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1 Innledning 
 
Mal for helseforetakenes årlige melding for 2020 til Helse Nord RHF. Nummereringen på kravene 
følger nummereringen i oppdragsdokumentet.  
 
Rapportering på styringsparametere og andre oppgaver er innarbeidet i dokumentet, og følger ikke 
som eget vedlegg.  
 
Forkortelser i tabellene: 
OD HOD - Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 
RHF  - Helse Nord RHF 
FTP HOD - Foretaksprotokoll Helse- og omsorgsdepartementet 
FIN  - Finnmarkssykehuset HF 
UNN  - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
NLSH  - Nordlandssykehuset HF 
HSYK  -  Helgelandssykehuset HF 
SANO  - Sykehusapotek Nord HF 
HNIKT  - Helse Nord IKT HF 
 
 
Oversikt over frister: 

Rapportering Frister 
Årlig melding 
 

Administrativt behandlet Årlig melding: 5. februar 2021. 
Styrebehandlet Årlig melding (styrevedtak): Mars 2021. 

 
 
  



Årlig melding 2020 

4  
 

3.0 Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
Kilde Nr Kravtekst Gjelder 

foretak 
Rapporter

ings-
frekvens 

 
RHF 1 Pasientene må gis god informasjon om 

kontaktlegeordningen. Registrere andel pasienter som får 
kontaktlege innen fagområder hvor behovet for 
kontaktlege er særlig stort, for eksempel kreft og 
habilitering.  

FIN, UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig 
melding 

Ved Nordlandssykehuset får kreftpasienter ved enhet for kreft og lindrende behandling tildelt 
kontaktlege. Det samme gjelder barn med kroniske sykdommer, nyretransplanterte og 
dialysepasienter, pasienter med degenerative nevrologiske sykdommer, revmatologiske 
sykdommer og KOLS.  
Ved UNN er fagområder og pasientgrupper aktuelle for kontaktlegeordningen identifisert, og 
mange får oppnevnt kontaktlege. Det gjenstår imidlertid et mer systematisk arbeid for å 
registrere andel pasienter som har fått kontaktlege, og dette arbeidet vil fortsette i 2021.  
Ved Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset gis det informasjon om ordningen, men det er 
variasjon i hvor stor grad pasienter tildeles kontaktlege.  
Selv om det ligger til rette for å registrere tildelt kontaktlege i Dips, er gode rutiner for 
systematisk registrering ikke godt nok innarbeidet. Derfor er registreringen mangelfull i alle 
foretakene. 
I løpet av vinteren 2021 vil det bli lagt ut mer tilgjengelig informasjon om kontaktlegeordningen 
på nettsidene våre.  
 

 
RHF 2 Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells 

kompetanse i involvering og opplæring av voksne 
pårørende.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Ved UNN gjennomføres flere tiltak som skal bidra til økt kompetanse blant helsepersonell i 
opplæringssituasjoner bla. kurs i samvalg og helsepedagogikk, og Fire gode vaner. 
 
Ved lærings- og mestringssenteret Nordlandssykehuset er det gjennomført undervisning og 
veiledning til både studenter og fagpersoner innen helsepedagogikk; totalt 43 ulike oppdrag i 
Bodø, Lofoten og Vesterålen. 
 
Helgelandssykehuset har prioritert kompetansehevende tiltak knyttet til barn som pårørende, og 
har ikke utarbeidet kompetansehevende tiltak for involvering og opplæring av voksne pårørende 
i 2020. Dette vil bli gjort i 2021. 
 
Finnmarkssykehuset har pga. pandemien utsatt arbeidet med dette til 2021. 

 
RHF 3 Gjennomføre tiltak med mål om å styrke helsepersonells 

kompetanse i samisk språk og kulturforståelse.  
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 
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Arbeidet er forsinket på grunn av koronapandemien. Helseforetakene skal jobbe videre med å 
igangsette tiltak for å styrke helsepersonells kompetanse i samisk språk og kulturforståelse i 
2021, dette i henhold til strategidokumentet Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
Selv om at det er forsinkelser med arbeidet er det utført oversettelse av nettside, diverse 
materiell og brosjyrer til bruk i arbeidet med barn som pårørende til nord-, sør- og lulesamisk. 
Det er også utført utsmykninger med samiske navn og motiver i enkelte avdelinger i 
helseforetakene. Sámi klinihkka har utviklet og ferdigstilt et e-læringsprogram i samisk språk og 
kultur, som nå er tilgjengelig for videre distribusjon.  
 

 
RHF 4 Utvikle rutiner for gode overganger fra barn til voksen i 

sykehus innenfor minst tre fagområder. Ungdomsrådene 
skal involveres i dette arbeidet.  «Prinsipper for gode 
overganger» utviklet av ungdomsrådene i Helse Nord, bør 
tas hensyn til i utarbeidelsen av rutinene.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

UNN har utarbeidet retningslinjer for å sikre gode overganger fra barn til voksen, (Docmap RL 
9091), som har vært på høring i klinikker og ungdomsrådet. Det gjennomføres overføringsmøter 
innen revmatologi, diabetes og habilitering. Ungdomsrådet har ikke vært involvert i arbeidet med 
overgangene i de ulike fagområdene ennå og det er ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer innen 
hvert område, men disse er under utvikling.   
  
Ved Nordlandssykehuset har en arbeidsgruppe med deltakere fra Psykisk helse og rus (PHR) -
klinikken og ungdomsrådet jobbet med overgang fra barn til voksen innenfor psykiatri, BUP og 
TSB. Siste møte i gruppen er lagt til 20. januar 2021. Deretter blir det høring og gjennomgang i 
ledergruppen i PHR- klinikken før rutinene kan implementeres.. 
 
Barneklinikken jobber med rutiner for overganger fra barne- til voksenavdeling på mange 
områder. Revma-prosjektet tok utgangspunkt i prinsippene for gode overganger under 
utarbeidelse av HEADS-ungdomsanamnesen. Modellen som ble utarbeidet, og erfaringer fra 
revmaprosjektet, brukes nå i arbeidet med transisjon innenfor flere fagområder i somatikken. 
Det er samarbeid og dialog med ungdomsrådet i utviklingen av tilbudet til ungdom. Det gjenstår 
fortsatt mye arbeid som avhenger av samarbeid innenfor voksenmedisin og tilgang til 
tverrfaglige behandlingsteam på tvers av klinikkene. 
 
Ved Helgelandssykehuset har Senter for psykisk helse på Mo jobbet aktivt med å sikre gode 
overganger mellom poliklinikkene for barn og ungdom og voksen. Det er etablert faste 
møtepunkter mellom poliklinikkene. I enhet for psykisk helse og rus vil erfaringer fra arbeidet i 
Mo i Rana breddes ut i hele helseforetaket. 
Det har foreløpig ikke lyktes i å etablere ungdomsråd i HSYK, og det har derfor ikke vært 
systematisk ungdomsmedvirkning eller systematisk bruk av Prinsipper for gode overganger.  
Etablering av ungdomsråd vil være et tiltak i 2021. 
 
I Finnmarkssykehuset er poliklinikkene innen psykisk helsevern for barn/unge og voksne 
samlokalisert. Dette gir gode fysiske rammer for samarbeid og for å skape gode overganger. Å 
sikre gode overganger er nedfelt i prosedyrer og følges opp i den kliniske driften. Innen 
habilitering er det laget gode prosedyrer for overføring fra barne- til voksenhabilitering. Det har 
vært dialogmøte med ungdomsrådet angående rutiner for gode overganger. 
Ved klinikk Hammerfest pågår et arbeid for å lage gode overganger innen diabetes. 
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RHF 5 Ta i bruk samvalgsverktøyene som er publisert på 
helsenorge.no i klinisk praksis. UNN skal lede arbeidet 
med å utvikle en mal for evaluering av samvalgsverktøy i 
samarbeid med de andre helseforetakene.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Oversikt over bruk av samvalgsverktøyene viser at det er variasjon i bruk, både mellom 
foretakene og mellom verktøyene.   
 
