disse 
yrkesgruppene harmonisert med inntak av helsefaglærlinger, da avgang på grunn av 
alder vil gjelde mange av helsefagarbeiderne i løpet av de neste 10-årene. 
 
Dette underbygger viktigheten av å styrke inntaket av helsefaglærlinger nå, da avgang 
på grunn av alder vil gjelde mange av helsefagarbeiderne i løpet av neste 10-årsperiode. 
 

 
Figur 10 Månedsverk Helsefagarbeidere   Figur 11 Månedsverk Leger. Kilde: HN LIS 
 
Totale lønnskostnader 
Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 9,4 mill. kroner lavere enn budsjett for 
august. Hittil i år er lønnskostnadene 8,2 mill. kroner høyere enn budsjettert for 
perioden januar til august 2016. 
 
Hittil i år er lønnskostnadene 141,5 mill. kroner lavere enn på samme tid i 2015. Hvorav 
fast lønn har økt med 2 % og variabellønn har økt med 7 %. Offentlige tilskudd og 
refusjoner er redusert med 1 % fra samme periode 2015. Lønnskostnader utgjør hittil i 
år ca. 59 % av totale kostnader. 
 
Innleiekostnadene er 13,9 mill. kroner høyere enn budsjettert for august. Hittil i år er 
kostnadene knyttet til innleie 53,4 mill. kroner høyere enn budsjettert (+108%). Tallet 
vil bli nærmere analysert. Sammenlignet med 2015 er innleiekostnadene 13,6 mill. 
kroner høyere i 2016 for samme periode. 
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Sykefravær 
Det samlede sykefraværet for juli er 8,4 % i foretaksgruppen. Dette er 0,7 % lavere enn 
juli 2015 og 0,1 %-poeng lavere enn samme måned 2014.   
 
Hovedtrenden er at langtidsfraværet går noe ned og at mellomtidsfraværet går noe opp 
de siste 2 årene.  
 

 
Figur 12 Sykefravær Helse Nord januar 2014 – juli 2016: Kilde: Helse Nord LIS 
 
Blant helseforetakene spenner sykefraværet i juli seg fra 6,8 % ved Helgelandssykehuset 
HF til 9,0 % ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
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Vedlegg 

 
Tabell 8 Opphold somatikk pr. august 2016 Helse Nord.  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 402 969 420 568 4,4 %
Totalt antall opphold somatikk 94 211 98 281 4,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 28 492 31 530 10,7 %
dagopphold innlagte 11 692 12 087 3,4 %
heldøgnsopphold innlagte 54 027 54 664 1,2 %

Polikliniske konsultasjoner 308 758 322 287 4,4 %

UNN Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 178 335 185 587 4,1 %
Totalt antall opphold somatikk 44 689 47 516 6,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 16 930 18 700 10,5 %
dagopphold innlagte 4 085 4 404 7,8 %
heldøgnsopphold innlagte 23 674 24 412 3,1 %

Polikliniske konsultasjoner 133 646 138 071 3,3 %

Nordlandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 110 119 119 635 8,6 %
Totalt antall opphold somatikk 27 137 28 032 3,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 6 585 8 144 23,7 %
dagopphold innlagte 4 932 4 543 -7,9 %
heldøgnsopphold innlagte 15 620 15 345 -1,8 %

Polikliniske konsultasjoner 82 982 91 603 10,4 %

Helgelandssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 64 345 65 192 1,3 %
Totalt antall opphold somatikk 11 865 12 579 6,0 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 903 2 830 -2,5 %
dagopphold innlagte 1 372 2 083 51,8 %
heldøgnsopphold innlagte 7 590 7 666 1,0 %

Polikliniske konsultasjoner 52 480 52 613 0,3 %

Finnmarkssykehuset Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 50 170 50 154 0,0 %
Totalt antall opphold somatikk 10 520 10 154 -3,5 %
herav
dagopphold poliklinikk 2 074 1 856 -10,5 %
dagopphold innlagte 1 303 1 057 -18,9 %
heldøgnsopphold innlagte 7 143 7 241 1,4 %

Polikliniske konsultasjoner 39 650 40 000 0,9 %
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012  diverse     Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016 Referatsaker 
 
 
Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 
 
1. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Regional handlingsplan for 

rekruttering 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

2. Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 ad. Helgelandssykehuset 2025 - 
kriterier for lokaliseringsalternativene, oppfølging av styresak 136-2015 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. september 2016 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

4. Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn 
ad. Helgelandssykehuset – kriterier for valg av lokalisering og tomt samt 
Helgelandssykehuset 2025 alternativer som skal utredes videre 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

5. Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune v/rådmann Robert Pettersen ad. 
Modellalternativ og lokaliseringskriterier for sykehusene på Helgeland - 
styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 14. september 2016 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016/1 Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 

ad. Regional handlingsplan for rekruttering 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
 

 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 73



 

Drøftingsprotokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2015/183-6/279 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 13.9.2016 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 13. september 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Baard Einar Martinsen SAN 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol direktør 
Knut Langeland HR-sjef 
Elise Sønderland rådgiver 

 
Forfall: 
 

Navn:  
Ulrika Larsson Akademikerne 
Bengt-Ole Larsen konsernverneombud 

 
 
I starten av drøftingsmøtet viste KTV/KVO til henvendelse av 09SEP2016 med forespørsel om 
utsettelse av samarbeids- og drøftingsmøte til etter at arbeidskonflikten mellom 
arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningen Akademikerne er avsluttet.  
 
Helse Nord RHF ønsket å gjennomføre drøftingsmøtet som planlagt, fordi Helse Nord har en 
drift som må ivaretas. Dette medfører at det må behandles de saker som er viktig å få drøftet 
av hensyn til tidsplanen i forhold til styremøte i Helse Nord RHF m. m.  
 
KTV/KVO er uenige i denne vurderingen og beklager at ikke alle tillitsvalgte kan være til stede 
under behandling av drøftingssakene. 
 

  

 
 
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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Regional handlingsplan for rekruttering 
Knut Langeland/Elise Sønderland innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik 
det ble sendt ut, den 4. september 2016. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene gir sin tilslutning til de foreslåtte rekrutteringsstrategiene og tiltakene i utkast til 

Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering med de innspill som kom frem 
under behandling av saken (herunder endring under punkt 2 på side 7: elever/studenter).  

 
2. Regional handlingsplan for rekruttering og stabilisering foreslås lagt til grunn for arbeidet 

med rekruttering og stabilisering av personell i vår region.  
 
 
Bodø, den 13. september 2016  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Karin Paulke  Kristian I. Fanghol   
Helse Nord RHF Helse Nord RHF  
 
 
Ann-Mari Jenssen  Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes  
YS Helse  SAN LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær    
UNIO  
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016/2 Protokoll fra drøftingsmøte 13. september 2016 

ad. Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier 

for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på 

Helgeland 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Drøftingsprotokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2014/245-20/539 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 906 88 713  

Sted/Dato: 
Bodø, 13.9.2016 

 
 

Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m. v.  
mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF 

Møtedato: 13. september 2016 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 

 
Tilstede 
 

Navn:  
Ann-Mari Jenssen YS Helse 
Baard Einar Martinsen SAN 
Kari B. Sandnes LO Stat 
Sissel Alterskjær UNIO 
Karin Paulke stabsdirektør 
Kristian I. Fanghol direktør 
Hilde Rolandsen eierdirektør 

 
Forfall: 
 

Navn:  
Ulrika Larsson Akademikerne 
Bengt-Ole Larsen konsernverneombud 

 
 
I starten av drøftingsmøtet viste KTV/KVO til henvendelse av 09SEP2016 med forespørsel om 
utsettelse av samarbeids- og drøftingsmøte til etter at arbeidskonflikten mellom 
arbeidsgiverforeningen Spekter og hovedsammenslutningen Akademikerne er avsluttet.  
 
Helse Nord RHF ønsket å gjennomføre drøftingsmøtet som planlagt, fordi Helse Nord har en 
drift som må ivaretas. Dette medfører at det må behandles de saker som er viktig å få drøftet 
av hensyn til tidsplanen i forhold til styremøte i Helse Nord RHF m. m.  
 
KTV/KVO er uenige i denne vurderingen og beklager at ikke alle tillitsvalgte kan være til stede 
under behandling av drøftingssakene. 
 
 

  

 
 
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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Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland 
Hilde Rolandsen innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, 
den 7. september 2016. 
 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Partene er enige om følgende: 
 
1. Partene tar informasjonen om Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av 

lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland til orientering.  
 

2. Partene forutsetter at det gis tilstrekkelig tid og mulighet for tillitsvalgte og verneombud i 
Helgelandssykehuset HF til å kunne sette seg inn i saker som skal drøftes for å sikre god 
medvirkning i den videre prosessen. 

 
 
Bodø, den 13. september 2016  
 
Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. 
 
