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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-50/012   Karin Paulke, 906 88 713   Bodø, 8.6.2017 
 

Styresak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste 
for styremøte, den 14. juni 2017: 
 

Sak 68-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 
Sak 69-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2017 Side  
Sak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 

Saksdokumentene legges frem ved møtestart. 
Side  

Sak 71-2017 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2017 

Side  

Sak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 3 

Sak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport 
pr. 30. april 2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 6 

Sak 74-2017 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
Tertialrapport pr. 30. april 2017 

Side  

Sak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
Saksdokumentene var ettersendt. 

Side 11 

Sak 76-2017 Regionalt samarbeidsutvalg – et organ for samarbeid 
mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert 
mandat 

Side  

Sak 77-2017 Orienteringssaker Side  
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig   
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig   
 3. Sykestuer i Nord-Troms, evaluering Side  
 4. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Side  
 5. Pasientreiser uten rekvisisjon - plan for overføring av 

oppgaver til Pasientreiser HF, oppfølging av styresak 
36-2016 

Side  

Sak 78-2017 Referatsaker Side  
 1. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 

2017 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - 
tilleggsrapportering 

  

 2. Brev til Leirfjord Kommune av 12. mai 2017 ad. svar på 
brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 

  

 3. Brev til Alstadhaug Kommune av 12. mai 2017 ad. svar 
på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025 
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 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  
7. juni 2017 
Kopi av protokollen var ettersendt. 

 56 

 5. Protokoll fra drøftingsmøte 13. juni 2017 ad. sak om 
Tertialrapport nr. 1-2017 
Kopi av protokollen legges frem ved møtestart. 

  

Sak 79-2017 Eventuelt Side  
 
 
Bodø, den 8. juni 2017 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. juni 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug/908 47 910  Bodø, 8.6.2017 
 

Styresak 72-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål  
I denne styresaken legges frem et sammendrag av arbeidet i 1. tertial 2017 for 
utbyggingsprosjektene ved Helgelandssykehuset HF (HSYK). Styret ble sist orientert om 
byggeprosjektene i HSYK i styresak 30-2017 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: 
Tertialrapport pr. 31. desember 2016 (styremøte 29. mars 2017). 
 
Sammendrag  
Denne saken omfatter prosjektene Helgelandssykehuset 2025, ombyggingsprosjektene 
i Mosjøen og Sandnessjøen, ny nødstrømsforsyning og oppgradering av operasjonsfløy. 
I tillegg gis en orientering om arbeidet i eiendoms- og driftsavdelingen. 
 
Status 
Pågående tidligfaseprosjekter 
Helgelandssykehuset 2025 
Planprogram er sendt ut på høring. Høringsfrist er i utgangspunktet satt til 1. 
september 2017. Vefsn kommune har ikke kommunestyremøte i august 2017, og vil 
derfor ikke behandle saken før siste halvdel av september 2017. Det vurderes derfor å 
utvide høringsfristen til 1. oktober 2017. Dette betyr at styrevedtak om 
planprogrammet kan foreligge i styret i HSYK i oktober 2017 og i Helse Nord RHF i 
november 2017.  
 
Arbeidet med ferdigstilling av rapport med høringsutkast til planprogram har tatt 
lengre tid enn planlagt. Dette har gjort at opprinnelig fremdriftsplan og budsjett må 
revideres. 
 
Helgelandssykehuset HF, i samarbeid med Sykehusbygg HF, arbeider med forslag til 
oppdatert budsjett og fremdriftsplan basert på nye rammebetingelser og økt omfang av 
prosjektet. 
 
Pågående byggeprosjekter 
Mosjøen byggefase 
Prosjektet ble initiert av vedtak om å samorganisere medisinsk avdeling og intensiv-
/mottaksavdeling, bygge bedre lokaler for øyeavdelingen og samlokalisere denne med 
dagkirurgisk avdeling. 
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Prosjektet har bestått av nødvendig ombygging for å muliggjøre samlokaliseringer, 
bygging av bad på nye sengerom, medisinrom, vaktrom, ny infrastruktur etc. samt 
generell oppussing av totalt 1700 m2. 
 
Fløy C på ca. 500 m2 var svært slitt og er nå fullrenovert med bl. a. full 
overflatebehandling, nye lysarmaturer, nye vinduer (ca. 30), elektriske utskiftinger, 
utskiftinger av gasstilførsel, nye innredninger etc.  
 
Prosjektet ble ferdigstilt i uke 11. Prosjektet er gjennomført i henhold til plan både med 
hensyn til tid og økonomi. 
 
Sandnessjøen – ny nødstrømsforsyning og oppgradering av operasjonsfløy 
Prosjektet omfattet komplett utskifting av nødstrømsanlegg med nødstrømkilder, 
nødstrømsforsyning med infrastruktur. Oppgraderingen har gitt sykehuset 100 % 
driftssikkerhet mot strømutfall fra nettleverandør. 
 
Videre er operasjonsrom/-stuer oppgradert til dagens standarder, gjeldende 
forskriftskrav og retningslinjer fra Statens helsetilsyn. Dette øker pasientsikkerheten, 
bedrer arbeidsforholdene for de ansatte og moderniserer sykehuset betraktelig. 
 
I tillegg er sykehuset sikret ny hovedvannforsyning fra gatenivå til trykkøkningsrom. 
Det er byttet ut noen eldre avløpsrør som var svært dårlige. Dette var ikke en del av det 
opprinnelige prosjektet, men gjennomført finansiert av prosjektets reserver. 
 
Prosjektet ble ferdigstilt i uke 14. Prosjektet er gjennomført i henhold til plan både med 
hensyn til tid og økonomi, med en positiv margin på 4 mill. kroner. 
 
Andre oppgaver i drifts- og eiendomsavdelingen 
Beredskapsplan 
Det ble foretatt ROS-analyser på vann og strøm på alle sykehusene i 2015. Det er siden 
den gang gjort en del utbedringer, og arbeidet med å oppdatere beredskapsplanene er 
startet. 
 
Husleiemodell  
Prosjektgruppe er etablert, og arbeidet går i henhold til plan. Iverksettelse av 
internhusleieavtaler starter 1. november 2017 med prøveperiode frem til 1. april 2018. 
Evaluering og rapport forventes foreligge i løpet av 2018. 
 
Klassifikasjonssystemet  
Det er gjort et godt kartleggingsarbeid. Det foreligger nå oppdaterte tegninger med 
funksjonsbeskrivelse på hele eiendomsmassen til helseforetaket. Arbeidet med 
differensiering av arealene er i gang og gjøres via FDV1-programvare «Lydia», Fristen 
for dette arbeidet er 1. juli 2017. 
 
Miljøsertifisering 
Helgelandssykehuset HF ble revidert 10. og 11. mai 2017. Revisjonens omfang var 
sykehusdrift, prehospitale tjenester, pasientreiser og pasientbehandling inkludert 
forskning og utdanning.  
 

1 FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold 
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Det ble kun registrert mindre avvik og noe mangelfull dokumentasjon. Arbeidet med å 
sertifiseres etter ny ISO 14001:2015 er startet, og ny revisjon kommer vinteren 2017.  
 
Plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) medisinsk 
teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) 
Helgelandssykehuset HF har utarbeidet vedlikeholdsplan for 2017-2020. Ny budsjett- 
og regnskapsstruktur for enheten, inkludert moderne FDV-system basert på NS 3454, 
er satt i drift og brukes for å kunne gi nøyaktige kostnadsoversikter innen alle områder 
innenfor moderne eiendomsforvaltning. Oversikten er avgjørende for implementering 
av kostnadsdekkende husleie eller internhusleie. 
 
Ny prosjektleder for implementering av Medusa er på plass, og arbeidet med å 
registrere er i gang. Behandlingshjelpemidler inngår i dette. 
 
FDV-programvare «Lydia»  
Helseforetaket innfører og tar i bruk flere moduler for arealforvaltning i Lydia. Arbeidet 
er i gang. Arbeidet med å innføre arbeidslister for gjennomføring av internkontroller og 
dokumentasjonen av disse er godt i gang, og DSB kommer på revisjon i uke 25. 
 
FDV-programvare «Jonhatan» 
Programvaremodulen «Clean pilot» (renhold) er tatt i bruk ved Sandnessjøen sykehus, 
og implementeres nå ved Mosjøen Sykehus, og i Mo i Rana 2. halvår 2017. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør avventer resultat av høringsrunden for planprogram Helgelandssykehuset 
2025. Etter behandling i styret i Helgelandssykehuset HF, vil plansaken legges frem for 
styret i Helse Nord RHF. I den kommende fasen blir det avgjørende at det er de 
sykehusfaglige hensyn som står i sentrum, sammen med en realistisk vurdering av 
helseforetakets økonomiske bærekraft.  
 
Adm. direktør er tilfreds med at prosjektene i Mosjøen og Sandnessjøen er gjennomført 
og satt i drift innenfor planlagt tid og budsjett. Adm. direktør tar gjennomgangen av 
arbeidet i drifts- og eiendomsavdelingen for øvrig til positiv orientering. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjekter i 
Helgelandssykehuset HF til orientering.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 14. juni 2017   
Arkivnr.:     Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Tor-Arne Haug, 908 47 910  Bodø, 8.6.2017 
 

Styresak 73-2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: 

Tertialrapport pr. 30. april 2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Til styrets orientering fremlegges tertialrapport nr. 1-2017 (status pr. 30. april 2017) 
for byggeprosjektene Nordlandssykehuset (NLSH) somatikk Bodø - byggetrinn 2, med 
følgeprosjekter.  
 
Saksframlegget er et sammendrag av hovedpunktene i tertialrapporten til NLSH. Saken 
er sammenfallende med tilsvarende saksfremlegg for styret i NLSH 18. juni 2017.  
 
Styret i Helse Nord RHF ble sist orientert om status i byggeprosjektene i styresak 31-
2017 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2016 
(styremøte 29. mars 2017). 
 
Til leserens orientering gjengis perspektivskisse og plantegning som viser sykehusets 
utbredelse etter ferdigstillelse av fase 3:  
 

Fig. 1 og 2: Perspektivskisse og plantegning som viser sykehuset etter ferdigstillelse fase 3 
 
Rammer 
I styresak 150-2016 Investeringsplan 2016/2017-2024, oppdatering (styremøte 14. 
desember 2016) fastsatte styret i Helse Nord RHF endelig investeringsramme, inklusive 
prisstigning og byggelånsrente, for Byggetrinn 2 i Bodø til 3 673,9 mill. koner.  

 
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 6



Styret har i tillegg godkjent disse følgeprosjekt med egen investeringsramme: 
 
G-fløyen (Ny kontorfløy) 
I styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, 
plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-
2013 (styremøte 26. november 2014) ble G-fløyen godkjent med en økonomisk ramme 
på 134 mill. kroner (p85-2016), inklusive prisstigning og finansieringskostnader i 
perioden. Herav ble 125 mill. kroner (p50) lagt til Nordlandssykehuset HFs rammer. 
 
Øvrig 
I styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert (styremøte 31. oktober 2012), 
styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan (styremøte 20. juni 
2013) og styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-
2024 (styremøte 15. juni 2016) er det gitt følgende øvrige rammer: 
 
1. Endret konsept Bodø. Omfatter integrerte operasjonsstuer og hybridstuer. 

Investeringsramme 35 mill. kroner. 
2. Økt MTU. Omfatter ny strålemaskin. Investeringsramme 30 mill. kroner. 
3. Heliport/akuttheis. Investeringsramme18,2 mill. kroner. 
4. Varmesentral og medisinrobot. Investeringsramme 36 mill. kroner. 
5. Operasjonsrobot, innenfor en ramme på 30 mill. kr. 
 
Fra interne investeringsrammer i NLSH er det bevilget følgende delprosjekt 
1. Køsystemer og portørtjenester: Investeringsramme 15,92 mill. kr. 
2. CT/simulator (Kreftplan). Investeringsramme 9 mill. kr. 
3. Sentrallageret. Etablering av nytt sterillager. 2,8 mill. kr 

 
Total ramme for følgeprosjekt utenom G-fløyen utgjør 176,92 mill. kroner.  

 
Samlet er den styrende økonomiske rammer for igangværende utbyggingsprosjekt i 
Bodø satt til: 

 
Byggetrinn 2 3 673 900 000kr  
G-fløyen 125 000 000kr      
Øvrig 176 920 000kr      
Totalt: 3 975 820 000kr   

 
Påløpt pr. 1. tertial 2017 
Pr. 30. april 2017 er det utbetalt kr 3 148 108 440 på byggetrinn 2 med følgeprosjekter. 
Pr. 31. desember 2016 var det registrert et samlet forbruk på kr 3 062 584 806. Det 
betyr at det har vært et forbruk på 85,53 mill. kroner siste tertial. Det er 12,49 mill. 
kroner mindre enn forbruket i forrige tertial. Aktiviteten på byggeplassen har gått ned 
som følge av en mellomfase, før fase 3 kommer ordentlig i gang. 
 
Etter gjeldende investeringsplan er det disponible budsjett pr. denne dato satt til 
3 278,2 mill. kroner. Det står således 130,1 mill. kroner som ”ubrukte” midler pr. 30. 
april 2017. Dette er en økning på 49,3 mill. kroner i forhold til forrige tertialrapport.  
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Økningen skyldes at byggetiden blir lengre enn forutsatt den gang investeringsplanen 
ble vedtatt. 
 
Detaljer for budsjett fremgår av utrykt vedlegg. Det er ikke utarbeidet detaljert budsjett 
for brukerutstyr i fase 3. Utbyggingsorganisasjonen arbeider med inndekking av dette i 
fase 3. 
 
Gjennomførte arbeider i AB-fløyen 
Renovering og påbygg av A-fløyen startet i uke 1 etter at fløyen med unntak av noen 
mindre areal i de tre nederste etasjene, var utflyttet. Etter at tett skillevegg mot B-fløyen 
var etablert, startet innvendig rivning som er utført fra 9. etasje og nedover. Det er 
etablert egen adkomst med utvendig heis for byggearbeidene slik at det unngås 
unødvendig trafikk fra byggeplassen til ren sone i B-fløyen hvor det er full sykehusdrift.  
 
Samtidig med rivning av installasjoner og vegger ble det utført meisling av gulv og 
boring av nye avløpshull i badene. Disse arbeidene ble utført med stort fokus på å 
redusere ulempene for de ansatte og pasienter med hensyn til støy og støv.  
 