Samvalgssenteret ved UNN har vært sentral i utviklingen av samvalgsverktøyene. Verktøyene er 
tatt i bruk i relevante avdelinger ved UNN, og utvikling og bruk av verktøyene fortsetter i 
samvalgssenteret og i de aktuelle fagområdene. I 2020 er ulike metoder for evaluering testet ut, 
og med utgangspunkt i erfaringene videreføres arbeidet i 2021. 
 
Ved Nordlandsykehuset er det gjennomført workshop i samarbeid med samvalgssenteret ved 
UNN, hvor brukerutvalget og ungdomsrådet deltok. Målsettingen var å gi innspill til utvikling av 
arbeidet med samvalg, med vekt på hvordan Ungdomsrådet og Brukerutvalget kan være viktige 
pådrivere. Samvalg har også vært tema i klinikksjefenes ledergruppemøte, hvor samvalgssenteret 
presenterte sitt arbeid og delte erfaringer fra UNN. 
Innen psykisk helse og rus er det utviklet et samvalgsverktøy for psykoser. Selv om 
samvalgsverktøyet brukes lite, har samvalg som metode blitt brukt i flere år. Bruk av samvalg 
følger nå også direkte av pakkeforløpene og endringene i Lov om psykisk helsevern. Det har vært 
jobbet systematisk med samvalg, hvor samvalg har vært fast tema på familiesamlinger og 
pårørendedager, samt i Regionalt fagnettverk for psykoser (REFP). REFP har også laget en egen 
film som viser ulike valg og tilnærminger som er mulige. 
Av de 12 samvalgsverktøyene som finnes innen somatikk er det bare verktøyet for sykelig 
overvekt som er tatt i bruk. Samvalg som metode er mer integrert. Årsaker til at verktøyene ikke 
brukes er at de er lite kjent for fagmiljøet. 
 
I Helgelandssykehuset var dette tema i utvidet ledermøte i desember 2020, hvor alle 
enhetsledere og områdesjefer samt medisinsk direktør og senter for samhandling deltok. 
Samvalgssenteret ved UNN presenterte samvalg og implementering av samvalg.  Samvalg ved 
Helgelandssykehuset er planlagt som ledermøtesak og implementeringen vil bli iverksatt i løpet 
av våren 2021. 
 
Finnmarkssykehuset har foreløpig ikke tatt i bruk samvalgsverktøyene, men tema har vært tatt 
opp på ledermøtet i klinikk Hammerfest, og arbeidet med å implementere bruk av verktøyene vil 
fortsette i 2021. 
Samvalgsverktøyene er ikke oversatt til samisk, og Finnmarkssykehuset vil derfor arbeidet for at 
dette blir gjort. 
 

 
 

RHF 8 Vurdere utvikling i bruk av behandlingshjelpemidler for å 
korrigere uønsket variasjon og definere ønsket utvikling 
med økt hjemmebehandling. Vurdere behov for 
kompetanse og eventuelle organisatoriske endringer.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapport
er og Årlig 

melding 

Ved UNN er det betydelig økt aktivitet de siste årene, både i antall utstyrsenheter og 
forbruksmateriell, noe som har medført stor økning i driftskostnader og økt behov for 
personellressurser. Hjemmebaserte tjenester utvikles raskt og stiller nye krav til installasjon, 
opplæring og vedlikehold av behandlingsutstyr og analyseutstyr, ettersom dette skal plasseres ut 
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i hjemmene til pasienter i landsdelen. Seksjonen registrerer alt behandlingsutstyr i eget system 
(medusa BHM modul) i henhold til krav i håndteringsforskriften. En naturlig videreutvikling av 
seksjonen er å ta større del i den behandlingen som foregår desentralisert og i hjemmet. Økt 
antall pasienter som behandles hjemme, ny teknologi og mer avstandsoppfølging gjør det 
nødvendig med en utredning på regionalt nivå for hvordan behandlingshjelpemidler skal være 
organisert og finansiert i fremtiden. 
 
Nordlandssykehuset har pga. pandemien ikke hatt kapasitet til å igangsette dette arbeidet. 
 
Helgelandssykehuset har gjennomført omfattende organisatoriske endringer siste tre år, jf. 
tertialrapporter 1. og 2. tertial 2020. Det er ikke gjennomført vurdering av uønsket variasjon eller 
definert ønsket utvikling med økt hjemmebehandling. 
 
I Finnmarkssykehuset er utlån av behandlingshjelpemidler omtrent på linje med 
sammenlignbare foretak og foretaksgruppen i Helse Nord. Kostnadene er lavere sammenlignet 
med andre foretak. Det er gjort en vurdering av dagens organisering av behandlingshjelpemidler 
i Finnmarkssykehuset, og konklusjonen våren 2020 er at dagens organisasjon er hensiktsmessig 
ut fra dagens behov.  

 
 

RHF 15 Utarbeide en plan for å innføre ParkinsonNet innen 
utgangen av året, med sikte på innføring innen 30. juni 
2021.   

UNN, 
NLSH 

Årlig melding 

Nasjonal plan er utarbeidet og vedtas i februar/mars 2021. Regional planlegging starter vinteren 
2021, med plan om implementering av to fagnettverk i regionen; henholdsvis høst 2021 og vinter 
2022.  

 
RHF 16 Planlegge oppstart av legemiddelleveranser til Helgelands-

sykehuset.                                                
SANO, 
HSYK 

Årlig melding 

Planleggingsprosjekt er gjennomført og planlagt oppstart av legemiddelleveranser er 16. februar 
2021. 

 
RHF 17 Utvikle mal for å evaluere bruk av samvalgsverktøy i 

samarbeid med de andre helseforetakene.  
UNN Årlig melding 

UNN har pilotert ulike metoder for evaluering av bruk av samvalgsverktøy. Erfaringene tas med 
inn i det interregionale arbeidet for koordinering av samvalg. 

 
 

FTP 18 Utvikle en informasjonsstrategi for å formidle hvilke 
tjenester som ytes til befolkningen og tilreisende ved 
Longyearbyen sykehus, herunder også 
betalingsordningene for de ulike tjenestemottakerne 
innen 31.12.2021.  

UNN Årlig melding 

Dette kravet ble utsatt til 2022, jf. revisjon av oppdragsdokumentet 2021. 
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3.1 Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
RHF 1 Minimum 100 nye behandlingsbeskrivelser skal 

publiseres på foretakets nettside.  
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Virksomhetsr
apport og 

Årlig melding 

Målet ble nådd for alle fire sykehusforetak, og dermed øker omfanget av å tilby digital 
pasientinformasjon om utredning og behandling. Digital pasientinformasjon forventes av 
pasienter og pårørende, og må være på plass for å kunne sende ut digitale pasientbrev via 
helsenorge.no. 

 
 
3.2 Somatikk  
 

RHF 2 Innføre pakkeforløp for hjerneslag del 2. FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Pakkeforløp for hjerneslag del 2 omfatter tiden etter det akutte forløp, og har en rekke 
målepunkter knyttet til rehabilitering og oppfølging. Registrering gjøres i Norsk 
hjerneslagsregister, og det er anbefalt å gjøre registreringer fortløpende, slik at resultatene kan 
brukes til kontinuerlige forbedringer lokalt.  
Resultatene viser at det er forsinket registrering i hele pakkeforløpet, og det er foreløpig ikke 
mulig å ta ut representative data. Det er planlagt et nasjonalt arbeid i 2021 for å støtte opp om 
implementeringen av del 2 av pakkeforløpet. 
 