Karin Paulke  Kristian I. Fanghol  Hilde Rolandsen 
Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF 
 
 
Ann-Mari Jenssen  Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes  
YS Helse  SAN LO Stat 
 
 
Sissel Alterskjær    
UNIO  
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016/3 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse 

Nord RHF 14. september 2016 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2016/8/012 

Referent/dir.tlf.: 
Karin Paulke, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Tromsø, 14.9.2016 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 14. september 2016 
Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø 
Neste møte: 19. oktober 2016 

 
Tilstede 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Arne Ketil Hafstad leder FFO 
Gunn Strand Hutchinson nestleder SAFO 
Asbjørn Larsen medlem RIO 
Bjørn Helge Hansen medlem FFO 
Jørgen Dahl medlem FFO 
Nina Danielsen varamedlem - møtte for Randi Nilsen FFO 
Rigmor Sæternes varamedlem - møtte for Else Marie Isaksen FFO 
Alf Ingulv Bjørn varamedlem - møtte for Marit Sirijord FFO 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Gunvor Einvik varamedlem - møtte for Inge Hyld Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Husom Haukland med. rådgiver Helse Nord RHF 
Hilde Rolandsen eierdirektør Helse Nord RHF 
Ingvild Jakobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Nils B. Normann rådgiver Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Inge Hyld medlem Fylkeseldrerådene 

 
  

 
 
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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RBU-sak 55-2016  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 55-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56-2016 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

8. juni 2016 
Sak 57-2016 Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for 

lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBU-AU-sak 18-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av RBU-sak 41-2016 
Eventuelt - sak, jf. RBU-sak 51-2016/3 

Sak 59-2016 Tertialrapport nr. 1-2016 
Sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en handlingsplan - rapport fra 

utredningen, oppfølging av RBU-sak 7-2016 
Sak 61-2016 Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et 

likeverdig tilbud i Helse Nord?  
Orientering om arbeidet med utredningen 

Sak 62-2016 Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde - utkast 
til mal for gjennomføring av evalueringen, informasjon 

Sak 63-2016 Overvektsytelsene i Helse Nord - reduksjon av unødvendig venting 
og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, oppfølging av RBU-sak 52-
2016/5 

Sak 64-2016 Prosjekt Helsetjenester for eldre - mandat og oppnevning av 
brukerrepresentanter 

Sak 65-2016 Regionalt fagråd for akuttmedisin - oppnevning av 
brukerrepresentant 

Sak 66-2016 Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for tildeling 
Sak 67-2016 Retningslinjer for tildeling av midler til brukerorganisasjoner, 

forslag 
Sak 68-2016 Nasjonal nettverk Barns beste - oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 69-2016 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen  

1. Nasjonal helse- og sykehusplan - status i arbeidet, jf. sak 70-
2016 Referatsaker nr. 9 

 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 70-2016 Referatsaker 
 1. Referat fra møte i USAM 6. juni 2016 
 2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. 

juni 2016 
 3. Oppnevning, fagråd rehabilitering 2016-2019 
 4. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 9. juni 2016 
 5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for 

pasientreiser ANS 11. juli 2016 
 6. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 

17. juni 2016 
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 7. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 
1. juli 2016 

 8. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 
19. august 2016 

 9. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for oppfølging 
 10. Døves Fylkeslag Troms – invitasjon til kurs og jubileum 
 11. Invitasjon til samling for Helse Nord RHF - koordinatornettverket 

i BarnsBeste 21. - 22. november 2016 i Bodø 
Sak 71-2016 Eventuelt 

A. Luftambulansetjenesten i Finnmark, jf. RBU-sak 69-2016/3 
Orienteringssaker, RHF-ledelsens orienteringer til RBU, siste 
strekpunkt 

B. Ventetider hos audiografer 
 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
 
 
RBU-sak 56-2016  Godkjenning av protokoll fra møte i det  
 Regionale brukerutvalget 8. juni 2016 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget, den 8. juni 2016 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 57-2016 Helgelandssykehuset 2025 - kriterier for 

lokaliseringsalternativene, oppfølging av RBU-
AU-sak 18-2015 
Saksdokumentene var ettersendt. 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil berømme Helse Nord 

RHF/Helgelandssykehuset HF for å ha lagt opp til en god, grundig og demokratisk 
prosess, når det gjelder fremtidens Helgelandssykehus. RBU tar informasjonen om 
Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for 
sykehusbygg på Helgeland til orientering.  

 
2. RBU anbefaler styret i Helse Nord RHF om å vedta adm. direktørs innstilling i denne 

saken.  
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RBU-sak 58-2016 Pasientreiser – ledsager/pasient, oppfølging av 
RBU-sak 41-2016 Eventuelt - sak B, jf. RBU-sak 
51-2016/3 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utfordringer ved 

bestilling/endring av reiser for pasient og ledsager til orientering. 
 