HMS-arbeidene har hatt høy prioritet, og det har vært lagt til rette for fortløpende 
kommunikasjon mot de berørte. Dette har gjort at arbeidene i A-fløyen har gått bedre 
med hensyn til sykehusdriften enn risikovurderinger før anleggsstart indikerte. 

 
I dette tertialet er det forhandlet frem kontrakt med K238 - Himlingsarbeider som er 
tildelt Lettbyggteknikk AS. 
 
De tekniske entrepriser er organisert som samspillentrepriser etter 
totalentreprisemodell. Etter avsluttet prosjektutviklingsfase er det nå etablert 
utførelseskontrakt med definerte målkostnader.  
 
Det gjenstår tre entrepriser som det ikke er inngått kontrakt for:  
• K239 Faste innredninger  
• K240 Løst inventar  
• K241 Gjenstående utenomhusarbeider 
 
Organisasjonsutvikling (OU) 
Det har vært utfordringer knyttet til endrede driftsbetingelser i de nye lokalene som er 
tatt i bruk ved tømming av A-fløyen. Kirurgisk-ortopedisk klinikk er omorganisert slik 
at tre sengeposter er redusert til to i B6 og B7. Hode- og bevegelsesklinikken er flyttet 
til R2. Prehospital klinikk/akuttmottak og deler av observasjonsenheten er flyttet til B1.  
 
OU-prosessen for å håndtere nye driftsbetingelser har gått svært bra. 
 
Fremdrift 
Arbeidene i fase 3 er nå kommet godt i gang, og arbeidene i A-fløyen går som planlagt. 
Hittil er det ikke meldt om større konflikt med brukerne av fløy B. Det er lagt opp til nær 
kontakt mellom drift og utbygging for å få til god samhandling for å sikre 
sykehusdriften.  
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Av hensyn til sykehusdriften har det vært nødvendig å forlenge byggetiden slik at 
endelig sluttføring av byggetrinn 2 først skjer 1. halvår 2020.  
 
Utfordringer 
Det er avdekket en del forhold i tilknytning til den nye hovedinngangen som krever 
spesiell oppfølging/regulering og eventuelt ombygging. Dette gjelder: 
1. Trafikkforholdene i av- og på stigningsområdet er uoversiktlige. Omlegging av 

kjøreruten for regionbussene er ikke på plass. Av sikkerhetshensyn er det ikke 
ønskelig at bussene kjører inn foran hovedinngangen. Av- og påstigning må da skje 
enten i Parkveien eller Biskop Krogs gate. Bodø kommune er i gang med 
planleggingsarbeidene for ny busstrasé.  

2. Hovedinngangen er sikret mot påkjørsel av kjøretøy. I første omgang er det satt opp 
betongblokker. Disse vil etter hvert bli skiftet ut med granittblokker. 

3. Dørbladene i skyvedørene i hovedinngangen har vist seg å være for svake. Dette har 
medført at dørene har kilt seg ved sterk vind. Dørbladene er forsterket, og det er 
besluttet å bygge om inngangspartiet ved å etablere sidedører som ligger i le for 
sterk vind på hoveddører. Sidedørene vil også kunne brukes som rømningsdører, 
dersom hoveddøren skulle være blokkert. Det er vurdert bruk av karuselldører. 
Alternativet er valgt bort primært av hensyn til universell utforming, men også fordi 
det vil være en kostbar løsning. 
 

Den tidligere hovedinngangen på nordsiden er nå omregulert til adgangskontrollert 
personalinngang. 
 
Det er reklamert til HENT AS på misfarging på glass i vinduer med integrerte persienner 
levert i fase 2. HENT AS arbeider med sin underleverandør UPB for å finne årsaken til 
misfargingen. Utredninger ved forskjellige laboratorier er gjennomført uten at endelig 
konklusjon er fattet. Utskifting av vinduer berører sykehusdriften i betydelig grad. Det 
er derfor viktig å ha trygghet for at ikke samme problem oppstår i senere leveranser. 
  
Leverandøren er meddelt at det har tatt lang tid å få rettet opp feilene. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
HMS-arbeidene i dette tertial har vært tilfredsstillende. Det er ikke meldt om utslipp til 
ytre miljø eller personskader.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør forstår at kombinasjonen av renoveringsarbeid og daglig drift i 
«høyblokken» (A og B) er komplisert, og er enig i at Nordlandssykehuset HF tar hensyn 
til dette i en revidert fremdriftsplan. Dette betyr at endelig sluttføring av byggetrinn 2, 
fase 3 finner sted 1. halvår 2020.  
 
Den merkantile delen av kontraktene er under kontroll. Renovering av gamle bygg kan 
by på utfordringer, og det er verdt å minne om at det fremdeles gjenstår en viss risiko 
knyttet til gjennomføring. 
 
Prosjektorganisasjonen må i løpet av fase 3 redusere kostnader med 19,2 mill. kroner. 
Innenfor omfanget av dette prosjektet, anser adm. direktør dette som realistisk. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2017 om byggeprosjektet i 
Nordlandssykehuset HF til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykt vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2017 - byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF 

Vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd. 
 

Utrykte vedlegg oversendes på forespørsel. 
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Møtedato: 14. juni 2017    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Ingvild Jakobsen, 75 51 29 00  Bodø, 8.6.2017 
 

Styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2017 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene.  
 
Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 23. mai 2017 behandlet styresak 58- 2017 
Virksomhetsrapport nr. 4 -2017 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første 
tertial. Økonomi-, aktivitets- og bemanning har derfor begrenset plass i denne 
tertialrapporten. Denne rapporten vektlegger i hovedsak kvalitets- og 
pasientsikkerhetsdata.  
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport 1- 
2017.  
 
Ventetid under 60 dager 
Målet er oppnådd i første tertial 2017 for avviklede pasienter i alle fagsektorer 
(somatikk, psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)). 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede var 57,0 dager pr. første tertial 2017. 
Sammenlignet med siste tertial i 2016 (62,9 dager) ses det en betydelig endring på -5,9 
dager (-9,4 %). Tallene viser også at trenden for ventetid for avviklede pasienter er 
synkende over en toårs periode (regionalt sett), men det registreres en liten stigning i 
første tertial 2017 i PHV og TSB. 
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr.helseforetak  i første tertial i 2017 og siste tertial i 2016. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 
  

RHF/HF Gj. ventetid 
avviklede 2017 T1

Gj. ventetid 
avviklede 2016 T3

Endring

Finnmarkssykehuset HF 56,8 68,4 -11,5
Helgelandssykehuset HF 52,4 52,8 -0,5
Nordlandssykehuset HF 60,7 69,8 -9,1
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 56,5 60,2 -3,8
Helse Nord RHF 57,0 62,9 -5,9
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Ingen fristbrudd 
Målet er ikke nådd i perioden. Andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 5 % i 
alle fagsektorer. Trenden over en to-års periode er synkende i de fleste fagsektorer 
(TSB stagnert), men det vises en liten økning i første tertial i 2017 i forhold til i tredje 
tertial i 2016 på TSB og PHV. 
 
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter har gått ned i første tertial (900) 
sammenlignet med tredje tertial i 2016 (1 008 - endring -108, -10,8%). Dette er et 
aggregert resultat av reduksjon i tre helseforetak i regionen, men antall fristbrudd for 
avviklede øker i Helgelandssykehuset HF. 
 

 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede pr.helseforetak  i første tertial i 2017 og siste tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 
Den gylne regel  
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk 
på regionnivå1 (den gylne regel). Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
I april 2017 har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling sammenliknet 
med samme periode i fjor.  
 
Den gylne regel oppfylles i aktivitet og ventetider, men ikke i kostnader. Årsverksdata 
er ikke tatt med i denne rapporteringen, da det pr. første tertial 2017 ikke er 
tilgjengelige tall for 2017. 
 
Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk.  
 
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 
krefttyper)  
Alle helseforetakene ligger over 70 % i 1. tertial 2017. 
 
  

1 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  

RHF/HF Antall fristbrudd 
avviklede 2017 T1

Antall fristbrudd 
avviklede 2016 T3

Endring

Finnmarkssykehuset HF 123,0 159,0 -36,0
Helgelandssykehuset HF 312,0 227,0 85,0
Nordlandssykehuset HF 295,0 375,0 -80,0
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 170,0 247,0 -77,0
Helse Nord RHF 900,0 1 008,0 -108,0
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Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid2 (skal være minst 70%). 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ligger over 70 % i 1. tertial 2017, men bemerker 
at selv om HF-et samlet sett ligger over 70 %, faller flere av forløpene utenfor kravet. 
Tiltak for å bedre dette er tettere oppfølging av forløpslederne og 
forløpskoordinatorene, samt nærmere analyser på individnivå der man ikke klarer 
kravene.  
 
Nordlandssykehuset HF ligger like under 70 %, mens Helgelandssykehuset HF og 
Finnmarkssykehuset HF ligger noe lavere. Arbeidet med å bedre gjennomføringen 
pågår kontinuerlig. 
 
Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 
20123. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har en reduksjon på nær 10 %. 
Nordlandssykehuset HF hadde fra 2012 til 2016 en reduksjon på 10 %, men i første 
tertial 2017 en økning. Helgelandssykehuset HF har hatt en reduksjon på 17,6 % og 
Finnmarkssykehuset HF på 13,5 %. 
 
For kvalitetsindikatoren på forbruk av bredspektret antibiotika er landsgjennomsnittet 
på 17,9 definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika. Helse Nord 
ligger på 16,5 DDD, lavest av alle regionene. Lavest i regionen ligger 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 14, og høyest ligger Nordlandssykehuset HF 
med 19,6 definerte døgndoser. For sammenligning med andre regioner, se side 6 i 
tertialrapport nr. 1-2017. 
 
Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 
7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
Her arbeides det noe ulikt. Helgelandssykehuset HF har iverksatt nærværsprosjekt. 
Nordlandssykehuset HF har igangsatt nærværsprosjekt i prehospital klinikk, som har 
hatt det høyeste sykefraværet i helseforetaket. Prosjektet omfatter alle avdelinger i 
klinikken. Finnmarkssykehuset HFs nærværsprosjekt fokuserer på avdelinger med høyt 
sykefravær og særlig på enheter med fravær over 10 %.  De fleste avdelinger som er 
prioritert i nærværsprosjektet, har kommet i gang. Sykefraværsprosenten for februar 
2017 viser en nedgang sammenlignet med januar 2017. 
 
I tillegg til de overnevnte tiltakene omtales flere i tertialrapporten.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
  

2 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos 
barn, hjernekreft, nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, 
akutt leukemi, kronisk lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, 
nyrekreft, livmorkreft, eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
3 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, 
penicillin med enzymhemmer og kinoloner) 
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2017 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. juni 2017. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 1-
2017 i møte, den 20. september 2017. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
Adm. direktørs vurdering  
Helse Nord har samlet sett jobbet godt med styringskravet for ventetider og fristbrudd, 
og tallene viser at alle helseforetakene ligger innenfor styringskravet. Det er nå viktig at 
de tiltakene som er gjort, har ført til varig forbedring, og at helseforetakene fortsetter 
det gode arbeidet med å få ned ventetider og fristbrudd.  
 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid. På 
flere av indikatorene for kreftpakkeforløpene ligger Helse Nord godt innenfor 
styringskravet.  
 
De utvalgte tiltakene for 2016/2017 i kvalitetsstrategien er også godt i gang og følges 
tett fra Helse Nord RHF. Innføring av tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er 
høyt prioritert i helseforetakene.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2017 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at alle helseforetak arbeider aktivt med 

konkrete tiltak for å redusere sykefraværet. 
 
3. Styret viser til styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 og ber adm. direktør 

videre om å følge spesielt opp de helseforetakene som viser en negativ økonomisk 
utvikling, dersom dette ikke bedrer seg i løpet av de neste månedene. 

 
 
Bodø, den 8. juni 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2017, utkast pr. 6. juni 2017 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter. Tertialrapporten er en viktig del av den totale styringen for å 
nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2017 er en del av tertial- og årlig melding for 2017. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2017 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2017. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametere 
som skal rapporteres til eier pr. 1. tertial 2017.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
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1.1 Sammenstilling av indikatorer  
 

 
Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2016. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
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KreftbehandlinN-084a Gjennomførte pakkeforløp innen standardforløpstid 70 76 70 66,5 75,3 70 61,3 61,5 74,7 70,8

KreftbehandlinN-085a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft 100 87,2 87,9 81 86,3 83,5 92 96,3 82,8 89,7

KreftbehandlinN-093a Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid 70 85,3 93,6 76,9 75,3 79,2 0 0 94,4 92,6

KreftbehandlinN-094a Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid 70 59 72 67,1 74 68 64,3 66,7 56 86,5

KreftbehandlinN-095a Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid 70 63,4 50,4 50,6 75,4 56,8 45,2 41,7 52,2 53,7

KreftbehandlinN-096a Pakkeforløp for ende-og tykktarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 180,6 138 148,8 152,2 76,4 75,9 87,5 72,7 60,7

KreftbehandlinN-115a Pakkeforløp for 9 spesifikke kreftformer innført 1.5.2015 70 81,4 74,8 65,9 79,6 72 78,3 78,6 72,5 74,5

KreftbehandlinN-119a Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 88,9 75 48,8 66,7 60,8 0 0 0 70

KreftbehandlinN-120a Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 71,8 65,2 59,1 67,3 63,3 0 0 0 68,8

KreftbehandlinN-121a Pakkeforløp for myelomatose innen maksimal anbefalt forløpstid 70 85,7 100 100 88,9 95,3 0 0 0 0

KreftbehandlinN-122a Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 73,5 78,9 58,8 83,9 68 0 0 0 69,2

KreftbehandlinN-123a Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen innen maksimal anbefalt forløpstid 70 81,3 70 85,7 0 78,8 0 0 0 0

KreftbehandlinN-124a Pakkeforløp for akutt leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid 70 100 100 95,2 0 93,9 0 0 0 0

KreftbehandlinN-125a Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 84,6 76,9 71,2 75 74,2 0 0 0 0

KreftbehandlinN-126a Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 80 50 60,8 53,3 59 0 0 0 0

KreftbehandlinN-127a Pakkeforløp for hjernekreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 71,4 100 81,4 94,1 82,9 0 0 0 0

KreftbehandlinN-128a Pakkeforløp for kreft hos barn innen maksimal anbefalt forløpstid 70 55,6 71,4 57,1 73,3 61,3 0 0 0 0

