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Vedrørende Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2017 – 

Tilleggsrapportering 

 
Viser til deres brev om tilleggsrapportering på Årlig melding 2017 og oversender med dette 
vårt tilsvar. 

1. Rapportering på mål i oppdragsdokumentet 

 De regionale helseforetakene skal i samarbeid etablere enhetlige arbeidsprosesser 
og systematikk for innsamling og analyser av data om forbruk, effekt, sikkerhet og 
kostnader for legemidler, andre etablerte metoder i Nye metoder og utprøvende 
behandling (off-label bruk) som gis enkeltpasienter, f. eks. ved bruk av elektroniske 
kurver, FEST og SAFEST programmet og nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Formålet er bl.a. å kunne fase ut metoder som ikke har forventet nytte. Arbeidet 
skal gjennomføres i dialog med Direktoratet for eHelse og aktørene i system for nye 
metoder. 
 

I årlig melding 2017 viser de regionale helseforetakene til rapporten om "Overgang til 
faglig likeverdige legemidler og tilgrensede oppdrag" avgitt til departementet november 
2017 i forbindelse med to andre, men tilgrensende, oppdrag gitt i 2017. I rapporten 
vises det blant annet til at prosjektet SAFEST og Sykehusenes 
legemiddelstatistikkverktøy skal bidra til en bedre oppfølging av legemidlerområdet i 
helseforetakene på lang sikt, og at det er igangsatt et arbeid for å gjennomgå 
grenseoppgangen mellom Nye metoder og anbudsprosesser. Det vises også til 
oppdraget til sekretariatet for evaluering og monitoreringstiltak. HOD ber om en 
ytterligere redegjørelse for ovennevnte oppdrag, herunder status for implementering 
av SAFEST prosjektet, samt hvordan bruk av andre virkemidler som f eks elektroniske 
kurver og nasjonale medisinske kvalitetsregistre benyttes i dag eller er tenkt benyttet 
eller videreutviklet for å dokumentere data om forbruk, effekt, sikkerhet og kostnader 
når nye metoder eller utprøvende behandling benyttes i tjenesten. 
 