2. RBU ber om å bli orientert, når den nye tekniske løsning for å håndtere endringer i 

billetter har vært i drift et halvt års tid for å få informasjon om brukernes erfaringer 
med den nye løsningen. 

 
 
RBU-sak 59-2016 Tertialrapport 1- 2016 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om tertialrapport nr. 1-

2016 til orientering. 
 
2. RBU ber om at arbeidet med å nå målsetting om 65 dager ventetid fortsatt 

prioriteres i foretaksgruppen. 
 
3. RBU ber videre om en orientering om status på ventetider/fristbrudd for fagfeltet 

habilitering, herunder registrering.  
 
 
RBU-sak 60-2016 Klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, en 

handlingsplan - rapport fra utredningen, 
oppfølging av RBU-sak 7-2016 

 
Vedtak: 
 
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om utredningen av 

fagområdet klinisk nevrofysiologi til orientering. 
 
2. RBU er bekymret for ulikhetene i tilbudet innen klinisk nevrofysiologi i Helse Nord, 

spesielt at tilbudet ved Nordlandssykehuset HF ansees som sårbart. 
 
3. RBU støtter adm. direktørs anmodning til fagsjefene i HF-ene om å gjennomgå 

rapporten og vurdere ulike løsninger for sikre en god tjeneste for denne 
pasientgruppen i regionen.  

 
4. RBU ber om å få lagt frem en sak, når rapporten er gjennomgått av fagsjefene i HF-

ene og ulike løsninger er vurdert.  
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RBU-sak 61-2016 Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon 
(PCI) - et likeverdig tilbud i Helse Nord?  

  Orientering om arbeidet med utredningen 
 
Vedtak: 
 
1. Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med 

utredningen Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI) - et likeverdig 
tilbud i Helse Nord? til orientering. 

 
2. RBU ber om at den ferdige rapporten legges frem til behandling i et senere møte. 
 
 
RBU-sak 62-2016 Samhandlingsreformen i Helse Nords 

befolkningsområde - utkast til mal for 
gjennomføring av evalueringen, informasjon 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om den planlagte 

evalueringen av Samhandlingsreformen i Helse Nords befolkningsområde til 
orientering. 

 
2. RBU har følgende innspill til utkast til mal for gjennomføring av evalueringen: 

 
a) Konkrete operasjonaliseringer/samarbeidsavtalene:  

• Hvor konkret er kompetansebehovet i kommunene og sykehusene beskrevet? 
• Er det områder som avtalene ikke dekker? 

b) Konkrete operasjonaliseringer/utskrivingsklare pasienter:  
• Hvordan forsikres at mottaket for pasienter som trenger oppfølging, er klart i 

kommunen, spesielt med hensyn til eldre pasienter og de pasienter med 
sammensatte lidelser og særskilte behov (herunder psykisk helse og rus)? 

• Hvordan overføres informasjon som trenges umiddelbart, f. eks. medisinbruk? 
• Hvordan blir utskrivingsklare pasienter sendt fra sykehuset og hjem eller til annen 

behandlingsinstitusjon? Kartlegging av pasienttransport.  
• Kvaliteten av elektroniske meldingene er spesielt viktig å ha fokus på under 

evalueringen.  
c) Annet 

• Er det sammenheng mellom kommunenes størrelse og hvordan 
samhandlingsreformen har virket? 

• Hva har skjedd med samarbeidet mellom det offentlige og frivillige organisasjoner i 
forbindelse med samhandlingsreformen? Vurdering. 

 
3. RBU inviteres til deltakelse i trinn 3 (plenumssamling) for å kunne innspill til 

evalueringen.  
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RBU-sak 63-2016 Overvektsytelsene i Helse Nord - reduksjon av 
unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen, oppfølging av RBU-sak 
52-2016/5 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om overvektsytelsene i 

Helse Nord til orientering. 
 
2. RBU ber Helse Nord RHF om å opprette helhetlige pasientforløp for denne 

pasientgruppen slik kravet fra oppdragsdokument for 2016 har gitt pålegg om. 
 

3. Videre ber RBU om at det enkelte helseforetak iverksetter konkrete tiltak for å 
redusere flaskehalsene i pasientforløpene, og dermed redusere ventetiden.  

 
 
RBU-sak 64-2016 Prosjekt Helsetjenester for eldre - mandat og 

oppnevning av brukerrepresentanter 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Kari Sletten og Else Marie Isaksen som 
brukerrepresentanter til prosjekt Helsetjenester for eldre. 
 