UNN har fulgt opp pakkeforløpet så langt det har vært mulig med de begrensninger pandemien 
har medført. 
Ved Nordlandssykehuset har det vært utfordringer med gjennomføring av «Tidlig støttet 
utskriving» og «2- og 3-måneders kontroller» på de ulike lokasjonene i NLSH. 
Helgelandssykehuset rapporterer at nasjonale retningslinjer og sjekklister følges, med 
innrapportering til Norsk hjerneslagsregister. 
Finnmarkssykehuset har startet prosessen med å implementere del 2 men er enda ikke helt i mål. 

 
RHF 3 Registrere fødselsnummer på alle nyfødte før utskrivelse. FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Det er fortsatt utfordringer med å få registrert fødselsnummer i pasientjournalen før utskrivelse. 
Barnet tildeles fødselsnummer fra skatteetaten 12-72 timer etter fødsel. Fødselsnummer meldes 
automatisk til sykehuset og til foreldrene, men registreres ikke automatisk i Dips mer enn 1 
gang/uke. Derfor blir fødselsnummer registrert manuelt, noe som kan utgjøre en risiko for 
pasientsikkerheten. Det finnes løsning for at automatisk registrering i Dips kan skje oftere, og 
dette vil bli fulgt opp i 2021. 
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RHF 4 Forberede innføring av screening for tarmkreft i henhold 
til føringer i regionalt prosjekt. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Helseforetakene deltar i regionalt innføringsprosjekt. Helse Nord følger nasjonal plan for 
utrulling av screening for tarmkreft. Ifølge denne skal de første screeningsdeltakere få tilbud om 
screening med avføringsprøver i august 2022. Deretter vil andel screening med primær 
koloskopi gradvis økes over flere år. Rekruttering av klinisk personell anses som den største 
utfordringen i regionen. Oppgradering og anskaffelse av egnet ikt-verktøy er en annen utfordring 
som det jobbes med i vedtatt delprosjekt.  
 
Kreftregisteret har utarbeidet en kvalitetsmanual med Krav og anbefalinger til screeningsenter for 
tarmkreft, og Nordlandssykehuset oppfyller per i dag ikke alle krav. Det er behov for økte 
personellressurser; anslått til en overlegestilling samt sykepleier og helsesekretær. I tillegg vil 
ressursbehovet øke ved patologisk avdeling.  
Det er også behov for egnede lokaler for overvåkning av pasienter etter gjennomført 
undersøkelse, og utstyr for å kunne øke kapasiteten og oppfylle kvalitetskravene som stilles til 
sporing av alle skop gjennom hele prosessen. 
Nordlandssykehuset bruker programmet Endobase til bildedokumentasjon. Endobase begynner 
bli utdatert, med behov for oppgradering eller bytte til nytt system. Dette en utfordring også ved 
andre helseforetak i regionen. 
  
Ved UNN er det også behov for å øke kapasiteten. Det er behov for å utvide eksisterende 
desinfeksjonsrom, ekstra endoskopirom, samt å rekruttere personell. Behov for kapasitetsøkning 
er meldt til foretakets drifts-/investeringsplan for perioden 2021-2023. 
 
Helgelandssykehuset har kartlagt behov for økte ressurser, og Finnmarkssykehuset følger opp 
forberedelsen slik anbefalt i det regionale prosjektet. 

 
 
 

RHF 7 Andel av meniskopererte over 50 år ved skal være lavere 
enn 35%.  

FIN, 
UNN, 
HSYK 

Årlig melding 

Ved UNN er målet om lavere andel enn 35 prosent nådd. Finnmarkssykehuset hadde en andel på 
43 prosent, og Helgelandssykehuset 42 prosent; åtte av 19.  Få pasienter gir store prosentvise 
utslag, og så lenge nasjonale anbefalinger følges, anslås resultatene å være i tråd med kravet. 
 
 

 
RHF 8 Antall acromionreseksjoner i 2020 skal være lavere enn 

50 per 100 000 innbyggere i opptaksområdet.  
FIN, 

NLSH 
Årlig melding 

På grunn av mangelfullt datagrunnlag er det ikke mulig å rapportere på dette kravet i år. 
Nordlandssykehuset vil i 2021 gjennomføre tertialvis gjennomgang av aktuelle opphold for å 
kartlegge status, og ved behov korrigere praksis. 
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OD-
Tille
gg/
RHF 

9 Delta i ny vurdering av intensivtilbudet ved Kirkenes 
sykehus, for å sikre at klinikken har ressurser og 
kompetanse til å behandle respiratorpasienter som ikke 
kan sendes videre. Frist for vurderingen er 1. oktober. 

FIN, 
UNN 

Årlig melding 

UNN og Finnmarkssykehuset har deltatt i arbeidet. Oppdraget ble levert innen utsatt frist 1. 
november. 
 

 
 
 
 
3.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester  

RHF 1 Rapportere på innhold og samhandling med inngåtte 
samarbeidsavtaler med avtalespesialister tertialvis. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapport
er og Årlig 

melding 

Status for inngåtte samarbeidsavtaler er god for 3 av 4 helseforetak. Nordlandssykehuset melder 
om at arbeidet har vært nedprioritert som følge av pandemien og derfor ikke hatt ønsket 
utvikling i 2020. 
 

 Antall avtalespes Inngåtte avtaler                       Andel 
Finnmarkssykehuset 7 6 85 % 

UNN 41 39 95 % 
Nordlandssykehuset 29 11 38 % 

Helgelandssykehuset 6 6 100 % 
 

 
 
 
 
4.1 Kvalitetsutvikling 

RHF 1 Innføre nye rutiner for risikostyring i tråd med oppdaterte 
regionale retningslinjer.  

Alle Årlig melding 

Helseforetakene har i ulik grad kommet i gang med innføring av nye rutiner: 
Finnmarkssykehuset: Kartlagt rutiner og prosedyrer med sikte på å forenkle og forbedre rutiner 
UNN: Har oppdatert maler og gjennomgått risikostyringsprosessen. Startet ny vurdering i 
småskala, og forventer ferdigstillelse innen utgangen av 1. tertial 2021. 
Nordlandssykehuset: Revidert rutiner for risikostyring og sendt på intern høring.  
Sykehusapoteket: Policy er oppdatert. 
HN IKT: Har startet prosessen og vil ferdigstille i løpet av 1. halvår 2021. 

 
RHF 2 I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 delta i 

arbeidet med utviklingen av en strategi for 
legemiddelforsyningen i regionen.  

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Arbeidet er påbegynt og følges opp i forbindelse med revisjon av regional beredskapsplan i 2021. 
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RHF 3 I samarbeid med helseforetakene gjennomføre planlagt 

ressursopptrapping i henhold til opprinnelig 
opptrappingsplan for klinisk farmasi vedtatt i Helse Nord 
RHFs styre 15.6.2016.  

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

 Ressursopptrappingen er gjennomført i tråd med planen og i samarbeid med helseforetakene.  
 

 
RHF 4 I samsvar med Regional utviklingsplan etablere lokale 

ressursgrupper for samisk språk og kultur. 
Ressursgruppene skal være en ressurs for samiske 
pasienter og ansatte.  

