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Vedrørende Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2016 - 

Tilleggsrapportering 

 
Viser til deres brev om tilleggsrapportering på Årlig melding 2016 og oversender med dette 
vårt tilsvar. 
 

 

 1. Rapportering på mål i oppdragsdokumentet  
 
Mål 2016:  
 

 Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jf oppdrag i brev av 
27. juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom ordinære rutiner samt 
sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, opprinnelig 2016).  

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hvilke måleindikatorer som er lagt til grunn i 
samarbeid med politiet, samt kort status på disse for helseforetak som deltar i prosjektet.  
 

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hvilke måleindikatorer som er lagt til grunn i 
samarbeid med politiet, samt kort status på disse for helseforetak som deltar i prosjektet.  
 
I Helse Nord ble midlene fordelt til alle helseforetakene for å sikre kompetanseheving i 
hele regionen. Bakgrunnen er at Helse Nord dekker et svært stort geografisk område, og 
pasienttransport skjer over lange avstander. Pasienttransporten oppleves derfor som en 
betydningsfull del av behandlingen for mennesker i krise. Det er også funnet fra Bruker-
spør-bruker undersøkelsen som ble gjennomført ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) i 2015/2016. Målsetningen med prosjektene har blant annet vært å redusere bruk 
av politi ved pasienttransport blant annet gjennom kompetansehevende tiltak i 
prehospitale tjenester slik at verdig transport av psykisk syke inngår som en integrert del. 
Det skal bidra til økt verdighet for brukere og pårørende, tydeliggjøre at syketransport er 
helsetjenestens ansvar og å etablere et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten for å 
ivareta pasientenes helsebehov.   
 
Psykisk helsevern i Helse Nord har en funksjonsfordeling der UNN og Nordlandssykehuset 
ivaretar tvunget psykisk helsevern med døgnopphold og akuttfunksjon for henholdsvis 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. På grunn av lange avstander, fraktes ofte 
pasientene med ambulansefly. Norsk Lufttransport har hatt som krav at psykisk syke 
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 2 

pasienter som fraktes med ambulansefly skal følges av to polititjenestemenn. På grunn av 
stort press på politiet, har praksisen medført lang ventetid for transport. Et av målene med 
prosjektene er å redusere bruk av politi i pasienttransporten.  
 
Nedenfor følger en statusrapport for hvert av helseforetakene: 
 
Finnmarkssykehuset: 
Finnmarkssykehuset har implementert prosjektet inn i ordinær drift i prehospitale 
tjenester fra 2016. 20 personer er opplært til ledsagere. Ledsagerne har base ved 
ambulanseflyene i Finnmarkssykehuset. Finnmarkssykehuset vurderer ordningen som 
vellykket og tjenesten har inntrykk av å være godt mottatt av brukerne. Det foreligger 
ingen generaliserbar studie per i dag. Antall oppdrag har ikke gått ned i løpet av 
prosjektperioden og Finnmarkssykehuset har derfor planlagt flere informasjonstiltak for å 
gjøre ordningen mer kjent. 
 
Oversikt over antall pasienttransporter med og uten politifølge og andel med politifølge: 

ÅR Totalt antall 
transporter 

Antall transporter 
med politifølge 

Andel transporter 
med politifølge 

2013 219 140 64 % 
2014 214 152 71 % 
2015 211 162 77 % 
2016 262 181 69 % 
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UNN: 

 
Se for øvrig også vedlegget Statusrapport fra prosjekt transport av psykisk syke i UNN.  
 
Nordlandssykehuset: 
I Nordlandssykehuset var det stor interesse for å delta i prosjektet, og 31 personer har fått 
opplæring som ledsagere til pasienttransport med fly. Opplæringen har omfattet blant 
annet førstehjelp ved selvmordsfare, sikkerhet, aggresjon, kriser og holdninger. 
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Det er gjennomført brukertilfredshetsundersøkelser som kan besvares elektronisk på 
nettbrett for de som ønsker/har anledning til å delta. Det er foreløpig for få svar til å 
generalisere, men tendensen er at det store flertall følger seg godt ivaretatt. Det mest 
negative funnet er misnøye med lokalene. Nordlandssykehuset er derfor i prosess med å 
vurdere andre lokaler. 
 