KreftbehandlinN-129a Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen maksimal anbefalt forløpstid 70 0 83,3 79,2 83,3 80,6 0 0 0 0

KreftbehandlinN-131a Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 97,4 83,7 91,8 93,7 92,4 0 0 0 0

KreftbehandlinN-132a Pakkeforløp for galleveiskreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 100 100 68,4 71,4 77,8 0 0 0 0

KreftbehandlinN-133a Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid 70 100 100 100 100 100 0 0 0 0

KreftbehandlinN-135a Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid 70 6 54 129 53 242 0 0 0 0

KreftbehandlinN-136a Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 72,7 69 63 68,3 65,7 0 0 0 66,7

KreftbehandlinN-137a Pakkeforløp for primær leverkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 0 0 33,3 50 30,8 0 0 0 0

KreftbehandlinN-138a Pakkeforløp for peniskreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 100 50 85,7 100 90,5 0 0 0 0

KreftbehandlinN-139a Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid 70 83,9 75 78,9 61,3 75,9 0 0 0 90

KreftbehandlinN-140a Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid 70 73,8 58,1 45,4 64,7 55,8 0 0 36,4 75

KreftbehandlinN-141a Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 89,9 84,2 83,7 95,6 87,3 0 0 87,5 78,1

KreftbehandlinN-142a Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 70 94,6 86,4 48,9 88,9 70,7 0 0 0 81,3

KreftbehandlinN-144a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 9 spesifikke kreftformer innført 1.5.2015 100 78,8 80,8 69,4 79 73,7 87,5 88,9 61,7 91

KreftbehandlinN-145a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 11 spesifikke kreftformer innført 01.09.2015 100 64,4 69,6 51,7 71,6 59 0 0 0 0

Legemidler N-148a Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus 17 18,8 16,5 18,4 16,8 17,9 17,2 18,8 19,6 14

PHV-BU N-048a Registrering av diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge - akse 1 (hoveddiagnosen) 100 82,3 89,4 97,4 96,3 93,9 99,1 141,6 85 94,3

PHV-BU N-049a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger vurdert innen ti (10) dager 100 99,6 98,8 98,1 99,2 98,6 99,5 99 99,3 97,7

PHV-BU N-050a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling innen 65 dager 100 99 98,9 99 100 99,2 98,2 97,5 99,4 99,5

PHV-BU N-051a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge (PHBU) - antall dager 65 53,2 39,3 45,5 42,2 45,2 31,5 44 36,6 43

PHV-BU N-052a Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd 0 0,6 1,9 0,1 0 0,3 0 5,7 1,7 0

PHV-BU N-053a Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i psykisk helsevern (PHBU) - andel fristb 0 1,3 2,5 0,6 0,1 0,8 0,9 10,5 1,1 0

PHV-V N-027a Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for psykisk helsevern for voksne (PHV) 100 89,1 95,2 94,4 93,4 93,9 0 0 0 0

PHV-V N-054a Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel brudd på vurderingsgara 0 2 7,1 1,1 2 2,1 2 1 10,8 10,7

PHV-V N-055a Epikrise sendt innen sju (7) dager i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel tilbakemeldinger 100 88,8 69,9 77,5 80,2 78,8 92 47,7 83,3 70,4

PHV-V N-057a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fri 0 1 3,5 0,3 0,2 0,8 0,3 12,3 1,4 0,6

PHV-V N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd 0 0,3 4,9 0,3 0,8 0,9 0 12,2 4,3 0

PHV-V N-059a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - Antall dager 65 49,7 44 43,7 38,1 43,6 31,7 46,3 44,6 37,6

PHV-V N-074a Registrering av hoveddiagnoser i psykisk helsevern for voksne - Andel pasienter med spesifise  100 99,9 87,9 99,1 97,8 97,9 92,6 86,1 84,4 88,3

PHV-V N-083a Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  Voksne med schizofreni som har fått   100 16,2 9,4 33,4 36 28,4 0 22,2 3,8 10,3

PHV-V N-092a Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne 100 50,5 80,1 84,6 85,7 80,1 86,1 98,8 65,7 84,4

PHV-V N-107a Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (PHV) 0 16,1 14,1 18,8 18,8 17,9 0 3,4 18,1 17
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Figur 3 forts. Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2017. Helse Nord og resten av landet. 
Kilde NPR.  

 
 
2 Pasientens helsetjeneste  
  
Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 
indikatorer:  

o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, 
hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 

o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. 

o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 
behandlingssted. 

 
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen 
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, 
og øre-nese-hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte 
indikators relevans for ulike fagområder. 
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Helgelands
ykehuset 

HF

Finnmarkss
ykehuset 

HF

Nordlands
ykehuset 

HF

Universitet
ssykehuset 

Nord-
Norge HF

Legemidler N-148a Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus 17 18,8 16,5 18,4 16,8 17,9 17,2 18,8 19,6 14

Somatik N-005a Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer 100 94 96,8 92,6 93,5 93,4 100 100 98,5 93,4

Somatik N-016a Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel trombolysebehandling 100 13,2 18,4 13 19,9 14,8 7,1 12,9 15,2 25

Sykehusopph N-001a Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor 0 0,8 1,6 1,3 1,2 1,2 1,3 0,3 0,8 2,4

Sykehusopph N-006a Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel utsettelser 0 7,5 8,5 5,9 5,9 6,2 7,6 13,8 8,1 4,5

Sykehusopph N-010a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste 0 84,5 79,9 81,6 85,5 82,6 83,9 83,7 82,1 76,3

Sykehusopph N-025a Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for fysisk helse 100 89,5 95 93,9 90,6 92,8 0 0 0 0

Sykehusopph N-070a Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd 0 0,3 1 0,6 0,8 0,8 2,9 0,4 0,9 0,4

Sykehusopph N-071a Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall dager 65 58,3 64,5 59,8 63,2 60,7 54,4 70,6 71,3 61,5

Sykehusopph N-072a Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - Andel brudd 0 4,4 4,4 2,4 2,2 2,9 1,6 4,7 6,8 3,8

Sykehusopph N-073a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd 0 1 2,6 1,3 1,8 1,6 3,8 1,8 3,6 1,7

TSB N-028a Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 100 75 87,7 93,2 92,2 90,4 0 0 0 0

TSB N-060a Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel brudd 0 1,5 2,5 1,8 0,4 1,5 0 6,1 4,2 0,9

TSB N-061a Epikrise sendt innen sju (7) dager i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel  epikrise         100 90,5 60,2 64,9 73,6 69,4 60 66,7 77,8 78,3

TSB N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd 0 0 8,5 2,1 1,6 2,4 0 18,8 0 0

TSB N-063a Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel fris 0 0,8 4,5 1,1 2,4 1,6 0 4,3 0 0,7

TSB N-064a Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Antall dager 65 26,7 38,3 34,3 28,9 32,8 25,7 42 26 29,8

TSB N-065a Registrering av hoveddiagnose i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel pasienter m   100 95 89 97,2 96,1 96,2 76,4 63,4 100 92,3

TSB N-147a Avbrudd i behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 0 16,7 3,5 5,2 17 8,5 0 0 0 0
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Ingen av helseforetakene har kunnet rapportere på dette på en tilstrekkelig god måte. 
Det skyldes at det mangler enhetlige definisjoner på hva som skal rapporteres, og det 
mangler tilgjengelige metoder i datavarehuset. Helse Nord RHF med bidrag fra 
helseforetakene og med innspill fra de andre regionene må utarbeide definisjoner og 
metoder slik at det kan rapporteres på de relevante deler av dette punktet i neste tertial. 
 
Flere av foretakene har forsøkt å levere data på det som etterspørres her, men av 
ovennevnte grunner er dette blitt svært usikre tall som ikke egner seg godt som 
styringsparametere. Det som er rapportert gjengis derfor ikke her. 
 
 
Ventetider (under 60 dager)  
Målet er oppnådd i første tertial for avviklede pasienter regionalt i alle fagsektorer 
(somatikk, psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede var 57,0 dager. Sammenlignet med siste tertial i 
2016 (62,9 dager) finnes en betydelig endring på -5,9 dager (-9,4%). Grafene viser også 
at trenden for ventetid for avviklede pasienter er synkende over en to- års periode 
(regionalt sett), mens ser vi en svak stigning i første tertial i 2017 i PHV og TSB. 
Målet ble oppnådd i perioden for hvert enkelt helseforetak der ventetid for avviklede 
pasienter var under 60 dager. Her ser vi også svak økning i trenden i april 2017. 
 
Nordlandssykehuset arbeidet gjennom hele 2016 aktivt for å redusere ventetid for 
ventende. Dette arbeidet har bestått av opplæring til både leger og sekretærer i riktig 
registrering av datoer i DIPS EPJ, analysering av behov og kapasitet med økning av 
tilgjengelige ressurser og bruk av eksterne leverandører som Helse Nord RHF har avtale 
med. 
I løpet av 2016 oppnådde foretaket en gradvis reduksjon av ventetid for både ventende 
og avviklede. I desember 2016 var gjennomsnittlig ventetid for ventende 63 dager og for 
avviklede 64 dager. Status pr 1. tertial 2017 er at ventetidene for avviklede pasienter er 
ytterligere redusert fra 2016, og ved utgangen av april er ventetidene innenfor kravet 
om 60 dager. 
 
Ved UNN er gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Data viser en sterk nedadgående 
trend over tid, og det ansees som liten risiko for ikke å klare styringskravet. Det kreves 
ikke nye tiltak på dette området i UNN. 
 
Tiltak gjort i Finnmarkssykehuset er felles ventelister i Vest. Dette har bidratt til 
betydelig nedgang i ventetid. Bedre langtidsplanlegging av driften, fortsatt rydding i 
ventelister og bruk av felles DIPS til forbedring av arbeid med innkalling etc. er flere 
tiltak som er gjort.  
 

Helgelandssykehuset presenterte i styresak 50- 2017 Overordnet risikostyring 
oppdragsdokument 2017 gjennomsnittlig risiko å nå målet for ventetid under 60 dager.  
Risikoanalysen avdekket at det er en moderat sannsynlighet for at ventetidsmålet ikke 
nås, og at konsekvensen i så fall er moderat. På bakgrunn av nye tiltak ble 
sannsynligheten for at målet ikke nås, redusert til liten. Dette forutsetter blant annet at 
prosedyrer for registrering av ventetid følges, og at kapasiteten utnyttes tilstrekkelig og 
på tvers i foretaket. 
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Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2015 til 
april 2017 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 

 
Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter mellom januar 2014 – april 2017 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS 
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Figur 6 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i perioden januar 2017 – april 2017 i Helse 
Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 
 
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede  i første tertial i 2017 og siste tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

Fristbrudd 
Målet er ikke nådd i perioden, men andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 5% 
i alle fagsektorer. Trenden over en to- års periode er synkende i de fleste fagsektor (TSB 
stagnert), men det vises en svak økning i første tertial i 2017 i forhold til i tredje tertial i 
2016 på TSB og PHV. 
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter har gått ned regionalt i første tertial. 
(900) sammenlignet med tredje tertial i 2016 (1 008; endring -108; -10,8%). Dette er et 
aggregert resultat av reduksjon i tre helseforetak i regionen, men det vises en sterk 
økning i antall fristbrudd for avviklede hos Helgelandssykehuset. 
 

RHF/HF Gj. ventetid 
avviklede 2017 T1

Gj. ventetid 
avviklede 2016 T3

Endring

Finnmarkssykehuset HF 56,8 68,4 -11,5
Helgelandssykehuset HF 52,4 52,8 -0,5
Nordlandssykehuset HF 60,7 69,8 -9,1
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 56,5 60,2 -3,8
Helse Nord RHF 57,0 62,9 -5,9
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Nordlandssykehuset arbeidet gjennom hele 2016 aktivt for å redusere fristbrudd både 
blant ventende og avviklede. Dette arbeidet har bestått av opplæring til både leger og 
sekretærer i riktig registrering av datoer i DIPS EPJ for å unngå «tekniske fristbrudd». I 
tillegg har det vært gjort analyse av behov og kapasitet for å vurdere økning av 
tilgjengelige ressurser og bruk av eksterne leverandører som Helse Nord RHF har avtale 
med. 
For å styrke arbeidet med fristbrudd i 2017 er det ansatt en rådgiver i prosjektstilling 
hos medisinsk direktør som blant annet skal jobbe med pasientrettigheter og fristbrudd. 
Videre er oppfølgingen styrket ved at administrerende direktør avholder månedlige 
statusmøter med alle nivå 2 og 3 ledere i klinikkene (klinikksjefer og deres 
ledergrupper) med gjennomgang av resultater forutgående måned, inklusive fristbrudd. 
Pr utgangen av 1. tertial er andel fristbrudd for avviklede pasienter 0,5 %, mens andel 
fristbrudd for ventende pasienter er 2,4 %. Dette er en reduksjon fra 2016. Den positive 
utviklingen knyttes til effekt av de iverksatte tiltak. 
 
UNN har 20-50 fristbrudd pr mnd. Etter en sterk nedgang over tid er antall fristbrudd 
nokså stabilt. Det er særskilt 2 klinikker som har fristbrudd. Dette henger blant annet 
sammen med operasjonskapasiteten i UNN, særlig dagkirurgi, og kapasitet innen 
håndkirurgi. Risikoen for ikke å klare styringskravet på null fristbrudd ansees som stor. 
 
Helgelandssykehuset presenterte i styresak 50- 2017 Overordnet risikostyring 
oppdragsdokument 2017 gjennomsnitt risiko for at målet om ingen fristbrudd nås.  
Risikoanalysen avdekket at det er moderat sannsynlig at målet ikke nås, og at 
konsekvensen i så fall er alvorlig. På bakgrunn av nye tiltak ble sannsynligheten for at 
målet ikke nås, nedjustert til å være liten. Det legges vekt på at leger og merkantilt 
personell gjennomfører opplæring i prosedyrer for registrering av ventetid og 
ventelister. Andre tiltak er utnytting av kapasitet på tvers og bruk av HELFO. 
 
Ved Finnmarkssykehuset nærmer fristbruddene seg målet på null, men det er for 
ustabilt fra måned til måned. Videre tiltak er fortsatt bruk av Helse Nord LIS i 
oppfølgingsarbeidet, etablering av analysesjef på økonomiavdelingen, bedre opplæring i 
registreringsarbeid. Kvalitetsleder arbeider aktivt mot psykisk helse og rus for å 
forbedre tallene i klinikken.  
 