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har bedt Nasjonal IKT 
HF om å bidra til utarbeidelse av felles plan. I utarbeidelsen av planen har Nasjonal 
IKT HF hatt samtaler og møter med representanter fra Statens legemiddelverk. Disse 
har i etterkant fått planen til gjennomlesning, og stiller seg bak den. 
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Nasjonal IKT HF har oversendt planen til Direktoratet for e-helse for gjennomlesning 
og kommentarer. De støtter den generelle innretningen av planen, men påpeker 
behovet for mer detaljering av både kostnadsbildet og nytteverdien for de enkelte 
aktørene. De foreslår utarbeiding av samfinansieringsmodell som en aktivitet i 
planen. Direktoratet for e-helse vil når notatet er ferdigstilt oversende det Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 
FEST-registeret, som forvaltes av Statens Legemiddelverk på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, er i dag en nasjonal kilde til informasjon om legemidler. 
FEST-registeret ble utviklet for å understøtte e-reseptkjeden, men brukes av 
sykehusene også som basis for strukturert legemiddelinformasjon til kurve- og 
logistikkløsninger. Fordi FEST-registeret er utviklet primært som 
informasjonsgrunnlag for e-resept, mangler det informasjon som er nødvendig for 
effektiv og trygg bruk av legemidler internt i sykehusene.  Helseregionene har delvis 
kompensert ved selv å komplettere, strukturere og kvalitetssikre data fra FEST-
registeret. Nasjonal IKT HF har derfor på vegne av de regionale helseforetakene 
gjennomført flere tiltak for å spesifisere krav til legemiddelinformasjon for bruk i 
spesialisthelsetjenesten. Tiltakene, kalt SAFEST (Sykehus, Apotek og FEST) har endt 
opp med å definere et sett med 22 kravområder for forbedringer av 
legemiddelinformasjon fra Statens Legemiddelverk, hvorav fire kravområder er 
spesielt høyt prioritert. Legemiddelverket har utarbeidet en detaljert prosjektplan og 
kostnadsestimat for realisering av de fire særskilt prioriterte kravområdene.   
Med økende digitalisering på legemiddelområdet hos aktører i alle deler av 
helsetjenesten, vil behovet for komplett, oppdatert, kvalitetssikret og strukturert 
legemiddelinformasjon stige i årene framover. Siden dagens FEST-register ikke 
tilfredsstiller dette behovet, bør det utvikles et nasjonalt tjenestegrensesnitt for 
legemiddelinformasjon basert på spesifikasjonene fra SAFEST. Aktørene som vil 
benytte seg av et nytt nasjonalt tjenestegrensesnitt vil komme fra alle deler av 
helsetjenesten. Det må derfor utarbeides en nøkkel for fordeling av kostnader mellom 
aktørene, primært Statens legemiddelverk, de regionale helseforetakene og 
kommunene. Arbeidet med etablering av nasjonalt tjenestegrensesnitt kan kun 
startes når avklaringer for finansieringen av tiltaket er fullført. Når denne 
forutsetningen er oppfylt, har Legemiddelverket anslått at det vil ta ca. 2,5 år å levere 
en løsning på de fire høyt prioriterte kravområdene som utgjør første trinn. 
Her vil særlig tilgjengeligheten av internasjonale kilder for legemiddelinformasjon 
påvirke. Det europeiske legemiddelverket EMA arbeider gjennom sitt SPOR-program 
med å tilby grunnlagsdata for legemidler på internasjonalt standardisert format. 
Statens legemiddelverk gjorde i 2016, oppdatert mars 2018, en vurdering av 
muligheten for realisering av alle kravområdene fra SAFEST. I denne vurderingen 
peker Legemiddelverket på SPOR-programmer fra EMA som en sentral kilde til 
nødvendig informasjon for oppfyllelse av et betydelig antall av de resterende 18 
kravområdene. I henhold til foreløpig tidsplan, kan SPOR begynne å tilby data i 
perioden 2022-2025. 
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Helse Nord RHF gjennomfører nå konfigurering for planlagt implementering av 
elektronisk kurve.  Det vil bety digitalisering av legemiddelbehandling på sykehus. 
Det vil gi bedre data for virksomhetsstyring, annet kvalitetsarbeid og forskning, samt 
oppfølging av nye metoder og utprøvende behandling. Helse Nord RHF har et 
datavarehus (Helse Nord LIS) som etter planen skal høste data fra kurvene inn til de 
nasjonale kvalitetsregistrene. 
 
SKDE ved servicemiljøet for kvalitetsregistrene utarbeider rapporter om 
dekningsgrad og viktige funn fra kvalitetsregistrene til bruk i de kliniske miljøene.  
Sykehusapotekene utarbeider også rapporter der legemiddelstatistikk sammenstilles.  
Dette er manuelt arbeid som vil bli automatisert i en nasjonal enhetlig elektronisk 
løsning der klinikerne kan hente ut egne data for systematisk arbeid med å bedre 
kvaliteten. 

 
 De regionale helseforetakenes sluttevaluering av prosjektet Transport av psykisk 

ustabile personer forutsettes å foreligge sammen med årlig melding for 2017. Det 
skal rapporteres på omfang av politioppdrag, brukertilfredshet og på utvikling mht 
omfanget av akutt-innleggelser. Rapportering og oppsummering skal gjøres i 
samarbeid mellom helse-foretakene og aktuelle politidistrikt, jf. revidert 
oppdragsdokument 2014 og departementets brev av 1. desember 2014 etter 
Stortingets behandling av Prop. 93 S (2013-2014). 

 
HOD ser frem til endelig rapport og vurdering i løpet våren. 
 

Egen rapport oversendes etter avtale til HOD innen 1. mai 2018. 

2. Rapportering på krav i foretaksmøtet 

Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.2.2 Utvikling av heltidskultur. Vi 
ber om rapportering på følgende: 

- sikre at helseforetakene i større grad enn nå tilbyr nyutdannet helsepersonell hele 
faste stillinger. 
 

I foretaksgruppen gjelder den generelle hovedregelen om tilsetting i hel stilling. 
Videre er det slik at deltidsansatte har fortrinnsrett til større stillingsandel ved 
ledighet i henhold til lovverket. Det er stilt krav til helseforetakene om å øke andelen 
som får hel fast stilling.  
 