Foreløpige resultat er at det har vært nedgang i politiets bistand ved syketransport i et av 
områdene. Det er for tidlig å vurdere resultatet for de andre to områdene på dette 
tidspunktet. 
 

Antall oppdrag politi i pasienttransport 2015 2016 Endring i % 

Helgeland 334 359 7,5 

Midtre Hålogaland 556 401 -27,9 

Salten 316 388 22,8 

SUM Nordland politidistrikt 1206 1148 -4,8 

 
Helgelandssykehuset: 
Helgelandssykehuset er ikke kommet i gang med egen implementering av tjenesten. 
Ledsagertjenesten skal etter planen være i drift fra medio september 2017. Det skal 
gjennomføres en konferanse mellom ambulant akutteam, vakthavende lege, mottakende 
sykehus og AMK i forkant av beslutning om sivil ledsager. Ved behov skal politiet også 
delta i konferansen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Geir Tollåli     Jon Tomas Finnsson 
Fagdirektør     leder psykisk helse og rus 
 
Vedlegg:  
Statusrapport fra prosjekt transport av psykisk syke i UNN 

 
 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk 
helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 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).  

 
HOD ber Helse Nord om tilleggsinformasjon om hvorfor kostnadsveksten innen somatikk var 
høyere enn for psykisk helsevern (voksne og barn og unge) og TSB. I tillegg bes det om en 
begrunnelse for hvorfor ventetidene innen somatikk gikk mer ned enn for psykisk helsevern 
og TSB. 
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Helse Nord hadde i 2016 høyere vekst innenfor somatikk enn i PH og TSB, sammenliknet 
med 2015. Dette er isolert sett ikke i tråd med «den gylne regel». For nærmere beskrivelse 
av dette viser vi til vårt brev av 21.12.2016 fra vår fagdirektør G. Tollåli til C. Solberg i 
HOD, som gjaldt utviklingen fra 2014-2015, med henvisning til Samdata sine tabeller. I 
dette notat pekte vi på at Helse Nord har et relativt høyt forbruk av tjenester innenfor 
både PH (V+ BU) og TSB. Vi har utdypet kommentarene nedenfor sammenliknet med 
nevnte brev:  
 
Vi har primært fokusert på å få opp aktiviteten målt i antall konsultasjoner pr. årsverk, 
samt arbeidet med å få ned ventetid og fristbrudd.  
 
Kostnadsutvikling innenfor somatikk. 
Helse Nord har høyest kostnad pr DRG-poeng, og er den eneste regionen som ikke hadde 
reduksjon i kostnad pr. DRG-poeng i 2015. Noe av dette er knyttet til særskilte forhold 
som etablering av helikopterbase på Evenes. 
  
Funksjonsregnskapet viser dog at vi har høyere forbruk innenfor det somatiske området 
enn planlagt, og et mindre forbruk enn planlagt innenfor PHV og TSB. 
 
Adm. direktør vil legge frem en orientering til styret i Helse Nord RHF med tiltak for å 
sikre at ressurser som er planlagt brukt til PH og TSB anvendes slik planlagt.  
 
Fra Samdata 2015: 
9.2 Døgnplasser PH BUP: Høyest i landet, 54% høyere enn landsgjennomsnitt 
9.3 Døgnplasser PHV: Høyest i landet, 16% høyere enn landsgjennomsnitt 
9.10: Pasienter BUP i off. virksomhet og hos avtalespes.: Høyest i landet og 19% over 
landsgjennomsnitt 
 
9.12: Utskrivinger fra døgnbehandling PH BUP: Høyest i landet og 50% over 
landsgjennomsnitt 
9.18: Utskrivinger fra døgnbehandling PH v: Høyest i landet, 30% over landsgjennomsnitt 
9.13: Oppholdsdøgn PH BUP: Høyest i landet og 44% over landsgjennomsnitt 
9.17: Oppholdsdøgn PH V: Nest høyest i landet 12% over landsgjennomsnitt 
9.14 Pasienter totalt i off. inst. PHV: Høyest i landet og 16% over landsgjennomsnitt 
9.15: Pol. Konst. PHV: Nest høyest i landet – 2% høyere enn landsgjennomsnitt 
9.16: Konsultasjoner i poliklinikker totalt BUP: På landsgjennomsnitt (HSØ og HV ligger 
høyere enn HN) 
          Konsultasjoner i poliklinikker totalt PH-V: 88% av landsgjennomsnitt – HN ligger 
lavest i landet. 
 