 
RBU-sak 65-2016 Regionalt fagråd for akuttmedisin - oppnevning 

av brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Bjørn Helge Hansen som 
representant til fagråd for akuttmedisin fram til 30. juni 2019. 
 
 
RBU-sak 66-2016 Brukerprisen i Helse Nord - kriterier for 

tildeling 
 
Vedtak: 
 
Brukerprisen tildeles en person som har gjort en innsats for å fremme brukernes 
interesser i helsevesenet 
a) Kandidaten må være bosatt i Nord-Norge. 
b) Kandidaten må ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for 

pasienter/pårørende i Nord-Norge. 
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c) Dersom prisen vurderes tildelt person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i 
Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen.   

d) Prisen kan tildeles bare en gang til samme person. 
 
 
RBU-sak 67-2016 Retningslinjer for tildeling av midler til 

brukerorganisasjoner, forslag 
 
Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Felles retningslinjer for 
tilskudd til brukerorganisasjonene med den endringen som kom frem under behandling 
av saken ad. ikke adgang til å klage på tildelingen. 
 
 
RBU-sak 68-2016 Nasjonal nettverk Barns beste - oppnevning av 

brukerrepresentant 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF stadfester at Arne Ketil Hafstad er foreslått 

som brukerrepresentant i nasjonalt nettverk Barns Beste. 
 
2. RBU vil i denne sammenhengen be om at gjeldende retningslinje for 

saksbehandlingen for oppnevning av nasjonale brukerrepresentanter følges for å 
sikre transparens og ryddighet i oppnevningen. 
 

 
RBU-sak 69-2016  Orienteringssaker 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016 i Bodø og 31. august 2016 i Karasjok: 
Informasjon om styremøtene og omvisning/besøk på SANKS og Sametinget 

- Interregionalt møte for RBU 9. september 2016: Informasjon om arbeidet med 
felles retningslinjer for brukermedvirkning  

- Invitasjon fra FFO Troms om å holde en orientering om arbeidet i RBU: 
Informasjon om invitasjonen. RBU-leder har takket ja til denne invitasjonen. 

- Invitasjon fra FFO Målselv om å holde en orientering om brukermedvirkning og 
RBU: Informasjon om invitasjonen. RBU-leder har takket ja til denne 
invitasjonen. 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
- RBU-medlem Kari Sletten 

- Prosjekt helsetjenester for eldre: Informasjon om møte 9. september 2016 på 
Nordlandssykehuset Bodø 
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- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
- Nasjonal ledersamling habilitering på Sommarøy 7.-9.september 2016: 

Informasjon om samlingen og RBU-nestleders innlegg 
- Befaring på Nord-Norges Kurbad - sammen med kvalitetsteamet for private 

rehabiliteringsinstitusjoner 23. juni 2016: Informasjon 
- RBU-medlem Jørgen Dahl 

- Forslag om å besøke det nye Kirkenes nye sykehus i forbindelse med RBU-
møte høsten 2016. 

- Helse Nord RHF, alle helseforetakene i Helse Nord, UiT Norges arktiske 
universitet v/Helsefak., og NORD universitet inviterer til Regional 
helseforskningskonferanse 2. og 3. november 2016. Påmeldingsfrist 21. 
september 2016. Sted: UiT campus Tromsø 

- Forskningsprosjekt/doktorgradsstudium innen antibiotikaresistens/AMR: 
Informasjon 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen 
- Ny oppgjørsordning for pasientreiser: Informasjon om innføring av ordningen 

fra og med 1. oktober 2016 
- Pasientsikkerhetskonferanse i Tromsø 21. - 22. september 2016: Informasjon 

fra programkomiteen. 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 

- Felles retningslinjer og enhetlig praksis for brukermedvirkning: Informasjon om 
arbeidet, jf. RBU-leders orienteringer 

- Mine Pasientreiser - forenklet oppgjørsordning for reiser uten rekvisisjon: 
Presentasjon 

- Nasjonal helse- og sykehusplan - status i arbeidet, jf. sak 70-2016 Referatsaker nr. 9 
- Ambulansefly i Finnmark - se Helse Nord RHFs nettsted: Ambulansefly inngår i 

akuttkjeden  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 70-2016  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Referat fra møte i USAM 6. juni 2016 
2. Referat fra møte i Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 9. juni 2016 
3. Oppnevning, fagråd rehabilitering 2016-2019 
4. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 9. juni 2016 
5. Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11. juli 2016 
6. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 17. juni 2016 
7. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 1. juli 2016 
8. Møtereferat for styringsgruppen i prosjektet Mine pasientreiser 19. august 2016 
9. Nasjonal helse- og sykehusplan – mandat for oppfølging 
10. Døves Fylkeslag Troms – invitasjon til kurs og jubileum 
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11. Invitasjon til samling for Helse Nord RHF - koordinatornettverket i BarnsBeste 21. - 
22. november 2016 i Bodø 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 71-2016  Eventuelt 
 