Det er forventet at Helse Nord får implementert systemstøtte for måling av fast 
tilsettingsgrad blant nyutdannet helsepersonell innen utgangen av 2018. Dette vil 
bidra positivt i oppfølgingsarbeidet av målet om flere i hel stilling. 
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Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.2.3 Vold og trusler mot 
helsepersonell, hvor det skal utvikles felles indikatorer for registrering, rapportering og 
oppfølging. Vi ber om rapportering på når helseforetakene og det regionale 
helseforetaket kan rapportere på nasjonale indikatorer på dette området. 
 

Prosjekt «Implementering av HMS-indikatorer» er i konseptfasen og forventet 
sluttført innen utgangen av 2018. Det er forventet å kunne rapportere på dette fra 
januar 2019. 

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 om kvalitetsregister under pkt. 3.2.6 
Samordning på helseregisterfeltet. Vi viser til Riksrevisjonens funn og anbefalinger i 
"Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske 
mål", samt føringer om nye kvalitetsregistre i revidert oppdragsdokument 2017. På 
denne bakgrunn ber vi om en mer konkret redegjørelse for hvordan RHFene vil sikre en 
styringsmodell på tvers av de regionale helseforetakene som gir fremdrift i 
kvalitetsarbeidet og utvikling av medisinske kvalitetsregistre i tråd med nasjonale 
føringer. 
 

I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. april 2018, vises til krav i 
foretaksmøte om kvalitetsregister under punkt 3.2.6 Samordning på 
kvalitetsregisterfeltet. Det vises her til Riksrevisjonens funn og anbefalinger i 
Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å oppnå 
helsepolitiske mål, samt føringer om nye kvalitetsregistre i revidert 
oppdragsdokument for 2017. På denne bakgrunn bes det om en mer konkret 
redegjørelse for hvordan RHFene vil sikre en styringsmodell på tvers av de regionale 
helseforetakene som gir fremdrift i kvalitetsarbeidet og utviklingen av de medisinske 
kvalitetsregistrene i tråd med nasjonale føringer.  
 
Ovennevnte formulering om «hvordan RHFene vil sikre en styringsmodell…» kan 
leses som om man ønsker en felles tilbakemelding fra RHFene på dette spørsmål. 
Gjennom kontakt med saksbehandler i departementet, er det imidlertid avklart at det 
er greit med separate tilbakemeldinger fra hvert RHF. Det ligger for øvrig i sakens 
natur at det, på nåværende tidspunkt, ville vært krevende å gi en felles 
tilbakemelding på dette spørsmålet. Det vises for øvrig til det nylig avholdte møtet 
med statsråden om denne saken; dette møtet var initiert av Helse Nord RHF og må 
sees som en oppfølging av tilsvarende møte, om tilgrensende sak, med 
departementets embetsverk 17. april i fjor. 
 
Helse Nord RHF har derfor – i egenskap av å være gitt oppdraget med å drive det 
nasjonale servicemiljøet for nasjonale kvalitetsregistre – over tid tatt mange initiativ 
for å adressere ulike utfordringer på dette feltet. Disse initiativene er tatt på flere 
felter (finansiering, organisering, IKT, harmonisering av definisjoner og variabler 
mv.) og på flere arenaer (Interregional styringsgruppe, AD-møtet, departementet, 
Helsedirektoratet, direktoratet for e-helse og Nasjonal IKT.). De fleste av disse 
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initiativene dreier seg om å styrke samordning og samarbeid for å utvikle best mulige 
nasjonale løsninger. 
  
Slik Riksrevisjonen påpeker, er dagens styringsmodell for kvalitetsregisterfeltet 
kompleks. Uten å foregripe konkrete løsninger, ser derfor adm. direktør i Helse Nord 
RHF behov for en enklere og mer effektiv styringsmodell som kan gjøre det mulig å 
treffe legitime beslutninger også i tilfeller der det ikke er full konsensus mellom 
RHFene. Riksrevisjonens kritiske merknader omfatter imidlertid hele styringskjeden, 
inkludert departement og ytre statsetater. En gjennomgang av styringsmodellen med 
sikte på forenklinger, bør derfor omfatte hele styringskjeden. Adm. direktør i Helse 
Nord RHF ser det derfor slik at helse- og omsorgsdepartementet i første omgang bør 
gjøre seg opp en egen vurdering av de merknader som er fremmet i Riksrevisjonens 
rapport og de momenter som fremkom i møtet med statsråden den 18. april. På dette 
grunnlag anbefales departementet å ta initiativ som – i samarbeid med RHFene og 
fagmiljøene - kan bidra til arbeidet med å utvikle en ny og forenklet styringsmodell 
som bedre ivaretar hensynet til gode nasjonale løsninger på dette feltet. 