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Ved UNN er det etablert ressursgruppe, mens Nordlandssykehuset ikke har hatt mulighet til å 
prioritere dette i 2020 pga. pandemien. 
Finnmarkssykehuset har allerede fokus på samisk språk og kultur, og kan bistå de øvrige i 
arbeidet. 
Sykehusapotek Nord har ikke etablert egen ressursgruppe, men kan bidra inn i helseforetakenes 
grupper dersom det er ønskelig. Sykehusapoteket kommer i kontakt med den samiske 
befolkningen i publikumsavdelingene og i forbindelse med klinisk farmasi. Aktuelle tjenester i 
publikumsavdelingene er tolketjenester og informasjonsmateriell på samisk. Dersom det er 
behov for tolketjenester skaffes dette via sykehusene. Der det finnes informasjonsmateriell på 
samisk gjøres dette tilgjengelig for pasientene/kundene.  
Helgelandssykehuset er kommet i gang med arbeidet, og har bla. hatt møte med Sijti Jarnge – 
Samisk kultur- og utviklingssenter i Hattfjelldal for å diskutere hvordan foretaket best kan 
samarbeide med det sørsamiske miljøet for å utvikle tjenestetilbudet til denne delen av 
befolkninga. 
 

 
 

RHF 7 Delta i QI Nord - Forbedringsutdanning med 10 deltakere 
per kull, totalt 20 per år.  

FIN, 
HSYK 

Årlig melding 

Gjennomføringen av forbedringsutdanningen ble begrenset som en følge av pandemien. 
Finnmark deltok med 7 deltakere. Helgelandssykehuset rapporterer at pandemien ikke har gjort 
det mulig å fullføre for kandidatene, men at de har meldt 10 deltakere til kullet som har oppstart 
våren 2021. 

 
RHF 8 Tilby 10 plasser per kull på QI Nord - 

Forbedringsutdanning til Helgelandssykehuset.  
NLSH Årlig melding 

Nordlandssykehuset har tilbudt 10 plasser pr kull til ansatte ved Helgelandssykehuset, i tråd med 
oppdraget. 

 
RHF 9 Tilby 10 plasser per kull på QI Nord - 

Forbedringsutdanning til Finnmarkssykehuset.  
UNN Årlig melding 

UNN har tilbudt 10 plasser pr kull til ansatte ved Finnmarkssykehuset, i tråd med oppdraget. 
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RHF 10 I samarbeid med de regionale sykehusapotekforetakene 
etablere en hensiktsmessig styrings-/samarbeidsmodell 
for å nå felles strategiske mål for apotekutsalgene.  

SANO Årlig melding 

Det er etablert en styrings- og samarbeidsmodell (Publikumsadministrasjonen) for å nå de 
strategiske målene. SANO er representert ved sykehusapotekeren i Harstad. Det er utarbeidet 
egen strategiplan for apotekutsalgene, og det jobbes godt med å nå de strategiske målene.  
 

 
 
4.3 Pasientsikkerhet 
 

RHF 2 Andel legemiddellister som er samstemt inn (i DIPS 
medikamentmodul) skal være mer enn 90 %.  
  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

 

 
Figur 1 Øyeblikksbilde av Andel sykehusopphold med samstemt inn kode registrert. 

Som figuren viser har ingen av helseforetakene nådd målet. Det gis tilbakemelding fra 
helseforetakene at det samstemmes langt flere legemiddellister enn det som kommer frem i 
rapportene. Årsaken til dette er at det er mange klikk for å registrere koden, samt at ikke alle gjør 
det i henhold til prosedyren. Dette er HN RHF godt kjent med og vi regner med at tallene på 
samstemming vil øke når metavision er på plass der man får en automatisk registrering av 
samstemming.  
 
 
 

4.4 Smittevern 
 

OD-
Tille

gg 
20/
RHF 

2 Følge opp beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt 
smittespredning under covid-19-pandemien.   

Alle Årlig melding 
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Dette er fulgt opp kontinuerlig i håndteringen av Covid-19. Tiltak inngår i risikovurdering og 
regional operativ beredskapsplan under pandemien. Forsyning av smittevernutstyr er 
tilfredsstillende og stabil, mens det er et pågående arbeid med oppfølging av TISK-strategien 
(Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene) 

 
 
4.5 Personvern og informasjonssikkerhet 

RHF 1 Utarbeide en tiltaksplan, og iverksette nødvendig tiltak, 
som sikrer at helseforetakenes IKT-systemene og 
teknologiske sikkerhetstiltak bidrar til å forebygge og 
avdekke dataangrep.  

Alle Tertialrapport
er og Årlig 

melding 

Helseforetakene rapporterer om at handlingsplan er utarbeidet, eller at den er under 
utarbeidelse. Innholdet i planen er i varierende grad beskrevet i årlig melding, og er derfor ikke 
vurdert.  
 

HN IKT rapportere om at gjennom HIS-prosjektet og MoDi-programmet er det 
plan for å levere kapabiliteter for å sikre IKT-systemer og tjenester. HIS har 3-6 
mnd forsinkelse grunnet COVID-19. Det er også planmessig oppfølging av 
sårbarheter og risiko i IKT-infrastrukturen. Tiltaksplanen ble besluttet i 
ledergruppen i HNIKT i desember 2020. Planen vil oppdateres i tråd med føringer 
som gis i oppdragsdokumentet for 2021. 

 
Nordlandssykehuset rapporterer mest detaljert om tiltaksplan, og hvilke prioriteringer av tiltak 
for å sikre disse kravene. Tiltaksplanen er basert på det interne arbeidet vi gjør og det ansvaret vi 
har som helseforetak og dataansvarlig. Planen er også basert på krav, forskrifter og lov og slik det 
blir framsatt både fra myndigheter og fra Helse Nord RHF, samt anbefalinger og utredninger for 
området som er gjort av de aktuelle nasjonale institusjoner som blant annet Datatilsynet, 
Riksrevisjonen og NSM.  
  
I Nordlandssykehuset følges planen opp løpende med de ansvarlige og tiltak utredes videre og 
iverksettes.  
  
Nordlandssykehuset prioriterer høyt implementering av nye løsninger for Network Access 
Control (NAC), Asset Management, automatisert tilgangsstyring og sonekontroll i nettverket. 
Dette er løsninger som Helse Nord IKT er i ferd med å etablere, men tjenestene er fortsatt ikke 
klare for å leveres fra Helse Nord IKT. 
 
Helgelandssykehuset rapporter at for å oppfylle kravet i OD2020, i tillegg til å ha en plan som 
dekker og lukker påpekte svakheter i riksrevisjonens rapport, er Helgelandssykehusets 
tiltaksplan basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. 
Tiltaksplanen er ment for å gi kontroll på hva som må gjøre fremover. Planen består av både 
tekniske og organisatoriske tiltak, og 3 hovedkategorier av tiltak:1. Regionale innføringer/tiltak 
som lukker påpekte avvik.2. Tiltak som krever samarbeid med øvrige foretak i helseregionen. 3. 
Lokale tiltak spesifikt for Helgelandssykehuset. Planlagt styrebehandling av tiltaksplanen i 
desember 2020, ble utsatt pga andre presserende saker i styremøtet, og planen skal 
styrebehandles 24.02.2021. 
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RHF 3 Dataansvarlig skal etablere rask og sikker pålogging i form 
av to-faktor autentisering for tilgang til 
helseopplysninger/personopplysninger. Datatilsynets 
anbefalinger skal legges til grunn.   

Alle Årlig melding 

Det er etablert to-faktor autentisering for alle brukere av mobilt kontor. Utover dette har 
helseforetakene i varierende grad oppfylt kravet, i og med at to- faktor autentisering er ikke 
implementert for alle tjenester og applikasjoner. Nordlandssykehuset har kommet lengst i 
prosessen, og har startet prosjekt for sterk (to-faktor) autentisering som har gjort 
brukerkartlegging og pilotering av virtuelle løsninger med to-faktor pålogging. Tilgjengelige 
løsninger med to-faktor pålogging med PKI-kort prøves nå ut i noen utvalgte kliniske enheter. I 
den videre planen skal vi også prøve ut løsninger for virtuelt skrivebord (VDI) hos kliniske 
brukere. 
 