9.20 Andel oppholdsdøgn og utskriver ved DPS: Høyest i landet og 29% over 
landsgjennomsnitt 
9.21 Andel pol. Kons ved DPS: Høyest i landet og 10% over landsgjennomsnitt 
9.23: Ø-hjelpsinnlegger PH BUP: Lavest i landet, 80% av landsgjennomsnitt,  
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9.24: Ø-hjelpsinnleggelser PH V: Nest høyest i landet, 3% over landsgjennomsnitt: Helse 
vest ligger 29% høyere enn landsgjennomsnitt 
 
 
10.2: Vekst i oppholdsdøgn innen TSB (siden 2014): 14,7% er høyest i landet og 107% 
over landsgjennomsnitt 
10.3: Andel oppholdsdøgn utført ved døgnenheter i HF: Høyest i landet og 46% høyere enn 
landsgjennomsnitt 
 
10.4: Andel ø-hjelp TSB totalt: Lavest i landet, og 9 ggr. Lavere enn landsgjennomsnitt 
10.5: Varighet døgnbehandling TSB i HF: Nest høyest i landet, 50% over 
landsgjennomsnitt 
10.7: Årsverk pr. 100.000 voksne innbyggere innen pol/amb. TSB: Helse Nord lavest i 
landet – HN er 48% lavere enn landsgjennomsnitt 
10.10: Pasienter pr. 10.000 voksne innbyggere: HN ligger lavest i landet – 70% av 
landsgjennomsnitt 
 
Bakgrunnen for at ventetidene gikk mer ned innen somatikk enn for psykisk helsevern og 
TSB skyldes mest sannsynlig det betydelige arbeid som ble lagt ned i 2016 for å 
kvalitetssikre og rydde i ventelister i regionen. Innsatsteamet opprettet i Helse Nord 
vurderes å ha bidratt til denne positive utviklingen. Psykisk helsevern og TSB har i Helse 
Nord hatt kortere ventetider over lengre tid. Våre vurderinger har vært at ventelistene 
innen disse fagfeltene var av bedre kvalitet alt før 2016. Det er gjort en innsats for å 
kvalitetssikre alle ventelister, men reduksjonen som følge av gjennomgang av ventelister 
har vært klart størst innen somatiske fag. 
  
Helse Nord har i 2016 hatt høyt fokus på å holde ventetidene så lave som mulig. Det har 
ikke vært noen forskjell i innsats mellom somatikk og psykisk helsevern/TSB på dette 
området. 

 
 Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen 

sammenliknet med 2015.  
 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for tiltak for å redusere ratene dersom de for 2016 når 
tallene foreligger ikke viser nedgang ift 2015.  
 

Alle tall er basert på gjennomsnittet av 1. og 2. tertial i 2015 sammenliknet med samme 
periode i 2016 
 

 2015 2016 
Andel tvangsinnleggelser av alle innleggelser                                                                  14,6 14,0 
Totalt antall innleggelser i PHV                                                                                                     3963 3830 
Antall tvangsinnleggelser i PHV                                                   522 506 
Antall tvangsinnleggelser per 1000 innbyggere*                                        1,45 1,32 
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* Beregnet ut fra 380.000 personer over 18 i 2015 og 382.000 personer i 2016   
 

Antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere er redusert i Helse Nord 
sammenliknet med 2015. De fleste innleggelser i psykisk helsevern for voksne er basert på 
frivillighet. Tabellen viser at innleggelser på tvang er redusert i Helse Nord i 2016 
sammenliknet med 2015. Reduksjonen gjelder både for det totale antall innleggelser på 
tvang, og i andel per 1000 innbyggere. Det totale antall innleggelser i psykisk helsevern for 
voksne viser en nedgang på ca. 3 % fra 2015 sammenliknet med 2016. Nedgangen i antall 
tvangsinnleggelser er større, her er reduksjonen på omtrent 9 % fra 2015 til 2016.  