 

 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i første tertial i 2017 og siste tertial i 2016. Kilde: Norsk pasientregister , 
anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
 

RHF/HF Antall fristbrudd 
avviklede 2017 T1

Antall fristbrudd 
avviklede 2016 T3

Endring

Finnmarkssykehuset HF 123,0 159,0 -36,0
Helgelandssykehuset HF 312,0 227,0 85,0
Nordlandssykehuset HF 295,0 375,0 -80,0
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 170,0 247,0 -77,0
Helse Nord RHF 900,0 1 008,0 -108,0

10 Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 24



 

 
Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – april 2017. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 
Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2017 – april 2017 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter pr. fagsektor tertialvis i perioden januar 2015 – april 
2017 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 
 
Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges fram 
forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til 
rimeligere, men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av 
Sykehusapotek Nord.  
Helse Sør-Øst leder et interregionalt prosjektarbeid for å lage en felles plan for 
gjennomføring av tiltaket. Notat fra prosjektet forventes innen 1. juni og en plan innen 1. 
oktober. Videre initiativ og arbeid avventes til dette foreligger.  
 
Følgende tiltak er iverksatt: 

• Fagsjef i Sykehusapotek Nord presenterer månedlig oversikt over forbruk av 
kostbare legemidler i fagsjefmøtene, hvor tiltak for bedre utnyttelse av avtalene 
diskuteres. 

• Helgelandssykehuset har opprettet en intern arbeidsgruppe som følger opp 
bruken av kostbare legemidler. Gruppen skal sørge for enhetlige rutiner, påse at 
Forskrift om Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus, 
gjeldende LIS-anbefalinger og ISF-regelverk/DRG-systemet etterleves. Overgang 
til rimeligste infliksimab er satt som tiltak i 2017 med en helårseffekt på 1 million 
kroner. Tiltakseffekt i 1. tertial er ca. 400.000 kroner.  

• De øvrige helseforetakene følger opp LIS-avtalene via legemiddelkomite og i 
samarbeid med Sykehusapotek Nord. 

 
Et felles planmessig arbeid i tråd med anbefalinger fra interregionalt prosjekt avventes, 
og det forventes at Sykehusapotek Nord tar initiativ til å lede arbeidet. 
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Rapportere innen 15. mars på status for innføring og bruk av eksisterende 
tekniske løsninger for meldingsutveksling og samhandling. Rapporteringen skal 
omfatte løsninger mellom helseforetak i og utenfor egen region, de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene og kjernejournal og e-resept. Rapporteringen skal 
inkludere en oversikt over områder hvor det fortsatt brukes papirbaserte rutiner.  
I brev av 8.5.2017 rapporterte Helse Nord RHF følgende status på elektronisk 
meldingsutveksling til Helse- og omsorgsdepartementet.  Rapporteringen fra 
Helseforetakene er i tråd med formuleringene under og viser en god konsistens i Helse 
Nord rundt arbeidet med elektronisk samhandling.  
 
«Vår forståelse er at Helse Nord RHF med underliggende helseforetak har implementert 
og benytter de standarder som er tilgjengelig i sektorene. Tjenestebasert adressering er 
produksjon satt. Tjenestebasert adressering mot aktører i Nord Norge vil først være 
sluttført september 2017 grunnet forsinkelser i leveranser fra Visma (Vismalink).  
Imidlertid brukes det fortsatt faks, brev og telefon for å oppfylle en god samhandling 
mellom aktørene i sektoren. Primært brukes faks og brev til å sende epikriser og 
henvisninger til sykehus utenom Helse Nord, samhandling knyttet til dag/polikliniske 
opphold, oversendelse av opplysninger INN fra kommunene til sykehusene 
(medikamentlister og annen viktig informasjon) samt til samhandlingspartnere (eks. 
private/ideelle organisasjoner) som ikke ennå er koblet opp på helsenett eller har fått 
implementert ulike standarder/meldinger».  
 
 
Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd med anbefalinger i 
faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og «Kosthåndboken»1.  
UNN er det eneste av våre helseforetak som rapporterer å ha etablert en overordnet 
ernæringsstrategi. Strategien består av dokumenter som beskriver organisering av 
ernæringsfeltet, organisering av ernæringsarbeid på avdelingsnivå og forskjellige 
prosedyrer som beskriver metode for kartlegging av ernæringsstatus, oppfølging av 
pasienter i ernæringsmessig risiko og hvordan dette dokumenteres i pasientjournalen 
både som tekst og diagnose-/prosedyrekoder. Ernæringsrådet har siden 2009 ledet 
arbeidet med implementering av ernæringsstrategien i tråd med de nasjonale faglige 
retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring. Hver avdeling skal ha 
en ernæringsansvarlig lege og sykepleier med hovedansvar for implementering av 
ernæringsstrategien i sine respektive avdelinger. 
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset vil starte arbeidet med overordnet 
ernæringsstrategi innen sommeren og ferdigstille i løpet av høsten 2017. 
 
Nordlandssykehuset har så langt ikke etablert en overordnet ernæringsstrategi, men 
jobber med å få dette på plass så raskt som mulig. Innføring av innsatsområdet 
«Forebygging av underernæring» gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 
er et tiltak som er iverksatt. 
 
 
 

1 «Kosthåndboken»: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 

13 

                                                        
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 27



 

Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som pårørende, og i 
tertialrapport 1 redegjøre for organisering og forankring av arbeidet.  
De regionale fagprosedyrene er gjort gjeldende i helseforetakene, men det er ulikt hvor 
langt hvert foretak, klinikk, avdeling og enhet er kommet i arbeidet med å ta dem i bruk. 
 
UNN har klinikkbarneansvarlige i alle klinikker bortsett fra OPIN2. Fagprosedyrene og 
lovverket er tema på felles fag- og opplæringsdager og på internundervisning og 
fagdager i klinikkene. Arbeidsgruppe med klinikkbarneansvarlige jobber også aktivt 
med implementeringen.  
Utfordringer er manglende tid, ressurser og forankring i klinikkene. UNN har i likhet 
med andre helseforetak i for liten grad utviklet systemer for å kvalitetssikre at 
lovendringene følges opp, slik at barns rettigheter blir ivaretatt som en naturlig del av 
helsehjelpen til pasienten. 
Det er fortsatt manglende kartlegginger, mangelfull dokumentasjon og udekkede behov 
når det gjelder informasjon til barn og oppfølging av barna og familien, og ytterligere 
tiltak er nødvendig.  
 
I Nordlandssykehuset er arbeidet i gang, men det er langt igjen før prosedyrene er 
implementert og tatt i bruk av alt helsepersonell. I henhold til vedtatte prosedyrer, skal 
det utnevnes koordinatorer/ klinikkbarneansvarlige i ulike avdelinger/klinikker i 
sykehuset. Dette er ikke gjort i Nordlandssykehuset, med unntak av ved ett DPS.  
Arbeidet er organisert med: 

• Foretakskoordinator for barn som pårørende i 50% stilling. 
• Erfaringskonsulent i 20% stilling. 
• Barneansvarlige i mange enheter, og det oppfordres til å utnevne flere.  
• Foretakskoordinator har møter med barneansvarlige.  

 
Følgende tiltak er gjennomført: 

• Informasjon om nye fagprosedyrer er sendt via e-post til barneansvarlige, med 
link til Docmap, med oppfordring om å ta prosedyrene i bruk og informere i egen 
enhet.  

• Prosedyrekort utviklet av foretakskoordinatorene i Helse Nord deles ut til 
barneansvarlige for videre distribuering i egen enhet.  

• Foretakskoordinator og erfaringskonsulent har gitt tilbud om 
undervisning/opplæring og har vært i noen enheter, har avtale med flere, samt 
har gitt opplæring til nye barneansvarlige.  

• Møte med barneansvarlige i NLSH, somatikk og psykiatri, er planlagt til juni 2017, 
der tilbakemeldinger på implementeringsarbeidet er et fokus.  

• Det arbeides med Intranettside, bl.a. for å lette tilgang på informasjon til 
barneansvarlige og annet helsepersonell i Nordlandssykehuset.  

• Det gis informasjon om barn som pårørende og prosedyrer ved mottak av 
sykepleierstudenter og turnusleger. 

 
Ved Helgelandssykehuset har foretakskoordinator informert om de regionale 
fagprosedyrene i enhetsdirektørenes ledergrupper ved de tre sykehusene. 
Ledergruppene var også utvidet til å omfatte alle lederne ved den enkelte enhet.  

2 Operasjons- og intensivklinikken 

14 

                                                        
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 28



 

Den enkelte avdeling er oppfordret til å lage tilpassede prosedyrer. 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer å ha implementert prosedyrene, men sier ikke noe om 
hvordan dette er gjort ut over at det er avsatt 20% stilling til foretakskoordinator og 
20% til klinikk- koordinatorer (10%+10%). 
 
 
Delta i Helse Nord RHF sitt arbeid med strategisk videreutvikling av 
spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord vil utdype 
oppgaven og ansvarsforhold i eget brev.  
Arbeidet med strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen er igangsatt i samarbeid med Finnmarkssykehuset, og det er utarbeidet et 
omforent policy-notat med beskrivelse av tiltak innenfor området. Utkast til 
prosjektskisse er utarbeidet, og stilling for prosjektleder utlyses nå. De øvrige 
helseforetakene vil bli involvert ved behov.  
 
Etablering av Samisk helsepark i Karasjok er også et viktig bidrag for å styrke tilbudet til 
den samiske befolkningen. Tilbudet skal primært være for samiske pasienter fra de fem 
kommunene i samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), 
men helseparken vil ta imot alle pasienter som ønsker behandling der.  
 
Vurdere kompetansen innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) når det gjelder personer med utviklingshemming og 
psykiske lidelser. 
UNN arbeider med å avklare behovet for et døgntilbud til pasienter med samtidig 
psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser i samarbeid med 
habiliteringsavdelingen.   
Nordlandssykehuset har god kompetanse og flere års erfaring med ansvar for det 
regionale teamet for pasienter med utviklingshemming og psykisk sykdom. I 2016 ble 
det også etablert et døgntilbud med både overlege, psykologspesialist og 
høyskoleutdannede knyttet til teamet og døgnplassene. 
Helgelandssykehuset har tilfredsstillende kompetanse, men opplever det utfordrende å 
finne egnet behandlingstilbud for pasienter som ikke kvalifiserer for døgntilbud ved 
Nordlandssykehuset. Organiseringen av habiliteringstjenesten sammen med psykisk 
helsevern og TSB legger til rette for gjensidig å bruke hverandres kompetanse.  
Finnmarkssykehuset har liten kompetanse innenfor området. I et visst omfang utredes 
mild til moderat utviklingshemming. I saker der tester viser avvik på et generelt 
grunnlag, skjer oppfølging i samarbeid med Habiliteringstjenesten. 
 
 
Pasientreiser  
Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være 
mindre enn 8 dager.  
 
Helse Nord har i april en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 19.4 dager. Saker til 
manuell saksbehandling har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 23,2 dager. Av 
dette er ca. 10 dager behandlingstid til skanning og digitalisering hos Pasientreiser HF. 
Det betyr at Helgelandssykehuset ikke er innenfor kravet på dette området. 
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Innleie av 3 personer til brukerstøtte (besvarelse på telefon) fra Pasientreiser HF skal 
bidra til at saksbehandlingstiden er innenfor kravet før utgangen av mai måned. 
 

 
Figur 10 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  

 
 
2.1 Somatikk  
 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %. 
 
I brev fra HOD datert 4. mai ble vi informert om at det er feil i denne indikatoren. Både 
målet og formulering av målet er endret til følgende: 
 
Minst 50% av pasientene med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
 
Helse Nord RHF rapporterer på sist tilgjengelige data fra helsenorge.no (2015). 
Snittet for landet var 59,4 %, mens Helse Nord samlet lå på 60,4 %. Den nye 
kravformuleringen som gjelder fra 2017 om at minst 50 % av pasientene skal få denne 
behandlingen innen 40 minutter, ble således innfridd i 2015.  
 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
I Helse Nord har andelen pasienter med hjemmedialyse vært forholdsvis høy over flere 
år, sammenlignet med resten av landet. De som har dialyse hjemme har hovedsakelig 
peritonealdialyse (PD). Tabell 3 viser data fra Norsk nyreregister, hvor andelen som 
starter med hjemmedialyse (insidens) og andelen som har hjemmedialyse ved utgangen 
av året (prevalens) er angitt. I 2016 var det tre pasienter som fikk hjemme hemodialyse 
(hjemme HD). 
 
For 1. tertial 2017 er andelen hjemmedialyse i regionen samlet sett over 30%, og kravet 
anses som oppfylt: 

Helseforetak Andel med hjemmedialyse Kommentar  
UNN 35%  
Nordlandssykehuset 28% I Norsk nyreregister rapporterer 

Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset sammen. Samlet 
andel er 30% for 1. tertial. 

Helgelandssykehuset 33% 

Finnmarkssykehuset 35%  
Tabell 3 Kilde: Rapportering 1. tertial fra helseforetakene 
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Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 
krefttyper) 3 
Helse Nord har innfridd kravet, se figur 14. 

 
Figur 11 Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata for RHF  

Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid4 skal være minst 70%. 
 

 
Figur 12 Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata for RHF  

3 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 
hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk 
leukemi. 
4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
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Helse Nord samlet behandler 69 % innen anbefalt forløpstid og ligger rett under snittet 
for landet på 70%. Det er imidlertid variasjoner mellom helseforetakene. I hovedsak er 
det pakkeforløp for lunge- og prostata som drar ned snittet for Nordlandssykehuset, 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset. 
 
Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI5 innen 90 minutter. 
Det er variasjon i regionen i hvor stor andel som blir behandlet med trombolyse innen 
30 minutter etter første medisinske kontakt, og det er igangsatt et arbeid for å redusere 
denne. PCI innen 90 minutter er i realiteten bare et tilbud til de som bor så nært UNN 
Tromsø at de rekker frem innen denne tidsfristen. 
 
Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 
Helse Nord RHF har gjennomført en utredning som har kartlagt det totale tilbudet til 
hjertepasienter i vår region. Gjennom dette arbeidet ble det avdekket variasjoner. Som 
følge av dette vedtok styret i Helse Nord RHF at det skal gjennomføres et arbeid med å 
standardisere pasientforløpene, samt øke andelen prehospital trombolyse. 
 