For å sikre at det etableres en rask og sikker pålogging i form av to-faktor autentisering for 
tilgang til helseopplysninger/personopplysninger har HN RHF iverksatt prosjektet sterk 
autentisering. Hensikten med prosjektet er å utrede og legge planer for en mer brukervennlig og 
sikker pålogging til PCer og andre enheter og fagsystemer. For å sikre et godt resultat er det 
avgjørende med bidrag fra helseforetakene i regionen. Flere helseforetak rapporter at de vil delta 
i prosjektet. 
 
Prosjektet er i en planfase og har som formål å legge til rette for anskaffelse og implementering 
av en sentral løsning for kontroll av tilganger og tilrettelegging for Single Sign-On, samt beslutte 
hvilke løsninger for tofaktor-autentisering skal benyttes i Helse Nord. Helse Nord IKT vil ha 
operativt ansvar for gjennomføring av prosjektet. 

 
RHF 4 Etablere formelle rutiner og prosedyrer som sikrer at 

dataansvarlig godkjenner endringer i infrastrukturen som 
påvirker dataansvarliges ansvarsområde.   

Alle Årlig melding 

Sykehusforetakene har i samarbeid med Helse Nord IKT utarbeidet rutine for endringer i 
infrastrukturen. Rutinen beskriver og sikrer at forhold som påvirker dataansvarliges 
ansvarsområde skal godkjennes av de sykehusforetakene som er dataansvarlige før de kan 
iverksettes. Rutinen beskriver hvilke endringer som Helse Nord IKT skal melde til dataansvarlige 
og hvordan det skal godkjennes. Dokumentansvarlig for prosedyren (PR54669) er Helse Nord 
IKT. 
 

 
 
 
4.8 Beredskap  

RHF 1 Årlig rapportere oppdatert oversikt over antall 
pasientsenger, enerom med eget bad/WC og kontakt- og 
luftsmitteisolater. Kompetansesenter i smittevern Helse 
Nord har utarbeidet en regional mal for dette. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Helse Nord Antall 
senge
r 

Luftsmitte-
isolater 

Kontaktsmitte- 
isolater (ant 
senger) 

Enerom m/ bad og 
wc 
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Finnmarkssykehuset 191 1 9 123 

UNN 608   26   
Nordlandssykehuset 221 3 49 93 

Helgelandssykehuset 98   11 3 

Sum 1118 4 95 219 

 

 
 
5.0 Samhandling med primærhelsetjenesten  
 
 

RHF 4 Gjennomføre tiltak for å ivareta samhandling om samiske 
pasienter i helsefelleskapene. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Helsefellesskapene er under etablering, og vil ikke være i drift før høsten 2021. Det er forventet 
at tiltak for å ivareta samhandling om samiske pasienter vil bli ivaretatt og prioritert, jf. 
oppfølging av Strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.  
 
 

 
 

RHF 6 Implementere minst ett felles tiltak for medisinsk 
avstandsoppfølgning som tidligere har vært pilotert med 
gode resultater i samarbeid med kommunene og med 
støtte av Helse Nord IKT og de andre helseforetakene i 
regionen. Nordlandssykehuset HF skal koordinere 
arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Nordlandssykehuset har startet arbeidet, men er forsinket pga. pandemien, og har så langt ikke 
tatt initiativ til å koordinere arbeidet med de andre helseforetakene. Innen psykisk helse og rus 
er et samhandlingsprosjekt kalt Samstrømming iverksatt. Prosjektet omfatter pasienter innen 
akuttpsykiatrien, og innebærer bruk av video på tvers av omsorgsnivå. Arbeidet er kommet 
lengst i Salten, og målet er å implementere løsningen i hele opptaksområdet i løpet av 2021-22. 
Dette inkluderer også samarbeid med primærhelsetjenesten på Helgeland.  
 
UNN har implementert cytostatikabehandling i pasientens hjemkommune som et av tiltakene i 
medisinsk avstandsoppfølging. Det er identifisert flere hindringer som må løses, blant annet 
finansiering av cytostatikaforbruket, og det pågår et arbeid for å etablere avtaler med 
kommunene i samarbeid med Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF. 
Innen rehabilitering har UNN implementert verktøyet Whereby for pasientkonsultasjoner. Det er 
startet opplæring og lagt planer for å ta i bruk Whereby for pasientkonsultasjoner på flere 
områder.   
 



Årlig melding 2020 

16  
 

Helgelandssykehuset har ikke implementert tiltak som har vært pilotert tidligere og støttet av HN 
IKT.  
Finnmarkssykehuset har implementert Whereby videokonferanse og startet innføring av 
Checkware, og vil bruke verktøyene i avstandsoppfølging. 

 
RHF 7 Videreutvikle tjenestetilbudet til stormottakere av 

helsetjenester (somatikk, psykisk helsevern og rus) i 
samarbeid med kommunene og andre helseforetak. 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF skal koordinere 
arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Ved UNN er PSHT (pasientsentrerte helsetjenesteteam) innarbeidet som ordinær del av 
pasientforløpet for pasientgrupper som oppfyller inklusjonskriteriene. UNN har delt informasjon 
om modell og erfaringen med PSHT, som et ledd i å koordinere arbeidet.  
 
Ved Nordlandssykehuset ble arbeidet med identifisering av stormottakere startet i 
januar/februar, men arbeidet ble avbrutt pga. pandemien. Nå avventes resultat fra 
Helsedirektoratets arbeid med hvordan de prioriterte pasientgruppene i Nasjonal helse og 
sykehusplan 2020-2023 skal identifiseres. De fleste stormottakerne vil være blant disse 
pasientene.  
Per i dag er det etablert FACT team innenfor psykisk helsevern og rus i samarbeid med noen av 
kommunene i opptaksområdet. Teamene ivaretar stormottakere/ alvorlig syke innenfor disse 
fagområdene. Deltagerne i FACT team har spesialkompetanse knyttet til disse pasientene, og vil 
ikke kunne ivareta pasienter fra somatikk.  
Arbeidet med PSHT er ikke kommet i gang. Det har kun vært avholdt ett møte mellom UNN og 
samhandlingsavdelingen hvor PSHT var tema.   
Nordlandssykehuset har prioritert å jobbe med hvordan stormottakerne kan ivaretas bedre, på 
tvers av tjenestenivå, med fokus på kombinasjon av tjenesteinnovasjon og teknologiske løsninger 
som reduserer ressursinnsatsen for både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 
Helgelandssykehuset har knyttet dette arbeidet til prosjektet for å bedre Samhandling om 
mestringstreff, men arbeidet er foreløpig i startfasen. 
 
Finnmarkssykehuset har igangsatt et arbeid på dette området med felles styringsgruppe for 
digital FACT og PSHT-team. Arbeidet er ikke kommet så langt som planlagt pga. pandemien, men 
det er etablert dialog mot kommunene, og prosedyrer og rutiner er under utarbeidelse.  

 
 
7.1 Sikre gode arbeidsforhold  

RHF 1 Etablere regionalt nettverk for ledelse og lederutvikling. UNN Årlig melding 
Regionalt nettverk for ledelse og lederutvikling er etablert under ledelse av UNN. Alle foretak i 
Helse Nord er representert i nettverket. Arbeidet har vært forsinket grunnet koronapandemien. 
Utviklingsarbeid er grunnet pandemien gjennomført på UNN.  Mandat og handlingsplan er 
utarbeidet og vedtatt. Arbeidet fortsetter i 2021.   
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7.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell  
 
 

RHF 4 "Utarbeide og styrebehandle handlingsplan innen 
1.5.2021 for Inkluderingsdugnaden." 