 
 Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern 

for voksne sammenliknet med 2015.  
 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for faktisk endring fra 2015 til 2016. 
 

Det er gjort en endring i våre systemer for registrering av personale. Som følge av disse 
endringene kan ikke Helse Nord RHF levere tall på endring i antall ansatte i DPS vs. 
sykehus (psykisk helsevern) fra 2015 til 2016. Vi beklager dette.  

 
 Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) 

innen psykisk helsevern og rus.  
 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hva som er gjort i 2016.  
 

Helse Nord har en svært desentral struktur, med 14 DPS og 19 BUP fordelt på en 
langstrakt geografi. Store avstander og små fagmiljø gjør det krevende å bygge opp gode 
fagmiljø ved alle enheter og Helse Nord RHF har nylig gjennomført en gjennomgang av 
tjenesten som viste at det er en gjennomgående utfordring å rekruttere og beholde 
spesialister, særlig på mindre steder. Det skyldes at mange små enheter gjør det 
utfordrende å bygge opp fagmiljø av en viss størrelse. Helse Nord rekrutterer i begrenset 
grad spesialister, selv ved de store lokasjonene i Tromsø og Bodø.  
 
14 DPS og 19 BUP-er betyr at virksomheten innen psykisk helsevern og TSB allerede 
drives meget desentralt. Helse Nord RHF har i 2016 bidratt til å styrke det polikliniske 
tilbudet til pasienter innen TSB og tilbudet til sped- og småbarn gjennom økonomiske 
bevilgninger for å realisere Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-
2025. I henhold til planen er samarbeid med kommunene et prioritert område. Helse Nord 
har lyktes i å bygge opp DPS, og har nådd målet om en 60/40-fordeling mellom DPS og 
sykehus. Helse Nord har landets høyeste andel av akuttinnleggelser ved DPS og hele 47 % 
av alle akuttinnleggelsene skjer ved DPS, mot 31 % i landet for øvrig1. En ytterligere 
nedbygging av sykehusfunksjonene er derfor ikke ønskelig.  

                                                        
1 Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske senter, NPR 2015. 
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Alle helseforetakene har i 2016 gjort ulike tiltak for å styrke det desentrale 
behandlingstilbudet. 
 
Finnmarkssykehuset har opprettes stilling som samhandlingskoordinator på klinikknivå 
og økt sin ambulante virksomhet til kommunene i 2016. SANKS driver utstrakt ambulering 
til ordinære opptakskommuner og i Helse Nord for øvrig. Finnmarkssykehuset har også 
igangsatt to prosjekt der de bruker digitale hjelpemiddel for å kunne tilby helsehjelp til 
folk der de er.  
 
UNN har ambulante akutteam i alle DPS i psykisk helse- og rusklinikken. DPS Tromsø har i 
tillegg et ambulant rehabiliteringsteam. Det desentrale behandlingstilbudet ble i 2016 
styrket ved at det ble etablert rusteam ved alle DPS. UNN har kliniske samarbeidsutvalg 
som er viktige for å utvikle samarbeidsrelasjonen med kommunene. UNN har flere 
pågående prosjekt for å tilby desentrale tjenester gjennom bruk av digitale hjelpemiddel, 
både i direkte pasientbehandling og i form av vaktberedskap. UNN deltar også i ACT-team.  
 
Poliklinikkene i Helgelandssykehuset arbeider ambulant og har blant annet «utedager» i 
kommunene.  
 
Nordlandssykehuset har ambulante akutteam ved alle DPS, med utvidet åpningstid. I 2016 
inngikk de i samarbeid om en pilot innen FACT med Bodø kommune. Nordlandssykehuset 
har flere team innen barne- og ungdomspsykiatri som driver ambulant virksomhet i 
samarbeid med kommunene, i tillegg til psykoseteamet ved SDPS som er et ACT-team som 
drives i samarbeid med kommunene i Salten.  