2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)   
 
I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 
innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016 
 

UNN Nordlandssykehuset 
2016 2017 2016 2017 
1,24 1,25 0,94 0,75 

Tabell 4 Andel innleggelser på tvunget psykisk helsevern per 1000 innbyggere 1. tertial 2016 og 2017. 

UNN har ikke hatt reduksjon i andel av tvunget psykisk helsevern med døgnopphold per 
1000 innbyggere sammenlignet med 1. tertial 2016. Nordlandssykehuset har hatt 
nedgang i andelen sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
 
Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

UNN Nordlandssykehuset 
2016 2017 2016 2017 
0,23 0,28 0,25 0,16 

Tabell 5 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere 1. tertial 2016 og 2017. 

 

5 Perkutan koronar intervensjon 

18 

                                                        
 

Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 32



 

UNN har hatt en økning i bruk av tvangsmiddelsvedtak per 1000 innbyggere 
sammenlignet med samme periode i fjor. Nordlandssykehuset har redusert antall 
tvangsmiddelvedtak gjennom perioden.  
 
 
Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 
UNN arbeider med å implementere tiltak fra det nasjonale drop out-prosjektet. Det 
omfatter blant annet rutiner for tettere kontakt med pasienten og hjelpeapparatet før 
innleggelse, innføring og utprøving av feedbackverktøy, samt økt bruk av kartlegging av 
kognitiv fungering som tiltak for å redusere manglende oppmøte og avbrudd i 
behandling. Tall fra poliklinisk aktivitet tyder på at tiltakene har ønsket effekt da 
andelen ikke-møtt ble redusert fra 20 til 17 % fra 2015 til 2016, og andelen 
pasientbestemt avbestillinger ble redusert fra 7 til 6 % i samme periode. Historisk har 
andelen ikke-møtt i TSB poliklinikk ligget på omkring 30 %. 
 
Nordlandssykehuset har iverksatt egne tiltak knyttet til pasienter i døgnbehandling. 
Foruten eget inntaksteam, arbeider to ansatte med å følge opp kommende pasienter, pr 
telefon eller møter før innleggelsen. De jobber turnus og kan nå pasientene på kveld og 
helg, noe som er gunstig da mange ikke er tilgjengelige mellom 8 og 16. 
Vurdering av innleggelseshistorikk, motivasjonskartlegging som gjøres i forsamtale 
kombineres med elementer fra drop out-prosjektet (risikofaktorer). Pasienter som ikke 
møter opp, mister ikke plassen og får flere sjanser til å klare å møte opp til innleggelse. 
Det kan gi noe reduksjon i liggedøgn, men det gir økt oppmøte og bedre 
pasientbehandling for pasientgruppen. 
Nordlandssykehuset har etablert en egen «pasienttelefon» som pasientene kan sende 
SMS til eller ringe til utenom ordinær arbeidstid. 
 
Helgelandssykehuset har tre pasienter av 25 som er registrert med avbrutt 
døgnbehandling i 1.tertial. 
 
Finnmarksklinikken inngår samarbeid med kommunen om den enkelte pasient og 
melder ifra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. I første tertial har det vært 2 
avbrudd på behandling.  
 
Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på tvangsinnleggelser, 
tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler leveres norsk pasientregister (NPR) 
ved ordinært rapporteringstidspunkt. 
UNN har etablert systematisk oppfølging av registrerte data knyttet til tvunget psykisk 
helsevern. Klinikken har daglig gjennomgang av innleggelser med tilhørende 
tvangsvedtak. Tilbakemeldingene fra NPR er at klinikken leverer tilfredsstillende 
kvalitet. Avvik følges opp løpende. 
 
Nordlandssykehusets kvalitetsgjennomgang viser økt bevisstgjøring og forbedring i 
registreringspraksis og bedre kvalitet på innrapporterte data til NPR, jf. rapport sendt 
Helsedirektoratet, ultimo mars 2017. 
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Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 
(Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset) 
Ved Finnmarkssykehuset foreligger utkast til plan for redusert bruk av tvang. Planen er 
at den skal være ferdig innen utgangen av fristen. 
 
Helgelandssykehuset er i gang med prosjekt for etablering av vaktberedskap i foretaket. 
Nordlandssykehuset deltar i prosjektarbeidet. Det er naturlig å ferdigstille plan for riktig 
og redusert bruk av tvang i tilknytning til dette. Helgelandssykehuset har generelt lite 
tvangsbruk, dette har vært uendret i flere år. Man ser ytterligere nedgang i årets første 
tre måneder.  
 
Den gylne regel 
 
Helse- og omsorgsdepartementet(HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern(PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk 
på regionnivå6. Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for 
barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Tabellen viser tall pr. april 2017. 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Ventetid - Antall 
dager* 

57 47 53 43 

Ventetid - Endring 
fra 2016* 

-12 +3 +3 +1 

Korrigerte 
kostnader** 

+ 4,5 % + 6,4 % +6,5 % - 1,8 % 

Aktivitet poliklinikk + 0,0 % +2,2% +2,2% +27,0% 
Tabell 6 Samlet oversikt over indikatorer for den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og 
HN LIS 

* Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter siste måned målt i antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemidler og pensjon. Regnskap 
2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør tallene sammenlignbare med 2017.  
 
 
I april har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling sammenliknet med 
samme periode i fjor.  
 
Den gylne regel oppfylles i aktivitet og ventetider, men ikke kostnader. Årsverksdata er 
ikke tatt med i tabellen da det pr første tertial ikke er tilgjengelige tall for 2017.  
 
Innføring av mva-refusjonsordning fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon 
fra 2016-regnskapet. Når man tar hensyn til forventet kostnadsreduksjon av mva-
refusjonsordning, er kostnadsveksten sterkest i PHBU og PHV. Kostnadene til TSB er noe 
redusert fra hittil i fjor.  
 

6 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
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Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk.  
 
 
2.3 Samhandling  
 
Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp7.  
Nordlandssykehuset ble invitert, som det eneste helseforetaket i Helse Nord, til å delta i 
læringsnettverket «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Arbeidet er godt i 
gang, og to forbedringsteam er allerede etablert, ett i Vesterålen og ett i Bodø. Arbeidet 
ledes av KS og Folkehelseinstituttet og er et samarbeid mellom kommunene og 
helseforetaket. Eksempler på forbedringsarbeid er forbedring av kvaliteten på innholdet 
i helseopplysninger som sendes til kommunene ved utskrivelse, og workshop for å 
utarbeide felles sjekkliste som skal sikre informasjon inn til sykehuset. 
 
 
Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.  
Etableringen av samarbeidsavtaler med avtalespesialistene er i prosess ved 
Finnmarkssykehuset og ved Nordlandssykehuset. Finnmarkssykehuset har fått på plass 
4 av seks avtaler og er i dialog med de to siste.  
Nordlandssykehuset jobber med å gjennomføre møter mellom sine 29 avtalespesialister 
og de respektive klinikksjefer og avdelingsoverleger innenfor de fagområdene disse 
representerer, som første ledd i prosessen med avtaleetableringen. De regner med å ha 
avtalene på plass innen utgangen av august. 
Helgelandssykehuset har hatt vakans i stillingen som samhandlingssjef siden januar 
2017 og derfor ikke hatt fremdrift i arbeidet. De melder at avtalene skal være på plass 
innen utgangen av 2017. 
UNN rapporterer om at arbeidet er forsinket, og at de ønsker at Helse Nord RHF tar over 
ledelse og ansvaret for etableringen av samarbeidsavtalene med avtalespesialistene. 
 
 
Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. I 
samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.  
Alle helseforetakene jobber med å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen på flere 
måter. Finnmarkssykehuset og UNN har tatt legemiddelhåndtering med i reviderte 
avtaler med kommunene, Nordlandssykehuset arbeider med å få dette inn i avtalene, og 
Helgelandssykehuset planlegger å få dette med i neste revisjon av sine avtaler.  
 
Sykehusapotek Nord bidrar med undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i alle 
sykehusforetakene i Helse Nord, samt til sykepleierstudenter ved Universitetet i Tromsø 
og Nord universitet. Sykehusapotek Nord har også undervisning for kommuner med 
avtale om dette. Sykehusapotek Nord bidrar med utarbeidelse, kvalitetssikring og 
oppfølging av rutiner for legemiddelhåndtering i sykehusene. Ordningen med 
apotekstyrte legemiddellagre og innføring av TønSys e- bestillingssystem for legemidler 
bidrar også til bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen. Sykehusapotek Nord tilbyr 

7 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  
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legemidler, også egenproduserte, til utskrivningsklare og utskrevne pasienter. 
Sykehusapotek Nord har også deltatt i Fiks8-programmets prosjektgruppe for å beskrive 
løsninger for lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord, samt at farmasøyter fra 
Sykehusapotek Nord deltar i innføringen av elektronisk kurveløsning i Helse Nord.  
 
Ansvar for at organisasjonen er dimensjonert til, innen rimelig tid, å kunne levere 
på konkrete bestillinger. «Rimelig tid» konkretiseres og formaliseres i 
tjenestenivåavtaler med helseforetakene og Helse Nord RHF. Det skal avklares om 
krav til responstid skal avspeiles i ulike timepriser innen 1. mai. (HN IKT)  
Helse Nord IKT har iverksatt både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre 
leveranseevnen.  På kort sikt vil kapasiteten økes både gjennom omprioritering av 
ressurser og utlysning av øremerkede stillinger til disse oppdragene. 
Det er i tillegg igangsatt egen analyse og gjennomgang av leveransemodellen og intern 
organisering for å sikre bedre gjennomføringsevne – herunder en vurdering av om 
økning i timeprisene kan være et virkemiddel. Resultatene fra denne gjennomgangen vil 
ventelig gi effekter i løpet av 2017. 
 
Etablere et testsenter som benyttes aktivt for testing av eksisterende og ny 
funksjonalitet og driftsendringer. QA9-installasjoner skal først etableres for DIPS, 
Sectra, integrasjonsplattformen og digitale pasienttjenester.  Testsenteret skal 
kunne utføre ende-til-ende-testing fra helsenorge.no og inn til sentralt QA-miljø 
med akseptansetester. Helse Nord IKT skal senest ved utløp av 1. tertial bekrefte 
at testsenteret er i drift på de tjenester som er etablert. (HN- IKT) 
Etableringen av testsenteret er forsinket da datasenter 1 ikke er ferdigstilt. Det er 
iverksatt flere tiltak for å realisere dette ved utløp av andre tertial: 
• Anskaffelse av alternativ HW 
• Innleie av eksterne ressurser 
 
Helse Nord RHF vil følge opp Helse Nord IKT HF i de løpende oppfølgingsmøtene for å 
sikre at dette kommer på plass. Manglende testsenter kan få konsekvenser for kvalitet 
på tjenester både til Helse Nords produksjonssystemer samt for pasientene gjennom 
helsenorge.no. 
 
Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av 
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utløp 1. tertial. For eventuelle 
områder med avvik fra nasjonale standarder, skal dette begrunnes. (HN IKT) 
Helse Nord IKT har verifisert at Helse Nord oppfyller de fleste standarder. Unntak er 
Labcraft som forvaltes av UNN.  Her foreligger det foreløpig et kjent avvik på standarden 
etablert i samråd med Helse Sør- Øst.  
 
Adresseregisteret tilgjengeliggjort fra Norsk Helsenett skal benyttes i hele 
regionen innen utløpet av 1. tertial. (HN IKT)  
 
Adresseregisteret er tatt i bruk helt eller delvis. Det samme gjelder alle aktuelle aktører. 
Tjenestebasert adressering er under utrulling, planlagt fullført ca uke 40.  Forsinkelsen 
er hovedsakelig relatert til svakheter i systemet VISMA som benyttes i kommunene. 

8 Felles innføring av kliniske systemer 
9 Quality Assuranse – betyr kvalitetssikring. 
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3 Kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Ingen korridorpasienter  
Alle helseforetakene har utfordringer med korridorpasienter og jobber med tiltak for å 
redusere dette. Mange av tiltakene er de samme som er rapportert tidligere, og som til 
nå ikke har ført til at målet om ingen korridorpasienter er nådd. Mosjøen og Kirkenes 
har ikke hatt korridorpasienter. 
 
UNN har fortsatt korridorpasienter på noen sengeposter og innfrir ikke kravet om ingen 
korridorpasienter. Status rapporteres månedlig i kvalitets- og virksomhetsrapporten. 8-
12 pasienter ligger i gjennomsnitt på korridor i UNN. En av hovedutfordringene er at det 
fortsatt er mange utskrivningsklare pasienter i flere avdelinger, både i somatikk og 
psykiatri. Dette vedvarer til tross for en rekke initiativ overfor både kommuner og 
Fylkesmannen.  
 
Ved Finnmarkssykehuset har klinikk Hammerfest utfordringer med korridorpasienter. 
Det jobbes med pasientforløp, vridning fra døgn til dagbehandling for å få ned antallet 
korridorpasienter. I tillegg jobbes det mot kommunene for å få utskrivningsklare 
pasienter flyttet hjem. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger. 
 
Nordlandssykehuset har i første tertial hatt 458 korridorpasienter, hvorav de fleste i 
Bodø. I andre tertial var antallet korridorpasienter 324, hvorav 317 i Bodø. Disse har 
vært fordelt på medisinsk klinikk, kirurgisk ortopedisk klinikk og hode/bevegelse- 
klinikken. Bodø har omfattende ombyggingsaktiviteter og derav fortsatt stor 
trangboddhet.  
For å redusere antall korridorpasienter jobbes det med flere ulike strategier:  
Øke andel sammedagskirurgi og dagkirurgi, arbeid ut mot kommunene for å redusere 
antall døgn med utskrivningsklare pasienter, god utnyttelse av obs-enheten i Bodø og 
forbedring av pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid.  
Dessverre vil nok fortsatt korridorpasienter være en problemstilling ved 
Nordlandssykehuset Bodø inntil sengepostområdene i A/B fløya (høyblokka) er ferdig 
renovert. 
 
Helgelandssykehuset har hatt en nedgang i antall korridorpasienter i 1.tertial. 
Sykehusenheten i Mosjøen har ikke hatt korridorpasienter de siste årene og heller ikke i 
2017, mens enhetene i Mo i Rana og Sandnesjøen har hatt dette i varierende grad. Tiltak 
for å redusere antall korridorpasienter er etterlevelse av tjenesteavtale 5 – avtale 
vedrørende utskrivelse av pasienter for å unngå utskrivningsklare pasienter, og i større 
grad bruke rutiner for overføring av pasienter mellom sykehusenhetene ved overbelegg. 
 
Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.  
Dette er ulikt vektlagt i foretakene, men alle planlegger eller jobber allerede med blant 
annet å øke bruken av avvikssystemet. UNN, Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har implementert det felles nasjonale klassifiseringssystemet, men 
det gjenstår fremdeles en del arbeid for å få fullt utbytte av dette. 
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UNN har en økning i antall meldte avvik på alle områder. Nytt klassifiseringssystem er 
innført, noe som gjør at meldingene blir standardiserte etter kategorier. Det er et økt 
fokus på avviksmeldinger, læring og analyser i avvikssystemet. UNN sin strategi om 
kontinuerlig forbedring og læring innføres som et langsiktig arbeid der avviksmeldinger 
inngår som en del av faktagrunnlag. 
Det er økt bruk av avviksmeldingene som informasjonskilde ved evalueringer av 
tjenestene. Det er ønskelig med bedre rapportfunksjoner i Docmap for å enklere ha 
tilgjengelige data. UNN imøteser en prosess for eventuell felles regional anskaffelse av 
nytt dokumentstyringssystem og avvikshåndteringssystem. 
 
I Finnmarkssykehuset er dette arbeidet er under planlegging.  Foretaket planlegger 
blant annet å opprette et eget pasientsikkerhetsutvalg som vil sette fokus på denne type 
arbeid. 
 
Nordlandssykehuset har i mange år brukt observasjonsmodulen i Docmap der avvik, 
forbedringer, pasienthendelser, samhandlingsavvik og skade på personell meldes. Alle 
avvik i Docmap må risikovurderes, tiltak vurderes ut fra risiko og iverksettes før avvik 
lukkes.  
Den 10.01.2017 ble felles nasjonalt klassifiseringssystem for pasienthendelser 
implementert og tatt i bruk i Helse Nord/NLSH HF. Alle pasienthendelser som er meldt 
etter 10.01.2017, blir nå klassifisert etter det nye systemet. Implementeringen av det ny 
felles nasjonale klassifiseringssystemet vil på kort sikt gi noen utfordringer med 
statistikk og rapportering. På lengre sikt så vil dette kunne gi oss mange fordeler både 
for å kunne ta ut gode rapporter direkte fra Docmap, og statistikken vil være mer 
sammenlignbar med andre foretak i regionen og med nasjonale data. 
 
Helgelandssykehuset vil benytte modellen «5 hvorfor» i analyse av enkelthendelser. 
Pilot er under oppstart med enhetsdirektør Sandnessjøen som leder. 
Klassifikasjonssystemet er implementert i Docmap og tatt i bruk.  

Sykehusapotek Nord arbeider med rutiner rundt rapportering og oppfølging av avvik 
meldt i foretaket som del av et internt prosjekt for å videreutvikle system for 
kvalitetsstyring og kvalitetsledelse i foretaket som et ledd i arbeidet med kontinuerlig 
forbedring. I arbeidet med utbedring av avviksrapporteringen i foretaket vil 
klassifikasjonssystemet til meldeordningen bli vurdert tatt inn, dersom det er aktuelt.  

 
 
Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 

o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT10-granskning og bruke 
statistikken aktivt i forbedringsarbeid.  

 
Ny elektronisk portal for GTT granskning er klar til å tas i bruk av alle helseforetakene i 
regionen. Portalen inneholder journaler for pasienter utskrevet fra og med 01.01.2017.  
Nordlandssykehuset har hatt løsningen tilgjengelig fra høsten 2016, og alle GTT-
teamene der har tatt løsningen i bruk. Resultatene fra granskingen legges frem for styret 

10 Global Trigger tool 
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to ganger i året i egen styresak for Dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet. 
Melderutiner for funn av pasientskader ved journalgranskning er revidert, og bidrar til 
klare retningslinjer for håndtering av pasientskadene i kvalitetssystemet. Seksjon for 
pasientsikkerhet er nå i gang med evaluering av foretakets metode for granskning av 
pasientskader og bruker blant annet erfaring fra forskningen gjort ved 
Nordlandssykehuset på området for å finne den beste løsning for hvordan data og 
resultater fra GTT kan brukes i klinikkene til forbedringsarbeid. GTT-verktøyet slik det 
er p.t. er egnet til å gi et overblikk over pasientskader på foretak og klinikknivå. Det vil 
kreve en videreutvikling av verktøyet for at dette skal gi klinisk relevant informasjon 
med henblikk på forbedringsarbeid. Dette har vært diskutert med Helse Nord RHF 
tidligere, og NLSH oppgir at de venter nå på at det blir startet et regionalt arbeid for 
videreutvikling av GTT-verktøyet. 
Helgelandssykehuset har hatt opplæring. 
UNN har hatt opplæring på ett medlem av GTT-teamet. 
Finnmarkssykehuset jobber med opplæring i bruk av portal for GTT-granskning. 
Foretaket tar sikte på å få gjennomført dette i løpet av våren 2017. 
 

o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse 
Nord RHF 

Klinisk fagrevisjon er forankret i kvalitetsstrategien for Helse Nord 2016-2020 og skal 
bidra til forbedring av spesialisthelsetjenesten. I første omgang er det besluttet å 
gjennomføre to pilotprosjekter på kliniske fagrevisjoner; NSTEMI (Non-ST-Elevasjons 
Myokard Infarkt)og kjemoterapi etter tykktarmskreft.  

Retningslinje for klinisk fagrevisjon med tilhørende maler er utarbeidet og ble fremmet 
for behandling i styret for Helse Nord RHF den 23. mai 2017. 

I 1. tertial 2017 er det gjennomført fagervisjon på NSTEMI ved NLSH Bodø (5.-6. april), 
og utkast til rapport fra denne er ventet. I alt skal det gjennomføres fagrevisjon NSTEMI 
ved 4 ulike sykehus i foretaksgruppen, og datoer er satt for gjennomføring av de 
resterende i løpet av 2. tertial 2017. Oppstart fagrevisjon av kjemoterapi etter 
tykktarmskreft vil være i 2. tertial 2017.   

Helse Nord RHF har fått i oppdrag å lede arbeidet med å etablere et nasjonalt nettverk 
for å utvikle kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring knyttet til kliniske 
fagrevisjoner. Vi er i ferd med å starte dette arbeidet. 

UNN har årlige revisjonsprogram og deltar i de fagrevisjoner som Helse Nord RHF 
initierer. UNN har deltatt med fagrevisor i Pilot for kliniske fagrevisjoner NSTEMI i 
Nordlandssykehuset. 

Finnmarkssykehuset vil delta i de vedtatte regionale fagrevisjonene innen NSTEMI 
hjerteinfarkt og cytostatika ved kreft i tykk/endetarm sammen med Helse Nords 
revisjonsteam. 

Nordlandssykehuset deltar i fagrevisjoner innenfor de utvalgte fagområdene som Helse 
Nord RHF vedtar. Deltar med fagrevisorer, og også med å bli revidert. 

NLSH er revidert for NSTEMI som del av regional pilot kliniske fagrevisjoner. 

Helgelandssykehuset deltar i de regionale fagrevisjonene på NSTEMI hjerteinfarkt og 
medikamentell behandling av tykktarmskreft med fagrevisorer. Det har vært 
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gjennomført internrevisjon for NSTEMI ved sykehusenheten i Mo i Rana 10.-11.05. 
2017. I januar 2017 ble det gjennomført internrevisjon på fagområdet fysikalsk medisin 
og rehabilitering med fagrevisorer fra UNN og revisjonsleder fra Nordlandssykehuset.  

Det er ikke gjennomført fagrevisjoner hvor personer fra Sykehusapotek Nord har 
deltatt. 

 

o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid 

 
UNN har ledet dette arbeidet, og det har vært aktiv deltagelse fra alle helseforetakene. 
Prosjektet ferdigstilles som planlagt 31.07.17 
 
UNN leder utviklingen av modulbasert opplæringsprogram og har inkludert stillingen i 
Kvalitets- og utviklingssenterets miljø. Stillingen inngår som en del av teamet i 
Kvalitetsavdelingen. Erfaringer og kunnskap deles og man drar nytte av synergier. 
 
Finnmarkssykehuset deltar med representant i det regionale utviklingsarbeidet rundt 
modulbasert forbedringsarbeid. 
 
Nordlandssykehuset deltar i utviklingen av modulbasert opplæringsprogram med 
foretakets lokale programleder. Det har vært gjennomført tre samlinger à to dager, hvor 
man har diskutert innhold og oppbygging av modulene, samt produsert 
opplæringsmateriale for deler av programmet. 
 
Helgelandssykehuset sin representant inn i dette arbeidet er lokal programleder for 
pasientsikkerhetsarbeid. 

Sykehusapotek Nord har en representant i arbeidsgruppen. 
 
Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   
 
UNN har gjennomført flere hendelsesanalyser, og Nordlandssykehuset er i gang med en 
analyse. De andre foretakene har ikke hatt hendelsesanalyser i 2017. 
 
UNN har i 2017 startet med hendelsesanalyser og hatt opplæring på ca. 20 personer i 
metodikk. Det er i løpet av 1. tertial 2017 gjennomført 4 hendelsesanalyser, og den 5 er 
igangsatt. 
 
Finnmarkssykehuset har ikke kommet i gang med dette arbeidet i 1. tertial. 
 
Hendelsesanalyser er under innføring i Nordlandssykehuset, men det gjenstår enda en 
del arbeid før det er en del av det ordinære kvalitetssystemet. Parallelt med 
analysearbeidet utvikles det rutiner som skal sørge for at arbeidsprosessene knyttet til 
hendelsesanalyser, og ikke minst hvordan disse rapportene behandles i etterkant, 
oppfyller myndighetenes krav og intensjon. I første tertial har det vært arbeidet med en 
omfattende analyse i skjæringspunktet mellom medisinsk og psykiatrisk klinikk. Denne 
analysen vil ferdigstilles i andre tertial. 
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Helgelandssykehuset har besluttet å benytte metoden «5 hvorfor» og er i oppstartfasen 
med det. Det er ikke utført hendelsesanalyser i 1. tertial.  

Det er ikke blitt gjennomført hendelsesanalyser i Sykehusapotek Nord, men farmasøyter 
fra foretaket har bidratt i hendelsesanalyser gjennomført ved andre foretak i regionen.  

 
 
Pasientsikkerhet  
Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
 
Alle helseforetakene er godt i gang med dette arbeidet og har gitt det høy prioritet. Det 
er noe ulikt hvor mange enheter som har innført tiltakspakker og hvor mange. 
 
Finnmarkssykehuset arbeider godt med tiltakspakkene i programmet med målsetning å 
etablere rutiner og systemer som fanger dette opp i ordinær drift.  Pakkene rulles ut når 
de kommer og rutiner og prosedyrer som etableres etter programmet skal sikre at dette 
blir en del av den daglige driften. 
 

Tiltakspa
kker 

Foreby
gge 

selvmo
rd 

Foreby
gge 

overdo
se 

Tryg
g 

kiru
rgi 

Samste
mme 

legemid
del- 
liste 

Hjerne
slag 

UV
I 

Fa
ll 

SVK 
 

Trykk
sår 

Sep
sis 

Tidlig 
oppdag
else av 
forverr

et 
tilstand 

Psykiatri
/rus 

3/3 1/1   3/3        

Hammerf
est 

  1/1 1/2 1/1 2/
2 

2/
2 

1/1 1/2 1/? 2/? 

Kirkenes   1/1 1/2 1/1   
0/
2* 

3/
3 

    
1/1
** 

2/3 1/? *** 

Tabell 7 Spredningsoversikt mai 2017 

*Enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering er tatt ut av tiltakspakke for UVI, har ikke permanent 
kateter. Tilpasset målinger for fall og trykksår. 
** Har målt tidligere men har for få pasienter til å gjennomføre målinger. 
***Klinikk Kirkenes vil starte opp til høsten, når de er på plass i nytt sykehus. 
 
Spredningskartet er basert på tilbakemeldinger og gjennomgang med de tre 
klinikkene. Det er brukt fargemarkeringer etter nasjonale retningslinjer: 
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På Helgelandssykehuset skal pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngå som 
en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
Sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har en gjennomgang av hva som er relevante 
avdelinger for de ulike tiltakspakkene i pasientsikkerhets programmet. Etter denne 
gjennomgangen vil rapportering og oppfølging av de ulike innsatsområdene bli mer 
korrekt.  

 

 
Figur 13 Oversikt over enheter som har innført tiltakspakker ved Helgelandssykehuset 

 
 

Sykehusapotek Nord bidrar i sykehusenes implementering og oppfølging av 
Pasientsikkerhetsprogrammets tiltak Samstemming av legemiddellister. 
 
I Nordlandssykehuset er tiltakspakkene i hovedsak innført, og det gjøres jevnlig 
nødvendige justeringer i arbeidet i forhold til behovet lokalt. NLSH HF har en 
spredningsplan som er utgangspunkt for rapportering til Helse Nord RHF. En revidert 
spredningsplan som vil vedtas før sommeren vil justere kravet til spredning i enhetene.  
Nordlandssykehuset har følgende status som vil rapporteres i styresak om kvalitet og 
pasientsikkerhet i juni 2017: 
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Figur 14 Spredningsplan Nordlandssykehuset 

 

Ved UNN er pasientsikkerhetsprogrammet inkludert i sykehusets ordinære aktivitet på 
de aller fleste områder. Det er særskilt fokus på legemiddelsamstemming som har vært 
utfordrende å få til. De aller fleste tiltakspakker er implementert i de aktuelle avdelinger. 
Arbeidet inngår i UNN sin satsning på kontinuerlig forbedring og har vært rapportert i 
kvalitets- og virksomhetsrapporten månedlig.  

Status fra klinikkene er denne gang basert på nytt rapporteringsdokument, hvor de 
angir detaljert hvilke tiltak som er innført ved enheten.  
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Figur 15 Spredningsplan pr klinikk UNN  
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Sykehusinfeksjoner  
 
Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika 
i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte: 

o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 
 
UNN etablerte A-team høsten 2016, og teamet er i gang med implementering av 
antibiotikastyringsprogram.  

Ved Nordlandssykehuset er A-team opprettet og i drift.  

Ved Helgelandssykehuset er A-team etablert, og det er gjennomført to møter i 2017.  

Finnmarkssykehuset har vedtatt antibiotikastyringsprogram og vil etablere ett A-team 
for hele foretaket i løpet av 2017. 

 

o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og 
avdelinger. 