A. Luftambulansetjenesten i Finnmark, jf. RBU-sak 69-2016/3 Orienteringssaker, RHF-

ledelsens orienteringer til RBU, siste strekpunkt 
 
RBU-varamedlem Alf Ingulf Bjørn fremmet følgende forslag til vedtak/uttalelse:  
 
Alta er Finnmarks største by med over 20.000 innbyggere. Kommunen har ikke sykehus 
med akuttilbud. Dagens lokalisering av 2 ambulansefly i Alta inngår i byens akuttilbud 
ved at luftambulansepersonellet bistår ved akutte hendelser når de er tilgjengelige ved 
basen i Alta. 
 
Luftambulansens primæroppgave er tilbringertjenesten, og for Alta kommune har 
luftambulansens bistand ved akutte situasjoner vært en forutsetning og helt nødvendig 
for at Alta har kunnet klare seg uten sykehus med akuttfunksjoner. Tilbudet til 
pasienter i Altaregionen med sine nærmere 25.000 mennesker der luftambulansen kan 
stille med anestesisykepleiere og annet høyt utdannet fagpersonell og den kompetansen 
de innehar i forhold til livreddende arbeid, er helt avgjørende for akuttilbudet i Alta. 
 
Jet ambulanseflyet som planlegges faset inn for å ivareta Svalbard, og som skal være 
lokalisert i Tromsø, kan kun lande ved de størst flyplassene i Finnmark. 
Finnmarkskommunene har reagert kraftig på en svekket beredskap og krever at de 2 
propellflyene i Alta videreføres når jeten settes inn for blant annet å ivareta Svalbard.  
 
Fagmiljøene som er bygd opp rundt luftambulansetjenesten i Finnmark er viktig og må 
videreføres. 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF (RBU) krever at propellflyene som i dag 
tjenestegjør i Finnmark, videreføres når jet ambulanseflyet settes inn. Dette både for å 
ivareta den generelle beredskapen i fylket og for å ivareta akuttilbudet i Alta. 
 
Saken avvises mot en stemme (Alf Ingulv Bjørn). 
 
B. Ventetider hos audiografer 
 
RBU-leder Arne-Ketil Hafstad stilte spørsmål ad. ventetider hos audiografer i 
helseforetakene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF topper listen med 52 uker 
ventetid.  
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Vedtak: 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om å få lagt frem en redegjørelse om 
kapasiteten hos audiografene i foretaksgruppen og hvilke tiltak som ev. iverksettes for å 
øke kapasiteten og unngå unødvendig venting og variasjon. 
 
 
Tromsø, den 14. september 2016 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 14SEP2016 – kl. 15.29 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016/4 Brev av 7. september 2016 fra Folkeaksjonen for 

Sandnessjøen sykehus med omegn ad. 

Helgelandssykehuset – kriterier for valg av 

lokalisering og tomt samt Helgelandssykehuset 

2025 alternativer som skal utredes videre 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn

v/Hanne B. Wiig
E-mail: hbwiig@hotmail.com

Sandnessjøen, 7.september 2016

Helgelandssykehuset
Att: Per Martin Knutsen
Mail: postmottak@helgelandssykehuset.no

HELGELANDSSYKEHUSET – KRITERIER FOR VALG AV LOKALISERING OG TOMT SAMT 
HELGELANDSSYKEHUSET 2025 ALTERATIVER SOM SKAL UTREDES VIDERE.

Vi viser til Helgelandssykehusets styresaker 61/16 tomtekriterier og 62/16 alternativer som skal 
utredes videre.
Folkeaksjonen er svært tilfreds med at Hemnes og Leirfjord skal vurderes som mulige 
tomtealternativer.