 
 Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler.  

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for hvorfor kravet ikke er nådd.  
 

Årlig melding fra helseforetakene for 2016 viser at alle har avtaler om å yte 
spesialisthelsetjenester i fengsel, og at det ytes helsehjelp til alle fengsel i regionen. Helse 
Nord sin egen gjennomgang av psykisk helsevern og TSB knyttet til arbeidet med 
utviklingsplanen, viste at DPS-ene i 2016 ikke har prioritert å styrke tilbudet gjennom å 
utvikle flere tiltak.  
 
I løpet av 2018 skal Helse Nord etablere et SIFER nord. SIFER nord skal blant annet bidra 
til å styrke kompetansen på tjenestene til pasienter i fengsel. De fire fengslene i Helse Nord 
er geografisk plassert svært langt fra hverandre. Det innebærer blant annet at deres 
spesialisthelsetjenester ytes av fire ulike DPS, som ligger under hvert sine helseforetak. Et 
SIFER nord vil bidra til å bygge opp et fagmiljø for fengsels- og sikkerhetspsykiatri i hele 
regionen. 
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 Hvert regionale helseforetak skal i 2016 lyse ut driftsavtaler for avtalespesialister, med 
sikte på at antall avtalte årsverk i 2017 blir større enn i 2016.  

 
HOD ber om at Helse Nord redegjør for om de ubesatte, eksisterende driftsavtalene er utlyst.  
 

Alle de eksisterende driftsavtalene som ble ledig i løpet av 2016 ble utlyst. Helse Nord RHF 
jobber kontinuerlig med å rekruttere avtalespesialister i ledige driftsavtaler.  
 
Helse Nord RHF opplever til dels store utfordringer knyttet til rekruttering av spesialister 
ved ledighet i driftsavtaler eller ved opprettelse av nye, innen alle spesialiteter. Det betyr 
at driftsavtaler noen ganger står ledig over lengre tid, med uheldige konsekvenser for 
tjenestetilbudet.  
 
Ofte er det behov for flere utlysninger av samme driftsavtale, noe som medfører store 
rekrutteringsutgifter.  

 
 Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. og 3. generasjons 

cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner. (målt som DDD/100 
liggedøgn).  

 
HOD ber om at tall for bruken i 2016 oppgis og at bruken måles i DDD/100 liggedøgn.  
 

Tabell over bruk av karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner i Helse Nord pr 31.12.2016: 
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Tabell 1 Forbruk av definerte døgndoser per helseforetak i Helse Nord per 31.12.2016. Kilde: 
sls.antibiotika.no/dashboard/bredspektrede_antibiotika 
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2. Rapportering på krav i foretaksmøtet  
Vi viser til krav i foretaksmøtet under pkt. 3.2.2 Informasjonsteknologi og digitale tjenester 
(e-helse). Vi ber om rapportering på følgende:  
 
- Etablere systemer og rutiner for ivaretakelse av informasjonssikkerhet: rapportering på 
mangel/avvik som det arbeides med.  
 

Følgende gis en kort rapportering på arbeidet som pågår i Helse Nord for å følge opp 
avdekkede informasjonssikkerhetssvakheter og hvilke tiltak som er igangsatt for å oppnå 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  
 
Ivaretakelse av informasjonssikkerhet i Helse Nord 
 
Helse Nord IKT 
For å følge opp sentrale sikkerhetsutfordringer har Helse Nord IKT iverksatt FAKT-
programmet (Felles arkitektur, konsolidering og teknologi). Dette er et helhetlig program 
for modernisering, etablering og realisering av de regionale IKT-tjenester.  
 
Helhetlig IKT-sikkerhet er et eget prosjekt under dette programmet, som har til formål å 
beslutte og forankre overordnet målbilde for IKT-sikkerhet i Helse Nord. Prosjektet skal 
utarbeide en anbefaling av tiltak med prioriteringer, og tidsplan for å lukke avdekte avvik. 
Konkrete tiltak er risikovurdering av infrastruktur, som er planlagt ferdigstilt i løpet av 
4.kvartal 2017. I tillegg vil arbeidet med identitets- og tilgangskontroll (I&AM) 
intensiveres.  
 