Alle Årlig melding 

Alle foretak vil ha utarbeidet og styrebehandlet handlingsplan innen fristen. 
 

 
RHF 5 Etablere tverrfaglig team for bemanningsplanlegging og 

framskriving av kompetansebehov.   
Alle Årlig melding 

Helseforetakene har i ulik grad fått etablert tverrfaglig team for bemanningsplanlegging og 
framskriving av kompetansebehov. Til dels har pandemien påvirket tempoet med å etablere disse 
teamene. Finnmarkssykehuset, UNN og Nordlandssykehuset forventer å komme i gang med slike 
team i løpet av våren 2021. Helgelandssykehuset har fått dette etablert og jobber aktivt med 
kompetanseplanlegging, noe de i det videre arbeid vil se i sammenheng med 
bemanningsplanleggingen.  
 
Foretakene vil få oppdatert versjon av den nasjonale bemanningsmodellen tilgjengelig våren 
2021 og det er forventet at modellen blir brukt av de tverrfaglige teamene. 
 

 
RHF 6 Delta i arbeidet med revidering av strategisk 

kompetanseplan. 
Alle Årlig melding 

Arbeidet er utsatt til 2021. 

 
RHF 7 I samsvar med Regional utviklingsplan 2035 utrede 

strategier for å beholde og rekruttere ansatte med samisk 
språk og kulturforståelse. 

Alle Årlig melding 

Arbeidet er forsinket på grunn av koronapandemien. Helseforetakene utreder strategier i 2021, 
dette i henhold til strategidokumentet Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. 
 
 

 
 

RHF 10 Gjennomføre oppgavedeling mellom nivåer og 
yrkesgrupper for å nå kravet om over 5% andel 
helsefagarbeidere innen 2021. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Formålet med dette utviklingsområdet er at helseforetakene skal bli i stand til å behandle alle 
pasientene, også i framtiden, gjennom en god utnyttelse av samlede personellressurser og 
optimal oppgavedeling mellom profesjonene. I Helse Nord representerer helsefagarbeiderne 527 
av månedsverksverkene per januar 2021. Dette tilsvarer nivået for 3 år siden, og vil si at andelen 
har redusert da totalt antall månedsverk er gått opp. Andelen helsefagarbeidere målt i 
månedsverk er 3,7 % i foretaksgruppen. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset nærmer 
seg målet, med henholdsvis 4,6 og 4,8 %. Utfordringene er ved UNN og Finnmarkssykehuset hvor 
andelen er henholdsvis 2,9 og 3,8 %.   
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RHF 11 Etablere Akutt- og mottaksmedisin som spesialitet.  NLSH, 
UNN 

Årlig melding 

Nordlandssykehuset, MED klinikk, har sendt søknad om godkjenning som utdanningsinstitusjon 
innen fagområdet Akutt- og mottaksmedisin i 2019. Det er allerede overleger som har sendt inn 
sine dokumenter for godkjenning innen spesialiteten Akutt- og mottaksmedisin, og det er flere 
kandidater som er i dette utdanningsforløpet.  
Akutt- og mottaksmedisin er etablert som spesialitet i UNN. Det er søkt om godkjenning av 
utdanningsplanen, og de første kandidater er i gang med spesialiseringen. Enhet for Akutt- og 
mottaksmedisin er etablert i UNN Tromsø. I løpet av 1. kvartal 2021 vil UNN Tromsø ha utdannet 
de tre første spesialistene innen fagfeltet Akutt- og mottaksmedisin. Ytterligere tre spesialister vil 
være klare innen utgangen av 2023.  

 
 

RHF 13 Etablere regional koordineringsenhet for helsefaglig 
simulering og ferdighetstrening. 

UNN Årlig melding 

Regional koordinerende enhet for helsefaglig simulering i Helse Nord hadde oppstart 2.oktober 
2020. Rekruttering av ansatte ble fullført i november 2020 og 15. februar 2021 vil alle ansatte 
være på plass. Etableringen ble forsinket av pandemien og vi anser 2021 som etableringsåret. 
Handlingsplanen for 2020 er ikke fulgt og flere tiltak er, av Strategisk råd, vedtatt flyttet til 
handlingsplanen for 2021. Informasjonsside på intranett er etablert. Sim-koordinatorer er på 
plass i UNN og NLSH og til dels i Finnmarkssykehuset. 
 

 
7.4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
 

OD 
HOD 

1 Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak 
skal være minst 75 pst. innen utgangen av 2023.  

Alle Årlig melding 

Rapportering på dette kravet utgår 2020 grunnet manglende gjennomføring av ForBedring og 
tilhørende datagrunnlag nasjonalt. 
 

 
RHF 2 Delta i utarbeidelse og implementering av felles 

retningslinjer for varsling i Helse Nord under ledelse av 
RHF-et. 

Alle Årlig melding 

Arbeidet ble startet opp i 2020, hvor alle foretak deltar. Det blir jobbet videre med dette i 2021. 
Tentativ ferdigstilling er juni 2021. 

 
RHF 3 Etablere regionalt nettverk for sykefraværsoppfølging. HSYK Årlig melding 
Nærværsnettverket i Helse Nord er etablert og alle foretakene er med i nettverket.  
Formålet med å etablere nettverket var at alle foretakene skulle få del i de gode erfaringene med 
helhetsmodellen og reduksjon i sykefraværet som Helgelandssykehuset hadde. 
Kartleggingsverktøy Helhetsmodellen Helgelandssykehuset er introdusert. 
  
Nettverket er godt i gang med sitt arbeid til tross for flere utsettelser grunnet koronapandemien. 
Det er avholdt fire møter i 2020 og det er arbeidet med mandat, forventningsavklaringer, 
interessentkartlegging og kommunikasjonsplan. Foretakenes nåsituasjon og informasjon om 
Bransjeprogram IA i sykehus er presentert. 
Bransjeprogram IA i sykehus er en viktig del av arbeidet i nettverket. 
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Formålet med bransjeprogrammene er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å 
dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer 
Innsatsområdene som er prioritert er forebyggende arbeidsmiljø og innsats mot lange og/eller 
hyppige sykefravær for å forhindre sykefravær og frafall. 
 
Målrettet og systematisk arbeidsmiljøarbeid, «Der skoen trykker» 
Bransjeprogram IA i sykehus har prioritert arbeidet med systematisk og målrettet 
arbeidsmiljøarbeid, «Der skoen trykker». Dette gjøres ved å implementere en metodikk som er 
gjennomført på Sørlandet sykehus og ved Ortopedisk klinikk ved Ahus. Dette systematiske 
arbeidet ga svært gode resultater i forhold til redusert sykefravær. 
I Helse Nord er det igangsatt piloter i alle helseforetakene. 
 

 
8.0 Forskning og innovasjon  

RHF 1 Inngå eller revidere avtaler med universitetene i regionen, 
i tråd med ny rammeavtale som Helse Nord RHF har 
inngått i oktober 2019. 

Alle Årlig melding 

Målet er delvis oppnådd. Avtalen mellom UNN og Helsefak, UiT er revidert. Øvrige foretak melder 
om at det gjenstår å revidere/inngå avtaler med aktuelle universitet, men at dette arbeidet vil bli 
gitt prioritet i 2021. 
 