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.2.9 Beredskap og sikkerhet. Vi ber 
om rapportering på følgende: 

- implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på 
skadested. 
 

Status i helseforetakene: 
 
Helgelandssykehuset: 
Ny veileder er gjennomgått og tatt i bruk i HSYK. 
 
Opplæring er gjennomført og øvelser gjort. 
 
Nordlandssykehuset: 
Helsedirektoratets veileder for helsetjenestens organisering på skadested er / har: 

 del av halvårlig delegeringsgodkjenning 
 del av lærlingeløpet i Ambulansetjenesten NLSH 
 del av MOM kurs som samtlige ansatte skal gjennom våren 2018 
 implentert i samtlige PLIVO-treninger etter 01.01.2018 
 vesentlig del av alle øvingsaktiviteter som planlegges i tjenesten 
 del av lokal nødnettutdanning etter 01.01.2018 
 fått betydelig plass i ny MOM – går «live» våren 2018.  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Blir tatt til høsten.  
Begynt forberedelser. 
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Finnmarkssykehuset: 
Gjennomgått og implementert i Finnmarkssykehuset. 
 
Ny organisering på skadested er gjennomgått på fagsamling i 2017. Alt prehospitalt 
personell har hatt opplæring og trent på ny veileder. 
 
Er del i godkjenning under fagcamp årlig. 

 
- sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med utgangspunkt i vurdering av 
risiko og sårbarhet, og oppfølging gjennom internkontroll. 
 

Innenfor området personvern og informasjonssikkerhet ble det fra Helse Nord RHF til 
helseforetakene stilt følgende konkrete krav i oppdragsdokument 2017:  
 
 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. 

 
Status for disse kravene ble behandlet i styret for Helse Nord RHF i vedlegg til 
styresak «Årlig melding 2017 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD).  
 
I vedlegget orienteres det om status for styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene 
som ikke rapporteres til HOD.  Nedenfor gjengis disse: 

Styrene i helseforetakene har behandlet området informasjonssikkerhet med status 
på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i 2017. 
 
Flere av helseforetakene avgrenser dette kravet til å omhandle Helse Nord RHF sitt 
brev til helseforetakene 24. November 2015.  I et kontinuerlig utviklingsarbeid er 
dette forståelig, da dette brevet gir viktige prioriteringer. Gjennomføring og 
oppfølging av risikovurderinger i helseforetakene er en kontinuerlig prosess.  
 
Styresakene viser at det har blitt gjennomført svært mange risikovurderinger på 
kort tid. Det er gjennomført mange risikoreduserende tiltak, men ifølge styresakene 
er det fortsatt områder hvor status på anbefalte tiltak ikke er tilfredsstillende. 

 
Med unntak av en, gir styresakene en detaljert beskrivelse av hvilke 
risikovurderinger som er gjennomført, og beskriver og tidfester plan for hvilke som 
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skal gjennomføres. Disse sakene gir også en beskrivelse av hvilke risikoer som er 
avdekket, og hvilke tiltak som er iverksatt. 
 
Helse Nord RHF vil innhente, og eventuelt følge opp, ytterligere informasjon der 
styresakene er ufullstendig i beskrivelsen av gjennomførte risikovurderinger, tiltak 
og plan fremover. 

 
Til info gjengis også følgende tilgrensende krav og besvarelser som ble rapportert på i 
styresaken: 
 
 Innen 30. juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger 

av EUs nye personvernforordning. 
I mai i år får Norge nye personvernregler. Da vil den nye personvernforordningen 
fra EU erstatte dagens regelverk. Det nye regelverket styrker ordningen med 
personvernrådgiver (ombud), og det blir obligatorisk for sykehusene. Til nå har 
dette vært en frivillig ordning.  
 