Helse Nord RHF 
Nettverk for informasjonssikkerhet er blitt endret til fagråd for informasjonssikkerhet 
(FRIS). Formålet med dette er oppnå en målrettet utvikling og styring på dette området. I 
denne sammenheng er det styrket ressurser ved å ansatte informasjonssikkerhetsleder i 
Helse Nord RHF, som også er leder for FRIS. En regional handlingsplan for 
informasjonssikkerhet er under utarbeidelse, med følgende fokusområder for 2017 og 
2018; revidering av regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, ny 
personvernforordning fra EU og sikkerhetskultur.  
 
Status gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS):  
I 2015 sendte Helse Nord RHF et likelydende brev til styreleder og adm. direktør ved 
helseforetakene i regionen om oppfølging av riksrevisjonens rapporter, og da med 
henblikk på svakheter ved risikostyring av informasjonssikkerheten. Fremdriften for 
gjennomføring av risiko- -og sårbarhetsanalysene er senere blitt fulgt opp som egne krav i 
oppdragsdokumentet til helseforetakene i henholdsvis 2016 og 2017.  
 
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 
helseforetakene tatt utgangspunkt i Norm for informasjonssikkerhet sin veileder i 
personvern og informasjonssikkerhet – medisinsk utstyr. Veilederen skiller mellom 16 
ulike bruksscenarier for medisinsk utstyr, som 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 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.  De andre helseforetakene vil gjenbruke denne metoden for 
gjennomføring av ROS, men har noe lavere gjennomføringstakt.   
  
Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av 
elektroniske pasientjournaler (EPJ) 
Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser om helseforetakenes ivaretakelse av 
elektroniske pasientjournaler (EPJ) har tre ulike tilnærminger. Innsyn i egne opplysninger 
for den registrerte, sykehusenes eget forbedringsarbeid og mønstergjenkjenning.   
 
I desember 2015 fikk alle pasienter i Helse Nord elektronisk tilgang til egen 
pasientjournal.  Fra og med desember 2016 fikk også pasientene i vår region elektronisk 
innsyn i loggen i EPJ/PAS.  
 
For å styrke sykehusenes eget forbedringsarbeid vil Helse Nord RHF innføre mer løpende 
rapportering rundt lukking av avvik. I denne sammenhengen er det viktig å fremheve at 
mye av arbeidet rundt lukking av avvik vil styrkes som følge av innføringen av felles 
regionalt klinisk system. Tilfredsstillende informasjonssikkerhet og et godt personvern for 
den registrerte er en forutsetning for innføring av en felles journal. En revidering av 
regionens styringssystem for informasjonssikkerhet vil også gi bredere forankring og 
bedre implementering. Dette vil gi en bedre sikkerhetsstyring, og sikre etterlevelse av 
regelverket som regulere behandling av helseopplysninger.  
 
Den tredje tilnærmingen går ut på at Helse Nord RHF sammen med de tre andre regionale 
helseforetakene skal etablere en nasjonal felles løsning for drift av mønstergjenkjenning i 
regi av Norsk helsenett SF. Grunnet manglene finansiering er en felles nasjonal løsning 
utsatt.  Det forventes at Helse Nord kan være første region ut.    
 
Avslutning 
Økt digitalisering av tjenestene våre, endringer i rammebetingelser som følge av nytt 
regelverk og et sammensatt risikobilde gjør at Helse Nord står over store utfordringer 
innen fagfeltet informasjonssikkerhet. Endringer i risikobildet tilsier også at 
trusselmetodene er i rask utvikling, og at angrepene er mer avanserte og mer komplekse 
enn tidligere. Et utviklingstrekk er at interessen for pasientinformasjon er blitt større. 
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Innsamling av slike data er et mål for både kriminelle og statssponsende aktører, og 
sykehus er potensielle mål for slik informasjonsinnsamling.  
 