Alle helseforetakene har rutiner for årlig rapportering av forbruk. 

 

Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til 
Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 
bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.  

Alle våre helseforetak gjennomfører prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner 
minst to ganger årlig. Nordlandssykehuset har økt til fire ganger årlig, og UNN vil gjøre 
tilsvarende fra 2. tertial 2017. Avdelingsvise resultater etterspørres, men det gjenstår 
fortsatt en del arbeid før dette er å anse som tilfredsstillende. 

 

NOIS11-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen 
gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. 

Rapporterte data er fra 2. tertial 2016. Dette er siste offentlige tall fra Helsenorge. Tall 
for 3. tertial 2016 offentliggjøres 25. august 2017. 
Følgende inngrep omfattes:  

• Hjerteoperasjoner (aortakoronar bypass) 
• Keisersnitt 
• Innsetting av totalproteser i hofteledd 
• Innsetting av hemiproteser i hofteledd 
• Fjerning av galleblære (kolecystektomi) 

11 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
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• Inngrep på tykktarm (kolon) 
 

Ved UNN hadde alle inngrep over 95 % oppfølging med unntak av aortakoronar bypass, 
som hadde 94,9 %.  

Nordlandssykehuset hadde en oppfølging av alle inngrep på over 95%. Alle involverte 
klinikker gjennomgår registreringen før resultatet sendes inn til Folkehelseinstituttet og 
Helse Nord RHF.  

Helgelandssykehuset hadde en oppfølgingsprosent over 95 % med unntak av 
hemiproteser som var på 78,6. Resultatene er presentert for ledelsen og gjennomgått i 
avdelingene. 

Finnmarkssykehuset hadde en oppfølgingsprosent over 95 % av alle inngrep. 

 

Andel sykehusinfeksjoner er redusert sammenlignet med 2016 

Årets første prevalensundersøkelse ble gjort 10. mai. Derfor foreligger det ikke data fra 
2017 som kan sammenlignes med 2016. Dette vil bli fulgt opp i rapport for 2. tertial. 

 

Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 
201212. 

Indikatoren viser antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede 
antibiotika per 100 liggedøgn. 
 
Ved UNN har bruk av bredspektret antibiotika hatt en nedadgående trend i fire år. Fra 
2012 til 2016 er bruken redusert fra 15,5 til 14,2 DDD/100ld13. Det er en reduksjon på 
nær 10%. Det har imidlertid vært en økning fra 2015 til 2016, slik at den nedadgående 
trenden er brutt. Sammenlignet med hele landet ligger UNN betydelig lavere i bruk av 
bredspektret antibiotika.  
 
UNN er innenfor styringskravet, men har nå en økende tendens. Dette følges opp av 
foretakets A-team. 
 
Nordlandssykehuset har hatt en reduksjon i forbruk fra 2012 til 2016 på 10 %. 
Foretaket forventer at bruken av bredspektrede antibiotika vil reduseres i takt med 
innføringen av antibiotikastyringsprogrammet og A-teamet, og at bruken vil bli redusert 
mot slutten av 2017. 
 
Helgelandssykehuset viser til rapport fra nasjonalt kompetansesenter (KAS), hvor 
foretakets forbruk er redusert fra 20,24 til 16,67 DDD/100ld i 2016 sammenlignet med 
2012. Dette er en reduksjon på 17,6%, men forbruket er fortsatt høyt. 

12 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner) 
13 DDD/100ld betyr definerte døgndoser av utvalgte bredspektrede antibiotika/ 100 liggedøgn, basert på innkjøp.  
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Finnmarkssykehuset har en reduksjon fra 18,5 DDD/100ld til 16 DDD/100ld, noe som 
tilsvarer 13,5 %. 
 

 
Figur 16 Kilde: helsenorge.no 

 
 
Personvern og informasjonssikkerhet  
 
Området informasjonssikkerhet med status på risiko- og sårbarhets (ROS)-
analyser skal behandles av helseforetakets styre innen 1.6.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen, og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. 
Eventuelle avvik som er ikke lukket innen utløpet av 2016 skal rapporteres til 
Helse Nord RHF innen 1. mars med tilhørende tiltaksplan. Planen skal 
risikovurderes med hensyn til måloppnåelse.  
Helseforetakene har tatt utgangspunkt i brev som ble sendt fra Helse Nord RHF i 2015 til 
styreleder og adm. direktør ved helseforetakene i regionen om oppfølging av 
Riksrevisjonens rapporter, og da med henblikk på svakheter ved risikostyring av 
informasjonssikkerheten.  
 
Alle helseforetak i regionen har utarbeidet forpliktende plan for gjennomføring av 
nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). For kliniske systemer er status at 
helseforetakene følger oppsatt plan, men med mindre forsinkelser. Arbeidet med 
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gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser for kliniske systemer vil derfor fortsette 
utover i 2017.  
 
For å imøtekomme krav for gjennomføring av ROS for Medisin teknisk utstyr (MTU) har 
sykehusene tatt utgangspunkt i Norm for informasjonssikkerhet sin veileder i 
personvern og informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr. Veilederen skiller mellom 16 
ulike bruksscenarier for medisinsk utstyr, og tar utgangspunkt i forskjellige måter helse- 
og personopplysninger behandles på, og om og hvordan utstyret er tilknyttet IKT-
nettverk. Nordlandssykehuset HF er det helseforetaket i regionen som har kommet 
lengst i denne prosessen, og har klassifisert det enkelte utstyr/system utfra 
bruksscenariene som er beskrevet i veilederen. Denne metoden gir oversikt over alt 
utstyr og danner grunnlag for gjennomføring av ROS.  Nordlandssykehuset har 
gjennomført alle risikovurderingene, men noe etterarbeid gjenstår.  De andre 
helseforetakene vil gjenbruke metoden for gjennomføring av ROS, men har noe lavere 
gjennomføringstakt.   
 
 
Helse Nord IKT gjennomførte i 2016 15 risikovurderinger av kliniske tjenester, i tråd 
med vedtak fra styringsgruppen, Helse Nord IKT. Risikovurdering av infrastrukturen 
skal gjennomføres i 2017. Prosjektet «Helhetlig informasjonssikkerhet» og stab skal 
legge til rette for, bistå og sikre gjennomføring av risikovurdering ved migrering av 
tjenester til sentralt kjøremiljø.   
 
Produksjonssystemet «Cytopro» som Sykehusapoteket benytter, har manglende 
funksjonalitet, og det er avdekket en del svakheter ved systemet. Helse Nord RHF jobber 
nå med finansiering til nytt produksjonssystem. Det er iverksatt kortsiktige tiltak for å 
redusere avdekte risikoer. 
 
Det er påbegynt et arbeid i Fagråd for informasjonssikkerhet for å få på plass et felles 
system for å få oversikt over hvilke systemer/ applikasjoner som behandler helse- og 
personopplysninger i Helse Nord.   
 
Rapporter og funn fra gjennomførte risikovurderinger ble behandlet av styrene i 
Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF i mai. Styret i sykehusapoteket skal 
behandle denne saken 1. juni. Status og planer for risiko- og sårbarhetsanalyser ble 
behandlet på styremøte i Helse Nord IKT HF 20 april. Sikkerhetssjefen for UNN 
rapporterer gjennom sykehusledelsen. Arbeidet med gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsvurderinger av aktuelle kliniske IKT-systemer på avdelingsnivå er en 
omfattende prosess, og gjennomføringen er forsinket. Sak om informasjonssikkerhet vil 
behandles av UNN-styret i september 2017.  Gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsvurderingen på Helgelandssykehuset er også forsinket, og saken vil derfor 
styrebehandles tidligst 30.8.2017.   
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning  
 
Følge opp resultatene fra PasOpp14-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å forbedre 
utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig informasjon: 

o om sin sykdom  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

 
Helseforetakene jobber med tiltaket. Ikke alle har gått systematisk gjennom PasOpp-
undersøkelsen.  
 
I UNN er utskrivingssamtalen et tema i prosessen med kontinuerlig forbedring, særlig 
vektlegges de ovennevnte punktene gjennom pasientsikkerhetsprogramment. 
Medisinbruk og legemiddelsamstemming er tema i programmet og dekker alle relevante 
avdelinger. 
 
Gjennom prosjektet «Et vennlig sykehus» følger Nordlandssykehuset opp PasOpp-
undersøkelsen og har utarbeidet forbedringstiltak som svar på de indikatorene 
Nordlandssykehuset scorer lavest på. Dette omhandler indikatorene: utskriving, 
informasjon, standard, pårørende og organisering. Det er utarbeidet en rutine for 
utskrivingssamtale, velkomstsamtale, oppfølging av nyansatte og mat og estetikk. Alle 
somatiske sengeposter ved sykehusene i Nordlandssykehuset har startet innføring av 
nye standarder på disse områdene. Dette er et omfattende arbeid og det forventes at alle 
enhetene i løpet av 2017 skal være i gang med implementering på alle områdene 
prosjektet omfatter. 
Det er utarbeidet brukerundersøkelser som skal gjennomføres ved alle somatiske 
sengeposter i Nordlandssykehuset innen september 2017. Pasientene svarer på et 
utvalg av spørsmålene i den nasjonale PasOpp-undersøkelsen. Mange av spørsmålene 
samsvarer med indikatorene i prosjektet «Et vennlig sykehus». Det er involvert flere 
brukere i prosjektet med brukerrepresentant som deltar i styringsgruppen, 
brukerrepresentanter tilknyttet hver klinikk og brukerrepresentant pr. lokasjon Lofoten 
og Vesterålen. 
Utskrivingssamtalen inneholder en sjekkliste med blant annet følgende sjekkpunkter:  

• Forarbeid til utreisesamtale: Legen sørger for at samstemt legemiddelliste 
utarbeides. 

• I utreisesamtalen: I utreisesamtalen får pasienten nødvendige papirer og i 
en utreisekonvolutt. 

Målet er at pasienten etter utskrivningssamtalen skal ha kunnskap om: a) Innholdet i 
epikrise og samstemt legemiddelliste, b) Eventuelle komplikasjoner og bivirkninger, og 
hva pasienten selv kan gjøre hvis disse ev oppstår. 
 
Helgelandssykehuset har på bakgrunn av resultatene i PasOpp-undersøkelsen 2015 
etablert et eget prosjekt i sykehusenheten i Sandnessjøen med deltakelse fra kommunen 
der en har utarbeidet nye prosedyrer for inn- og utskriving av pasienter. Prosjektet er 
avsluttet, og ny prosedyre en under implementering. Prosedyren tar for seg samtale ved 

14 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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innkomst til sykehuset samt oppfølging/informasjon rundt utskriving. I tillegg bruker 
man aktivt tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende  

I Finnmarkssykehuset er resultatene fra PasOpp gjennomgått på alle ledernivå, i alle 
avdelinger, samarbeidsforum med TV/VO og KVAM-råd i klinikkene. Handlingsplaner 
med tiltak er utarbeidet i klinikkene. 

Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført noen særskilte tiltak, men arbeider som del 
av implementering av klinisk farmasi med å kvalitetssikre legemiddelinformasjon ved 
utskrivning. Sykehusapotekenes publikumsavdelinger tilbyr inhalasjonsveiledning og 
gir annen relevant informasjon om medikamentene som utleveres.  

 
 
4 Personell, utdanning, kompetanse og HMS  
 
Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte.  
Helseforetakene i Helse Nord benytter alle kvalitetssystemet Docmap til å registrere og 
følge opp skader og uønskede hendelser.  

Skjemaene i Docmap varierer fra foretak til foretak. Innholdet i rapportene man tar ut, 
er derfor noe ulikt fra foretak til foretak. Helse Nord deltar nå i et interregionalt 
samarbeid for å utvikle felles indikator på området. Dette vil bli lagt inn i 
kvalitetssystemet straks det er klart. 

 
Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 
7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
 
Her arbeides det noe ulikt. Vi gjengir derfor i korte trekk hvert av foretakenes svar: 
Helgelandssykehuset  
Har iverksatt nærværsprosjekt. Planlegger: 

- Enhetsvise fellesmøter med ledere i avdelinger som har fravær over 10% 
- Innføring av obligatorisk e-læringskurs for alle medarbeidere om nærvær, 

rettigheter og plikter 
- Informasjon til fastleger og sykehusleger om hvordan foretaket arbeider med 

nærvær. 
- Intensivere samhandlingen med lederne 
- Gjøre verktøyene fra prosjektperioden bedre kjent i organisasjonen. 

 
Nordlandssykehuset  
Nordlandssykehuset har igangsatt nærværsprosjekt i Prehospital klinikk, som har hatt 
det høyeste sykefraværet i foretaket. Omfatter alle avdelinger i klinikken. Prosjektet eies 
av klinikksjef. 
Nærværsprosjektet er planlagt gjennomført ved et tett samarbeid mellom klinikkens 
ledere, verneombud, tillitsvalgte og HR. Det skal på grunnlag av en kartlegging av 
nåsituasjon gjennomføres en beskrivelse av hva som er målet med prosjektet tidlig i 
prosessen. Dette skal involvere ledere og samtlige medarbeiderne i klinikken. Dette 
overordnede prosjektet skal ha som mål å styrke, koordinere og utvikle 
nærværsarbeidet i klinikken. Egne handlingsplaner med konkrete tiltak blir spesifikke 
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for hver avdeling/enhet og skal utvikles i egne delprosjekter. Varighet mai 2017 til juni 
2018. 
 
UNN  
IA-handlingsplan har satt fokus på mål og tiltak for å redusere sykefravær. Overordnede 
mål og tiltak har vært følgende:  
Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse.  
Gjennomføring av utviklingssamtaler med alle medarbeidere i hver enhet. 
Obligatorisk IA-opplæring for ledere med personalansvar, og IA-opplæring som tilbud til 
tillitsvalgte og verneombud. 
Da rundt 10% av sykefraværet i UNN er relatert til svangerskap, har man et spesielt 
fokus på denne gruppen for å redusere fravær med systematisk oppfølging av gravide 
arbeidstakere iht. prosedyre «Oppfølging av gravide arbeidstakere». 
Voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus skal jobbe med forebygging av 
vold og trusler. 
Enheter med sykefravær over 7,5% skal identifisere og analysere årsaker til fravær og 
sette inn tiltak som kan reduserer dette. Bedriftshelsetjenesten (BHT) har vært involvert 
i 31saker for å bistå i gjennomføring av dette tiltaket. De sakene BHT ikke har vært 
involvert i, foreligger det ikke statistikk over.  
 