 
RHF 2 Samarbeide med næringslivet om innovative løsninger. SANO, 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

 
Foretakene rapporterer om økende innovasjonssamarbeid med næringslivet. NLSH har opprettet 
en egen plattform for samarbeid med næringslivet om innovative løsninger. Flere klinikker ved 
UNN har i 2020 inngått innovasjonskontrakter med bedrifter om utprøving og utvikling av nye 
løsninger. HSYK har også i løpet av 2020 arbeidet godt med næringslivssamarbeid og fikk tildelt 
Horizon 2020 midler til et prosjekt. Målet om økt næringslivssamarbeid vil følges ytterligere opp 
i 2021. 
 

 
OD 

Tille
gg 
20 

3 Legge til rette for at alle vitenskapelige artikler som utgår 
fra forskningsmidler utlyst i det regionale helseforetaket 
fra og med 1.1.2021 skal være åpent tilgjengelige. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Informasjon til forskerne om Open Access publisering, og mulighetene for refusjon av 
forfatterbetaling fra Helse Nord-fondet er innarbeidet i alle foretak, og saken følges opp 
kontinuerlig. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har i tillegg egne ordninger for 
finansiering av åpen publisering.  
 

 



Årlig melding 2020 

20  
 

RHF 4 Bruke forskningesverktøyet Induct for å registrere og 
utvikle innovasjonsprosjekter. Det skal rapporteres på 
innovasjonsindikatorene definert av HOD. 

SANO, 
FIN, 

UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

UNN har hatt en gradvis innføring av Induct siden 2018, og rapporterer om et stadig økende 
antall brukere/prosjekter registrert. Fra og med 2020 er verktøyet innført i alle foretakene, med 
stor variasjon mht. hvorvidt verktøyet er tatt fullt ut i aktiv bruk. Innføring av Induct har 
potensiale på mange områder, bl.a. viser Helgelandssykehuset til stor nytte av Induct som 
delingsnettverk mellom helseforetak og privat industri.  
Alle foretakene rapporterer årlig på de nasjonale innovasjonsindikatorene. 

 
 

RHF 6 Stimulere til tjenesteinnovasjon. Medisinsk 
avstandsoppfølging er et aktuelt felt for å utvikle og ta i 
bruk nye løsninger. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Alle fire foretakene har hatt stort fokus på denne aktiviteten i 2020, og kan vise til flere egne 
prosjekter, i tillegg til at bruk av videokonsultasjoner økte betydelig under pandemien. 
Flere av tjenesteinnovasjonsprosjektene er omtalt i kap. 5. 
 

 
RHF 7 Prioritere en økt andel egne midler til forskning i 2021, for 

å bidra til å innfri at ressursbruken til forskning skal økes. 
SANO, 

FIN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Foretakene melder om (indirekte) økt ressursbruk til forskning gjennom økende omfang/tilbud 
av støttefunksjoner til forskning, infrastruktur, kompetanseutvikling og økt andel ekstern 
finansiering. Ingen større endringer i egne forskningsbudsjetter i foretakene.   
 

 
RHF 8 UNN skal øke sin ressursbruk til forskning i 2021, for å 

bidra til å komme på nivå med sammenlignbare 
universitetssykehus (jf NIFUs statistikk). 

UNN Årlig melding 

UNN har prioritert å fremme ekstern finansiering ved å frigi ressurser til å utarbeide søknader og 
for å følge opp pågående initiativ. Forskere tilknyttet UNN har i 2020 fått tilslag på ekstern 
finansiering i betydelig grad, både fra NFR og EU. Eks.: UNN er partner i Senter for fremragende 
innovasjon (SFI) tilknyttet maskinlæring med NT-fakultetet ved UiT, og Nasjonalt senter for e-
helseforskning har fått tilslag på EU-søknad og NFR-søknad. UNN er med på to SFF-søknader 
(Senter for fremragende forskning) sendt NFR i november 2020, og sender skisse for søknad om 
Senter for klinisk behandlingsforskning i januar 2021. 
På grunn av omstillingsutfordringer og pandemisituasjonen er det ikke funnet rom for å avgi 
friske interne midler til forskning. 
 

 
9.2 Anskaffelsesområdet  

RHF 1 Med utgangspunkt i UNNs artikkelregister utvikle rutiner 
for forvaltning av felles regionalt avtaleregister på 
lagerført sortiment. 

Alle Årlig melding 
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Foruten Finnmarkssykehuset som har ansatt en ressurs i prosjektstilling for å gjennomføre 
endring i register samt Helgelandssykehuset som rapporterer å ha gjort dette for 
beredskapssortiment, er vi i 2020 ikke kommet lengre i etableringen av grunnlaget for et felles, 
regionatl artikkelregister. Det rapporteres at dette vil få fokus både gjennom den aktiviteten som 
utledes av prosjekt innkjøp 2023, samt foretaksvis fokus i det kommende året. Konsekvensen av 
at vi ikke er kommet lengre er at det tar lengre tid å få etablert foretaksovergripende, 
ressursbesparende prosesser samt fremdeles er utfordrende å få gode, enhetlige datagrunnlag 
både til prosess med etablering av innkjøpsavtaler, men ikke minst oppfølgingen av disse. Dette 
gjør det vanskeligere å få realisert det gevinstpotensialet som forventes innenfor dette området. 

 
RHF 2 Ved utgangen av 2020 skal andel omsetning av definerte 

varegrupper gjennom innkjøpssystemet ClockWork være: 
Varekjøp 90% og tjenestekjøp 50%. 

Alle Tertialrapport
er og Årlig 

melding 
Utviklingen i varekjøp gjennom innkjøpssystemet har økt fra 860 mill kr i 2019 til 1 206 mill i 
2020, en øking fra 45 % til 59 % av potensialet. I forhold til kravet om omsetning ved utgangen av 
2020 så er trenden at de fleste ligger mellom 55 og 65 prosent av potensialet. På tjenestekjøp er 
det kun NLSH som andelsmessig har kommet et stykke ved at 160 mill av en potensiell omsetning 
på 450 mill går gjennom innkjøpssystemet. 
Pandemisituasjon er i stor grad bakgrunnen for at utviklingen fra 2019 til 2020 ikke har vært i 
tråd med kravet. Konsekvensen er vi ikke har så god kontroll på hva vi kjøper av varer og 
tjenester som ønskelig. Dette åpner blant annet for risiko for ulovlige direkteanskaffelser med 
tilhørende konsekvenser 

 
RHF 3 Delta med klinisk, teknisk eller merkantilt personell i alle 

relevante nasjonale og regionale anskaffelsesprosjekt, 
eller aktivt gi fullmakt til andre foretak å ivareta deres 
interesser. 

Alle Tertialrapport
er og Årlig 

melding 

Av de fire sykehusforetakene har HSYK og UNN gode rutiner for innmelding av fagressursers til 
de nasjonale og regionale prosjektene som etableres, mens det er mer unntaksvis at vi får koblet 
på kompetanse fra de to andre foretakene. Dette medfører at vi inngår avtaler på vegne av hele 
foretaksgruppen uten at vi er sikker på at de reflekterer hele foretaksgruppens behov. Det gjør 
også jobben for de som sitter i prosjektgruppen betydeligere mer komplisert når de ikke har et 
samlet fagmiljø å spille på underveis. Det er i prosjektene også stort sett fokus på den faglige 
kompetansen som trengs, uten at de merkantile behovene blir godt nok ivaretatt, hvilket også er 
med på å gjøre belastningen på de som representerer regionen i prosjektgruppene mer 
omfattende enn nødvendig. Avvikene i forhold til intensjonen i dette kravet er ett av de største 
hindrene for å realisere potensialet som er innenfor anskaffelsesområdet. 

 
RHF 4 Utarbeide en ansvars-/interessematrise i tråd med 

kategoristrukturen, som synliggjør ansvarsfordeling og 
beslutningsstruktur på anskaffelsesområdet. Arbeidet skal 
utføres i samarbeid med Sykehusinnkjøp og 
helseforetakene. 