Det er svært gledelig at dette blir understreket av adm.dir. Lars Vorland i Helse Nord RHF når han i 
saksfremlegget til Regionalt Brukerutvalg (RBU)-sak 57-2016 skriver: 

«Adm.Dir mener at en utredning av lokalisering av sykehus enten i Leirfjord eller Hemnes, vil styrke 
grunnlaget for endelig beslutning» ( Understrekning gjort av oss)

I saksfremlegget pekes videre på at statlige myndigheters retningslinjer kan ikke alene bli benyttet 
som grunnlag for lokalisering. Helgelandssykehusets styre blir bedt om å ha særskilt 
oppmerksomhet på andre byggeprosjekter som har valgt lokalisering mellom byer og tettsteder.
Slik vi tolker styrets vedtak – noe som etter vår vurdering blir forsterket i saksfremlegget i RBU-
saken – må Leirfjord og Hemnes kunne foreslå aktuelle tomter også utenfor sentrum i de to 
kommunene. Det vises til styrevedtaket i sak 61 der det heter « I denne sammenheng vil kriteriene 
byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes»(Understrekning foretatt av oss)

I sak 62/16 vedtok styret at alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med et mindre 
akuttsykehus og inntil 2 DMS ikke skulle utredes videre.
Selv om vedtaket ble gjort med knapt flertall, forventer vi at administrasjonen på 
Helgelandssykehuset og styrets mindretall – inkludert styrets leder – lojalt arbeider for at styrets 
vedtak følges opp.

Vedtaket ble begrunnet med at denne løsning faglig sett ville bli en dårlig løsning med at klart A-
sykehus og et B-sykehus (eller snarere et Å-sykehus) – noe som også ble fremhevet av 
representanter fra mindretallet i styret.
Grunnlinjen i nasjonal sykehusstruktur slår fast at sykehus bør ha en befolkningsstørrelse på 
70.000- 80.000 mennesker - altså tilvarende Helgelands befolkning.
En løsning med 2 sykehus vil derfor ikke ha stort nok befolkningsgrunnlag og vil sannsynligvis på 
sikt føre til nedleggelse av den minste enheten. 

Når så vidt sterke faglige argumenter taler mot denne løsning, synes det derfor bortkastet å bruke 
tid og penger på å utrede dette alternativ. 
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Det ble sagt at å nekte videre utredning på dette alternativ, kunne være i strid med oppdraget gitt 
av Helse Nord. Hvis dette skulle være tilfelle, kan vi ikke skjønne hvorfor saken da kommer til 
styrebehandling med invitasjon til å gjøre vedtak. Det ville da ha vært naturlig at styret fikk saken 
til etterretning.

Også i denne sak er det naturlig at vanlige spilleregler blir fulgt, og at flertallsvedtaket følges opp.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid.

Med hilsen
Folkeaksjonen for Sandnessjøen Sykehus med omegn
Hanne B. Wiig                                    Bjørn Helge Hansen
         /s/                                                            /s/

Kopi: Helse Nord RHF, postmottak@helse-nord.no
           Att: Styret

Styremøte Helse Nord RHF 
22SEP2016 - saksdokumenter, ettersendelse

Side 92



 

Møtedato: 22. september 2016 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2016/32-83/012       Bodø, 14.9.2016 
 

Styresak 109-2016/5 Brev av 9. september 2016 fra Rana Kommune 

v/rådmann Robert Pettersen ad. Modellalternativ 

og lokaliseringskriterier for sykehusene på 

Helgeland - styrebehandling i HF 31.08.16 og i RHF 

22.09.16 
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere 
utsendt saksliste. 
Kopi av brevet var ettersendt. 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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HELSE NORD RHF
Postboks 1445
8038 BODØ
 

  

Mo i Rana, 09.09.2016

Saksnr.-dok.nr. Arkivkode                         Avd/Saksb Deres ref.
2016/2144-5  H10                                          RÅD/ROPE

Modellalternativ og lokaliseringskriterier for sykehusene på Helgeland -  styrebehandling i 
HF 31.08.16 og i RHF 22.09.16

Rana kommune viser til den avholdte styrebehandlingen i Helgelandssykehuset  HF 31.08.16 
og den planlagte styrebehandlingen i Helse Nord RHF 22.09.16 med ovenstående tema.

Kommunen vil med bakgrunn i det avholdte styremøtet i det lokale helseforetaket 
gjøre sykehuseieren oppmerksom på vår tydelige holdning til vedtakene:

A. Vedtakene er i strid både med det mandatet sykehuseieren ga til helseforetaket og i 
strid med den nasjonale helse- og sykehusplanen.

B. Vedtakene er i strid med de statlige og fylkesregionale retningslinjene både 
mht. utredningsplikt og lokalisering av store arbeidsintensive virksomheter.

Rana kommune reagerer meget sterkt på at det lokale styret med knapt flertall neglisjerer 
det fundamentet utredningsprosjekt, høringsprosess og involvering har vært basert på i 
denne fasen.