Helse Nord har derfor økende fokus på området, og en forutsetning for å ha et 
tilfredsstillende risikonivå krever at vi har kontinuerlig fokus på de prosesser som er 
beskrevet her. Eventuelle nye finansieringsbehov knyttet til tekniske tiltak vurderes ved 
rullering av langsiktig investeringsplan i 2017.  
 
Helse Nord RHF håper dette besvarer Helse- og omsorgsdepartementets spørsmål på et 
tilstrekkelig detaljert nivå. Hvis det er forhold som ikke er tilstrekkelig besvart supplerer 
gjerne Helse Nord RHF med ytterligere informasjon.  

 
- Rapportering fra samarbeidet om organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk utstyr og 
øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet tilnærming og kompetanse på informasjon og 
personvern i sykehusenes systemer. 
 

Som orientert om tidligere har Helse Nord RHF avventet vurderinger rundt mulig 
organisering IKT/MTU i påvente av erfaringsrapport med tiltak, utarbeidet av Helse 
Sør/Øst RHF.   
 
Anbefalingene ble oversendt Helse Nord RHF den 28.3.2017.  Helse Nord RHF vil fremover 
benytte de anbefalinger rundt fremtidig organisering som foreslås i Helse Sør/Øst samt 
etablere ulike møtepunkter med Helse Sør/Øst RHF, slik at de modeller som etableres i 
spesialisthelsetjenesten er mest mulig likeartede og robuste samt legger til rette for læring 
mellom regionene. 

  
- Rapportering på hva som er planene for samarbeid med Nasjonalt senter for e-
helseforskning.  
 

Det vises til krav om tilleggsrapportering angående planer om samarbeid med NSE i 
tilknytning til Årlig melding 2016. 
 
For å sette forberedelse og planer om samarbeid med Nasjonalt senter for e-
helseforskning inn i en bredere kontekst, redegjøre kort for de prioriteringer som er gjort 
mht omstilling av NSE. 
 
I NSEs første år i ny ham, er hovedvekten lagt på etablering, omstilling,  lederrekruttering 
og kompetanseutvikling med sikte på å bedrev tilpasse virksomheten til ny profil og 
portefølje.  Som en konsekvens av dette, måtte det første året nødvendigvis bli mer 
innadvendt enn utadvendt. Mht utadrettede aktiviteter, har kontakt og leveranser vis a vis 
det nye Direktoratet for e-helse vært gitt prioritet. Det er likevel tatt innledende initiativ til 
kontakt om samarbeid mellom Helse Nord RHF og NSE. Det har blant annet vært en rekke 
informasjons- og kontaktmøter mellom NSE og:  
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 Ledergruppen i Helse Nord RHF 
 Stabsmøte/frokostseminar med ansatte i Helse Nord RHF 
 Direktørmøte i Helse Nord 
 Fagsjefmøte i Helse Nord 
 Kvalitets- og forskningsavdelingen i Helse Nord RHF 

 
Mht mer konkret samarbeid, vil vi spesielt nevne UNN-prosjektet om pasientsentrerte 
helsetjenester der NSE utfører viktig følgeforskning med fokus på resultater i form av 
liggetider, dødelighet, kostnader mv. De første publikasjonene fra dette prosjektet vil 
komme medio 2017. Det foreligger dessuten planer om å starte følgeforskning i 
tilknytning til implementering av DIPS Arena, både for å sammenligne 
implementeringsprosessene i de tre RHFene og for å sammenligne med implementeringen 
av Helseplattformen i Helse Midt-Norge.  Det forventes ellers at den prosjektrelaterte 
kontakten mellom Helse Nord RHF/helseforetakene og NSE vil øke etter hvert som 
virksomheten dreier sitt fokus mer mot de ulike deler av helsetjenesten, både 
i kommunene og helseforetakene.  
 
Det har ellers hele tiden vært løpende kontakt med – og bred rapportering til HOD, 
angående utvikling og planer for NSE.  
 
Kopi av denne eposten sendes Ekspedisjonssjef Bjørn Astad, Helsedepartementet. 
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