Alle Årlig melding 

Dette er ikke levert fra noen av foretakene, med henvisning til at dette skal koordineres regional, 
skal adresseres gjennom prosjekt innkjøp 2023 samt vil bli adressert i utarbeidelse av nye 
samarbeidsavtaler med Sykehusinnkjøp som er i prosess. I tillegg har pandemien tatt vekk fokus 
fra utviklingsoppgaver. 
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Dette kravet henger sammen med krav over og utfordringene med å få koblet de rette ressurser 
til de rette prosessene. 

 
RHF 5 Planlegge mottak og implementering av alle nasjonale og 

regionale avtaler; i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF. 
Alle Tertialrapport

er og Årlig 
melding 

Det er ikke en enhetlig tilnærming til avtaleimplementering, der noen viser til rutiner for 
tilgjengeliggjøring av avtaler for organisasjonen viser blant annet UNN til behovet for også å få 
involvert fagmiljøet som en del av implementeringsaktiviteten. Det er en rød tråd gjennom hele 
anskaffelsesforløpet, og har vi ikke oversikt over hvem som skal bruke avtalen i forbindelse med 
etablering av et anskaffelsesprosjekt, får vi utfordringer med en effektiv implementering og ikke 
minst oppfølging av avtaleporteføljen. 

 
RHF 6 Utarbeide oversikt over foretakets samlede 

avtaleportefølje innen 1.9.20 Arbeidet skal gjøres i 
samarbeid med Sykehusinnkjøp HF.   

Alle 2. tertial og 
Årlig melding 

Foruten NLSH som rapporterer at dette er fokus månedlige taktiske møter med Sykehusinnkjøp, 
og vil ha fokus i 2021 for å få fullt og helt på plass, rapporterer de andre at denne oversikten er 
utarbeidet, eller at kravet her lite relevans grunnet ubetydelig lokal avtaleportefølje.  

 
RHF 7 Redusere omfang diverseordrer i innkjøpssystemet. NLSH Tertialrapport

er og Årlig 
melding 

NLSH har fokus på hva som må til for å redusere bruken av diverseordrer, men pandemien har 
både tatt det som har vært av kapasitet for å følge dette opp internt og begrenset muligheten til å 
være tilstede ute i foretaket for å drive holdningsendring. Det er ikke forventet å skulle levere på 
dette kravet før situasjonen er mer normalisert. 

 
10.0 Teknologi  

RHF 1 Leveranser inkl. SLA mellom helseforetakene og Helse 
Nord IKT HF skal være formalisert skriftlig og signert av 
begge parter. 

Alle Årlig melding 

Helse Nord IKT HF og sykehushelseforetakene er enige om å benytte SSA-D. Det gjenstår noen få 
punkter ved utgangen av 2020 før avtalene er ferdigstilt. 
 

 
RHF 2 Delta i innføringen av produksjonsstøttesystem for 

medikamentell kreftbehandling. 
Alle Årlig melding 

Helseforetakene deltar i arbeidet rundt innføring av elektronisk støtte for medikamentell 
kreftbehandling.  Hvor også behovene til kommunal sektor diskuteres.  

 
RHF 3 Helseforetakene skal delta i arbeidet med utarbeidelse av 

teknologiplan for Helse Nord.  Arbeidet ledes av Helse 
Nord RHF. 

Alle Årlig melding 

Arbeidet med IKT strategi/teknologiplan ble utsatt grunnet COVID-19.   
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RHF 4 Betalingsforpliktelser i SLA må skille mellom kostnader 

besluttet av eier og kostnader for tjenester og bestillinger 
direkte fra helseforetakene. 

Alle Årlig melding 

Helse Nord IKT rapporterer som følger: I tidligere IKT-budsjetter er kostnader som er pålagt av 
eier til dels synliggjort. Etter ferdigstilling av regnskapet for 2020 vil det bli satt opp en oversikt 
over en fordeling mellom HN RHF og HF-ene for 2020. 

 
RHF 5 Innenfor rammen av digitale innbyggertjenester skal 

dokumentdeling via kjernejournal realiseres i Helse Nord. 
Helseforetakene skal aktivt prioritere og delta i arbeidet. 

Alle Årlig melding 

Helseforetakene har deltatt aktivt i arbeidet, både gjennom deltagelse i prosjektet og 
styringsgruppe.  Helseforetakene i Helse Nord startet pilotering deling av journaldokumenter 
desember 2020. 

 
RHF 6 Helse Nord IKT HF og helseforetakene skal innen 

1.12.2020 (frist utgår) i fellesskap utrede en 
hensiktsmessig modell for tjenesteprising der eventuelt 
prinsippene for avkortning, som eneste sanksjonsmiddel 
ved sviktende leveranser, skal gå frem. 
Arbeidet skal tilpasses covid- 19 situasjonen og om 
nødvendig ferdigstilles i 2021. Det skal for 2020 ikke 
brukes økonomiske sanksjoner mellom Helse Nord IKT og 
andre helseforetak i regionen. 

Alle Årlig melding 

Arbeidet ble startet opp primo 2020. I henhold til revidert oppdragsdokument for 2020 ble 
opprinnelig frist som var 1.12.2020 endret til "om nødvendig ferdigstilles i 2021".  Aktiviteten 
har derfor blitt sett opp mot Covid-19 leveranser og senere lagt. 

 
 
 
11.0 Bygg og kapasitet  

RHF 1 Oppdatere tilstand på hele bygningsmassen ved bruk av 
Multimap. I tillegg til teknisk tilstand skal tomt- og 
områdeforhold, funksjonell egnethet og strukturelle 
egenskaper vurderes. Frist for gjennomføring 1. juni (frist 
utgår).  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Årlig melding 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av bygningsmassen i Helse Nord i løpet av 2020. 
Resultatene er lagt inn i rapporteringssystemet Multimap og det vil bli sendt inn en felles rapport 
for alle regionene til HOD. 
Tomt- og områdeforhold, funksjonell egnethet og strukturelle egenskaper er ikke ferdig kartlagt i 
alle foretakene da kartleggingen tilpasses andre prosesser. Dette er ikke en del av rapporteringen 
til HOD men vil ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.  
Rapporteringen fra foretakene er som følger: 
  
Finnmarkssykehuset 
Tilstandsvurdering og rapportering i Multimap er gjennomført for hele bygningsmassen unntatt 
nye Kirkenes sykehus. Dette legges inn i Multimap innen 15. mars 2021. 
  
UNN 
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Den tekniske tilstandsvurderingen er ferdigstilt på hele bygningsmassen til UNN. Funksjonell 
tilstandsvurdering er gjennomført for alle bygg med unntak av DPS Nord-Troms. 
  
Nordlandssykehuset 
Nordlandssykehuset HF gjennomførte kartlegging ved hjelp av Multimap i 2019 etter daværende 
kriterier. Disse ble endret, og ny gjennomgang ble gjennomført senhøsten 2020 i tråd med nye 
kriterier for all bygningsmasse. Utsettelse på frist ble diskutert og forankret i Eiendomsforum. 
  
Helgelandssykehuset 
Helgelandssykehuset har utført alle analyser via Multiconsult. Egnethetsanalyse planlegges 
bestilt og utført av Sykehusbygg. 

 
RHF 2 Engasjere ekstern revisor til å gjennomgå kontrollrutiner 

knyttet til Nye Hammerfest sykehus i tråd med brev av 
10.7.18.  

FIN Årlig melding 

Ekstern revisor har bekreftet at kontrollrutinene er tilfredsstillende. 

 
 