 
Finnmarkssykehuset 
Foretakets nærværsprosjekt jobber med et fokus på avdelinger med høyt sykefravær, og 
særlig enheter med fravær over 10 %.  De fleste avdelinger som er prioritert i 
nærværsprosjektet, har kommet i gang. Sykefraværsprosenten for februar viser en 
nedgang sammenlignet med januar. Sykefraværet i mars er på 8,5 % og er en nedgang 
fra februar måned med 0,8 %. I tillegg til oppfølging av utvalgte avdelinger gir 
prosjektleder bistand i enkeltsaker og intern opplæring. Sykefravær rapporteres som 
fast sak med fast mal i Foretakets AMU i 2017. 
Prosjektleder for Finnmarkssykehuset følger opp enheter med høyt sykefravær. Det 
utarbeides egne lokale nærværsplaner for enhetene i samarbeid med de ansatte. 
Planene inneholder målretta tiltak etter behovene til hver enhet.  
Eksempler på konkrete tiltak er: 

- Opplæring i IA-avtalen, sykefraværsoppfølging og HMS-prosedyrer. 
- Fokus på kommunikasjon og kommunikasjonsregler i enheten. 
- Kurs i forflytningsteknikk. 
- Vikarkurs slik at vikarer er godt nok opplært til de utfordringer som er under ei 

vakt. 
-  Opplæring til ansatte sånn at de kjenner til flere arbeidsområder og kan bistå på 

tvers og hindre opphoping av arbeidsoppgaver ved fravær.  
Generelt har det vært økt fokus på å søke tilretteleggingstilskudd fra NAV. 
 
 
5 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
5.1 Innkjøp 
 
Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir 
ivaretatt. 
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Sykehusinnkjøp er i oppstartsåret inne i en såkalt «as-is» fase. Det innebærer at for å 
redusere risiko gjøres mye på samme måte som tidligere, det er bare skjedd et skifte av 
organisasjonstilknytning for de som skal gjennomføre selve anskaffelesprossessen.  
 
I løpet av 2017 skal det bygges en struktur som sikrer best mulig samhandling med 
nasjonal tjenesteleverandør. Selv om dette er en prosess som hvert av foretakene som 
skal samhandle med Sykehusinnkjøp må jobbe med, legges det til rette for en regional 
koordinering/samordning for å sikre at man innad i regionen har en så ensartet 
tilnærming til bestiller/mottaksfunksjonen som mulig.  Dagens regionale innkjøpforum 
vil få et nytt mandat hvor dette vil være en del av dette forumets fokusområde. 
 
Ut over dette så rapporterer Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset at de har 
prosesser pågående for å forberede en slik rolle, Universitetssykehuset skal gjøre det 
når sak vedrørende full implementering av Clockwork15 er administrativt vedtatt (før 
sommeren) mens Nordlandssykehuset ønsker nærmere føringer fra Sykehusinnkjøp for 
handlingsrom før prosesser settes i gang. 
 
 
Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  

o Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres i 2018. 

 
Helgelandssykehuset jobber med å bedre rutinene rundt anskaffelser, og 
anskaffelsesplan for 2018 er en del av dette arbeidet. De andre foretakene rapporterer 
om god kontroll, og at plan for 2018 vil være på plass i den grad det er mulig innen 
30.11.2017.  Anskaffelser som utløses som en del av beslutninger om å sette i gang 
prosjekt eller godkjenning av investeringsplaner, vil nødvendigvis ikke være på plass til 
denne datoen. 
 

o Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og 
tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke 
vilkår.  

 
Dette kravet er i realiteten et krav om full utrulling av innkjøpssystemet i regionen. Det 
vil gi den rapporteringsgraden som ligger i ordlyden i kravet. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer om at systemet er tatt i bruk i den grad det er mulig. 
Videre utrulling avhenger av systemteknisk utvikling av funksjonalitet og 
integrasjonsmulighet mot andre fagsystem. 
 
Universitetssykehuset har etablert dette som et eget prosjekt hvor det foreligger en 
detaljert utrullingsplan med beskrivelse av arbeidsprosesser og arbeidsrutiner. Dette 
skal godkjennes av administrerende direktør før sommeren. I tillegg vises det til 
avhengighet mot utvikling av funksjonalitet (tjenestekjøp) i systemet. 
 

15 Innkjøps- og logistikksystem 
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HN IKT har rekruttert egen ressurs og det jobbes med en plan videre framdrift, men det 
er usikkert om de vil nå målet fullt og helt innen 31.12.17. 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer at de er i rute i tråd med krav, mens 
Helgelandssykehuset rapporterer at det jobbes kontinuerlig med utrulling av systemet 
 
 
 
Samordning  
I tråd med OD 2016 har samtlige foretak levert anskaffelsesplan for 2017 innen 
31.12.2016. Selv om anskaffelser i praksis i «as is» perioden vil kunne bli gjennomført 
både i avgivende virksomhet og i Sykehusinnkjøp (divisjon nord), er det Sykehusinnkjøp 
som sitter med eierskap til denne lista. Som en konsekvens av at man ser behovene i 
større fullt ut for regionen, og opp mot tilsvarende lister i andre regioner, er det 
identifisert flere områder hvor det gjennomføres og vil bli gjennomført 
anskaffelsesprosesser på tvers av avgivende foretak. Det er også påbegynt 
anskaffelsesprosess på tvers av regionsgrensene (samarbeid mellom ressurser som kom 
fra hhv Universitetssykehuset og St. Olav på anskaffelse av prøvetakingsutstyr). Selv om 
mye av prosessene fremdeles er «as is», så ser vi at det å samle innkjøpsressursene 
reduserer noen av de barrierene man har møtt på tidligere. 
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Møtedato: 14. juni 2017 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2017/2-53/012        Bodø, 8.6.2017 
 

Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 

7. juni 2017 
    Kopi av protokollen var ettersendt. 
 
Se vedlagt kopi. 
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Protokoll 
 
 
   
 
 

 
 

Vår ref.:     
2017/8/012 

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

Sted/Dato: 
Bodø, 7.6.2017 

 
 

Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 7. juni 2017 
Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø 
Neste møte: 20. september 2017 

 
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 
Randi Nilsen medlem FFO 
Else Marie Isaksen medlem FFO 
Marit Sirijord medlem FFO 
Gunvor Einvik varamedlem - møtte for Olav B. Johnsen Fylkeseldrerådene 
Saskia Mennen varamedlem - møtte for Kari Sletten Fylkeseldrerådene 
Karin Paulke stabsdirektør Helse Nord RHF 
Randi Brendberg fagsjef Helse Nord RHF 
Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF 
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF  
Jon Tomas Finnsson seksjonsleder Helse Nord RHF 
Siv C. Høymork kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord RHF  

 
Forfall 
 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Olav B. Johnsen medlem Fylkeseldrerådene 
Kari Sletten medlem  Fylkeseldrerådene 
Inge Hyld medlem 

Ingen varamedlem kunne møte i hans 
fravær. 

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 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
14JUN2017 - saksdokumenter, ettersendelse

side 57

http://www.helse-nord.no/
mailto:postmottak@helse-nord.no


I forbindelse med dette RBU-møtet ble det avholdt tematimer om Mine Pasientreiser- 
informasjon og forventningsavklaring til bruk av helsenorge.no og Regionale fagplaner – 
gjennomgang/informasjon.  

 
 

RBU-sak 37-2017  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 37-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

11. mai 2017 
Sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord - 

organisering 
Sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg 
Sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om prosjektet og 

invitasjon til oppnevning av brukerrepresentant 
Sak 42-2017 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 
 2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 
 3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
 4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte 

styresaker 
Sak 43-2017 Referatsaker 
 1. Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4. mai 2017 
 2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF av 5. mai 

2017 vedrørende nye regler for pasientreiser 
 3. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30. mars 2017 
 4. Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den nye 

flyterminalen i Tromsø, jf. RBU-sak 34-2017 Orienteringssaker, 
RBU-leders muntlige orienteringer, strekpunkt nr. 8 (RBU-
møte 11. mai 2017) 

Sak 44-2017 Eventuelt 
A. Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom 

med moderat til alvorlig ervervet hjerneskade - prosjekt, 
oppnevning av brukerrepresentant 

B. Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - 
organisering av tilbudet i Helse Nord - status, jf. RBU-sak 36-
2017, sak A 

 
Vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under 
behandling av saken.  
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RBU-sak 38-2017 Godkjenning av protokoll fra møte i det 
Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 

 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 11. mai 2017 godkjennes.  
 
 
RBU-sak 39-2017 Traumetilbudet innen psykisk helsevern i 

Helse Nord - organisering 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om evalueringen av 

organiseringen av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord til 
orientering.  

 
2. RBU foreslår å invitere paraplyorganisasjonene FFO og SAFO til å vurdere hvilke 

brukerorganisasjoner som er aktuelle til å delta under dialogmøtet om organisering 
av traumetilbudet innen psykisk helsevern i Helse Nord i tillegg til: 
a. RIO 
b. Marborg 
c. Kreftforeningen 

 
3. RBU oppnevner RBU-leder Arne Ketil Hafstad som deltaker i dialogmøtet (med RBUs 

nestleder Gunn Strand Hutchinson som varamedlem).   
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RBU-sak 40-2017 Møteplan 2018 - Regionalt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
 
1. Møteplanen 2018 for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF vedtas som 

følger: 
 

dato  tidspunkt møtested 
31. januar 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
19. februar 20181 tidspunkt avtales nærmere Bodø 
7. mars 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
16. mai 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
7. juni 2018 09.00 - 14.00 Bodø/Kirkenes 
20. september 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 
11. oktober 2018 09.00 - 14.00 Bodø 
8. november 2018 10.15 - 15.00 Tromsø 

 
2. Den regionale brukerkonferansen avvikles 11. - 12. oktober 2018 i Bodø. 
 
 
RBU-sak 41-2017 Legemiddelsamstemming – informasjon om 

prosjektet og invitasjon til oppnevning av 
brukerrepresentant 

 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF støtter igangsetting av et regionalt 

koordinert prosjekt for legemiddelsamstemming slik det er beskrevet i saken. 
 
2. RBU oppnevner Bjørn Helge Hansen som brukerrepresentant til referansegruppen i 

prosjektet for legemiddelsamstemming. 
 
 
RBU-sak 42-2017  Orienteringssaker 
 
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig 

- Regional brukerkonferanse 12. og 13. oktober 2017, planlegging: Informasjon om 
status i arbeidet med planleggingen av årets brukerkonferanse 

- RBU-AUs arbeidsmøte 6. juni 2017: Informasjon 
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig 

- RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson 
• Møte i fagråd habilitering 6. juni 2017 i Bodø: Informasjon 
• Møte i arbeidsgruppen for tildeling av. innovasjonsmidler 23. mai 2017: 

Informasjon om antall søknader og prosess for tildelingen 

1 AU-møte for behandling av Helse Nords tilskudd til brukerorganisasjoner 2018 - tildeling av midler 
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• Private rehabiliteringsinstitusjoner, kvalitetsteam: Etterlysning av aktivitet i 
denne gruppen. Ikke aktivitet siden 2015. 

- RBU-medlem Bjørn Helge Hansen 
• Møte i brukerutvalget for pasientreiser 24. mai 2017: Informasjon 
• LHLs mulige utmeldelse av FFO og konsekvenser for brukermedvirkning: 

Informasjon 
- RBU-medlem Jørgen Dahl 

• Møte i regionalt fagråd for infeksjon, mikrobiologi og smittevern 22. mai 2017 i 
Tromsø: Informasjon om møtet og enkelte saker 

- RBU-medlem Else Marie Isaksen 
• Brukerpanel hos Kreftregisteret, møte 29. mai 2017: Brukerrepresentant Else 

Marie Isaksen kunne ikke delta, men vil orientere fra referatet, når dette er 
oversendt.  

3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig 
- Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet 

i Helse Nord: Informasjon om planlagt fremdrift for denne saken 
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 43-2017  Referatsaker 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra styremøte i Pasientreiser HF 4. mai 2017 
2. Brev fra brukerutvalget ved Helgelandsykehuset HF av 5. mai 2017 vedrørende nye 

regler for pasientreiser 
3. Referat fra møte i fagråd for rehabilitering 30. mars 2017 
4. Helse Nord RHFs samlede innspill til Avinor vedr. den nye flyterminalen i Tromsø, jf. 

RBU-sak 34-2017 Orienteringssaker, RBU-leders muntlige orienteringer, strekpunkt 
nr. 8 (RBU-møte 11. mai 2017) 

 
Vedtak: 
 
Framlagte saker tas til orientering. 
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RBU-sak 44-2017  Eventuelt 
 
A. Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til 

alvorlig ervervet hjerneskade - prosjekt, oppnevning av brukerrepresentant 
 
RHF-ledelsen viste til notat av 1. juni 2017 som var ettersendt. Helse Midt-Norge RHF 
skal utarbeide en nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med 
moderat til alvorlig ervervet hjerneskade. Det er ønskelig med en brukerrepresentant 
fra Helse Nord. Oppstartsmøte er planlagt avholdt i Trondheim (Værnes) 15. juni 2017. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om prosjektet for Nasjonal 

behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til alvorlig 
ervervet hjerneskade til orientering. 

 
2. RBU oppnevner Gunn Strand Hutchinson som brukerrepresentant til prosjektet for 

Nasjonal behandlingslinje for rehabilitering av barn og ungdom med moderat til 
alvorlig ervervet hjerneskade. 

 
 
B. Koronar angiografi og PCI i behandling av hjerteinfarkt - organisering av tilbudet i 

Helse Nord, status, jf. RBU-sak 36-2017, sak A 
 
RBU-medlem Bjørn Helge Hansen viste til RBU-sak 36-2017 Eventuelt, sak A og RBUs 
vedtak i denne saken. 
 
Vedtak: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til RBU-sak 36-2017 Eventuelt, sak A 

og RBUs vedtak/henstilling i denne saken. 
 
2. RBU ber Helse Nord RHF vurdere om å søke bistand fra fagmiljøene i Nord-Sverige, 

der man har gode erfaringer med desentraliserte tilbud, for å finne gode løsninger 
for befolkningen i Nordland.  

 
 
Bodø, den 7. juni 2017 
 
godkjent av Arne Ketil Hafstad, 
i etterkant av RBU-møtet,  
den 07JUN2017 – kl. 12.15 
____________________  
Arne Ketil Hafstad 
RBU-leder 
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