Kommunen har forsøkt å opptre ryddig og kommet med konstruktive innspill i hele 
prosessen. Vi har også avgitt en rekke av våre ansatte til prosjekt-/arbeidsgrupper etter ønske 
fra helseforetaket.

A. Vedtaket er i strid både med det mandatet sykehuseieren ga til 
helseforetaket og i strid med den nasjonale helse- og sykehusplanen
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Styret i Helse Nord ga Helgelandssykehuset et mandat i sitt møte 16.12.2015 (sak 136/15) 
som klart og entydig ga beskjed om at det skulle utredes et alternativ 2b (stort akuttsykehus 
og ett eller to akuttsykehus). Begrunnelsen for dette var bl.a. tuftet på føringene i den 
nasjonale helse- og sykehusplanen.

Rana kommune hadde derfor tillit til at utredningsarbeidet nå i større grad ville forene 
ulike interesser i den samme prosessen og fange inn gode alternativ samt et bredere 
perspektiv. Et perspektiv vi hadde etterlyst i tidligere høringsprosesser.  Vi hadde også stor 
tillit til underlaget i den siste høringsprosessen mht. et solid og kvalitetssikret 
faktagrunnlag.

Kommunen mener derfor at det lokale styret både har neglisjert mandatet fra sykehuseieren 
og satt hele prosessen i en håpløs situasjon. Vedtakene framstår også som ubegrunnede. Ikke 
bare har de neglisjert sykehuseieren, men også den lokale ledelsen i helseforetaket og en 
rekke kommuner som allerede i 2015 etterlyste en bredere tilnærming. Vi forutsetter derfor at 
sykehuseier ber helseforetaket om å utrede alternativ 2b.

B.  Vedtakene er i strid med de statlige og fylkesregionale retningslinjene både 
mht. utredningsplikt og lokalisering av store arbeidsintensive virksomheter.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter og 
allerede innledningsvis understrekes utredningsplikten: "Sikre at flere alternative, 
prinsipielle løsninger blir vurdert og at vurderinger og valg erforankret i mål og rammer. 
Alternativene skal være reelle og skal kunne skilles klart fra hverandre. "

Og videre: "Opprettholdefrihet til å endre innhold og omfang så lenge som mulig, og til å 
gjøre alternative veivalg mens kostnadene for endringer er lave. "

Styrevedtakene er derfor i strid med veilederen, men også statlige retningslinjer som finnes i 
"Metodefor konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring av konseptvalg (KSJ)" samt 
praksis i andre helseforetak med tilsvarende prosesser.

Rana kommune mener at det lokale styret har vist en enestående inkonsekvens gjennom 
vedtakene. I vedtaket om alternativ innsnevres dette til to alternativ (O og 2a)- og i vedtaket 
om hvilke kommuner skal utredes videre utvides dette til 6 alternativ (Leirfjord og Hemnes). 
I samme omgang gjøres det unntak for de kriteriene som vedtas i samme møte om bynærhet i 
strid med alminnelig planskikk.

Vedtaket er ikke i tråd med fylkesplan for Nordland, statlige retningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging samt retningslinjer for lokalisering av statlige 
arbeidsplasser. Dette er også egnet til å skape ytterligere usikkerhet for å komme i mål med 
med prosessen. Vedtaket kan derfor kvalifisere til innsigelse fra fylkeskommune og/eller 
fylkesmann.
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Oppsummering

Rana kommune finner situasjonen uakseptabel. Vi ber derfor Helse Nord bringe prosjektet 
tilbake i tråd med den nasjonale helse- og sykehusplanen og de øvrige fylkesregionale og 
statlige retningslinjene. Ellers risikerer utredningsprosjektet å miste all legitimitet i den største 
kommunen på Helgeland.

Styreflertallet i det lokale helseforetaket har åpenbart opptrådt på vegne av egne/lokale 
interesser, og ikke på vegne av eiers/foretakets interesser. For å sikre at at alle parter skal ha 
den nødvendige tillit til prosessen, bør den videre styringen av prosjektet ledes av 
sykehuseier selv.

En refleksjon er at de statlige signalene på flersykehusløsninger burde vært fanget inn 
i utredningsarbeidet tidligere av sykehuseier. Vi avventer derfor Helse Nords avklaring 
og vil deretter vurdere vår posisjon og bidrag i prosjektet med dette som utgangspunkt.

Vennlig hilsen
Rana kommune

Robert Pettersen Jan Erik Furunes

Rådmann Teknisk sjef

Kopi til:
HELGELANDSSYKEHUSET HF Postboks 601 8607 MO I RANA

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.     
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