Alle helseforetak i Helse Nord har etablert ordningen med personvernombud. Ett 
av helseforetakene har valgt å kjøpe denne tjenesten fra UNN HF, mens de andre 
HFene har ansatt egne personvernombud.  
 
Datatilsynet har uttalt at erfaringsmessig viser det at det å ha en person med 
kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. 

 
 Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og HelseCERTs 

generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. 
De relevante tiltakene er lagt inn under Helse Nord IKT sitt prosjekt «Helhetlig 
informasjonssikkerhet». Helse Nord IKT har etablert samarbeidsforum, hvor IKT 
sikkerhetskoordinator fra alle helseforetakene deltar. IKT sikkerhetskoordinator 
skal sikre oppfølging og iverksettelse av tiltak i eget foretak. 

 
 Sikre at anskaffelser og innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- og 

sikkerhetsmessige krav. 
Helse Nord IKT har utarbeidet krav for tilknytning til IKT-infrastruktur i Helse 
Nord. Dette har vært presentert og behandlet i bestillermøte med alle helseforetak. 
Kravdokumentet er nylig revidert og kvalitetssikring av reviderte krav pågår nå i 
Avdeling for tjenesteproduksjon i Helse Nord IKT. Når reviderte krav er ferdigstilt, 
vil disse framlegges bestillermøtet på nytt.  
 
Helseforetakene melder om at anskaffelser og innføringer av IKT systemer gjøres i 
henhold til gjeldene krav fra Helse Nord IKT og Helse Nord. Noen av 
helseforetakene trekker frem at det er dialog med Helse Nord IKT ved behov.  
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Ett av helseforetakene melder at det ikke er gjennomført egne anskaffelser i 2017. 
 

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.3.4 Ressursutnyttelse og kvalitet i 
tjenesten (Oppfølging av prioriteringsmeldingen). Vi ber om rapportering på følgende: 

- utrede hvordan prinsippene for prioritering kan vektlegges i utforming av 
regionale og lokale utviklingsplaner. 
 

Det har ikke vært igangsatt et spesifikt utredningsarbeid, men prinsippene og 
kriteriene for prioritering har vært trukket fram i innledende faser av arbeidet med 
den regionale utviklingsplanen. Gitt Helse Nords utfordrende geografi, oppstår 
dilemmaer i det å sikre hele befolkningen likeverdig tilgang på helsetjenester 
samtidig som ressurskriteriet ivaretas. Denne problematikken vil bli drøftet i den 
regionale utviklingsplanen. Videre vil utviklingsplanen beskrive tiltak for å sikre at 
lavt prioriterte pasientgrupper, f. eks. innen TSB, BUP og psykisk helsevern, gis 
tilstrekkelig forrang. 
  
Når det gjelder foretakenes arbeid med lokale utviklingsplaner, er det ikke gitt 
spesielle føringer om at prioriteringsprisnippene skal vektlegges i arbeidet, men det 
er i OD for 2017 og 2018 lagt inn som et generelt krav til alle foretakene at 
«Prinsippene for prioritering skal ligge til grunn for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder nye legemidler, teknologi og endring i 
arbeidsprosesser.  

 
Vi viser til krav i foretaksmøtet 10.1.17 under pkt. 3.3.4 Ressursutnyttelse og kvalitet i 
tjenesten (Avtalespesialister). Vi ber om en rapportering på hvor mange avtalte årsverk 
avtalespesialister Helse Nord RHF har avtale om per 31.12.17, herunder hvilken 
endring dette innebærer fra 31.12.16. 
 

 

 
 

 

Per 31.12.2017

Antall hjemmler totalt årsverk Antall hjemmler totalt årsverk

 Fødselshjelp og kvinnesykdommer 7 5,75 7 5,75

 Indremedisin, alle sub spesialiteter 9 6,9 9 7,4

 Hud og veneriske sykdommer 2 2 2 2

 Urologi 1 0,6 2 1,6

 Revmatologi 1 0,2 1 0,2

 Øre-, nese- og halssykdommer 7 5,75 7 5,75

 Øyesykdommer 20 16,57 18 16,37

 Psykiatri 10 6,1 10 7,4

 psykologi 25 22,15 25 22,15

 Totalt 82 66,02 81 68,62

2016 2017
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