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Brukerutvalget sak 013-2022  

Referatsaker/Innspill til saker/Eventuelt 
 

 

Vedlegg (t): 

• Vedlegg 9 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10-11. november 2021 

• Vedlegg 10 Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 02.11.2021 

• Vedlegg 11 Protokoll brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset 08. desember 2021 

• Vedlegg 12 Referat Møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 14.12.2021 

• Vedlegg 13 Årsmelding Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2021 

• Vedlegg 14 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022 

• Vedlegg 15 Styresak 112-2021 Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og 

kapasitetsutnyttelse 

 

Innstilling til vedtak: 

Brukerutvalget tar møtereferatene/protokollene til orientering.  

 

Bakgrunn: 
 

1. Møtereferat 

 

▪ Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10-11. november 2021 

▪ Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 02.11.2021 

▪ Protokoll brukerutvalgsmøte Helgelandssykehuset 08. desember 2021 

▪ Referat Møte i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 14.12.2021 

▪ Årsmelding Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 2021 

▪ Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022 

 

2. Eventuelt 

 

▪ Internrevisjonsrapport ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse Enhet voksenpsykiatri 

(VOP) 
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Vår ref.: 
2021/-1015-8 

Referent/tlf.: 
Kari Bøckmann, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 10-11. november 2021 

 
Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 10-11. november 2021 
Møtested: Radisson Blu, Bodø/Teams 
Neste RBU - møte: 22. januar 2022  

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen  nestleder FFO  
Nikolai Raabye Haugen  medlem Unge funksjonshemmede 
Gunnhild Berglen  medlem FFO  
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
Ester Marie Fjellheim medlem Samisk eldreråd  
Ole-Marius Minde Johnsen medlem Mental helse 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Barbro Holmstad  medlem SAFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Åse Senning medlem FFO 
Hege Johannesen  møtende vara FFO 
Elen Valborg Voulab møtende vara FFO 
   
Geir Tollåli fagdirektør Helse Nord RHF 
Randi Midtgård Spørck seksjonsleder Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør Helse Nord RHF 
Tove Klæboe Nilsen forskningsdirektør Helse Nord RHF 
Mette Bakkeli prosjektdirektør Helse Nord RHF 
Jann-Hårek Reinvik Lillevoll rådgiver Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann  seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Frank Nohr  rådgiver Helse Nord RHF 
Hanne Sigrun Byhring seksjonsleder SKDE 
Randi Merete Solhaug Senior 

kommunikasjonsrådgiver 
SKDE 
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RBU-sak 104-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Sak 104-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 105-2021 Godkjenning av protokoll 
Sak 106-2021 Orientering fra SKDE om helseatlas 
Sak 107-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer 
Sak 108-2021 Tertialrapport T2- 2021 
Sak 109-2021 Mandat for strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF 
Sak 110-2021 Interregionalt prosjekt om samvalg - forslag til områder for utvikling 

av nye samvalgsverktøy    
Sak 111-2021 Anskaffelse rehabilitering. Orientering og oppnevning 
Sak 112-2021 Evaluering av brukererfaringer under pandemien 
Sak 113-2021 Oppdragsdokumentet 2022  
Sak 114-2021 Oppnevning av brukerrepresentant til KI-løsninger radiologi, samt 

gjennomgang av mandat for arbeidet  
Sak 115-2021 Orienteringssaker  

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  

4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte styresaker 
Sak 116-2021 Referatsaker 

1. Referat AU-RBU 021121  
2. Protokoll brukerutvalget Helgelandssykehuset 221021 
3. Referat ungdomsrådet UNN 090921  
4. Referat ungdomsrådet UNN 270921 
5. Referat brukerutvalget UNN 14-150921 

Sak 117-2021 Eventuelt 
  

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 
RBU-sak 105-2021 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg  

14. oktober 2021  

Vedtak: 
Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget den 14. oktober 2021 godkjennes.  
 
RBU-sak 106-2021 Orientering fra SKDE om helseatlas  

Vedtak: 
1. RBU takker for orienteringen og tar informasjonen fra SKDE om helseatlas til 

etterretning.  
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til saken:  

a. RBU ønsker å ha årlige møter med SKDE og også få orientering om nye 
helseatlas når disse lanseres.  

b. RBU takker for muligheten til å komme med forslag til nye atlas. 
 
  

 



 

RBU-sak 107-2021 Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjon om forslag til budsjett 2022 foretaksgruppen, 
rammer og føringer til orientering. 
 

RBU-sak 108-2021 Tertialrapport T2-2021 

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar Tertialrapport T2-2021 til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg ønsker en nærmere orientering om arbeidet med og 

forventningene knyttet til opprettelsen av helsefellesskapene. 
 

RBU-sak 109-2021 Mandat for strategi for intensivmedisin i Helse Nord RHF  

Vedtak: 
1. RBU tar mandat for Strategi for intensivmedisin i Helse Nord til orientering. 
2. RBU oppnevner Arne Vassbotn som representant i arbeidsgruppen i arbeidet med 

Strategi for intensivmedisin i Helse Nord.   
  

RBU-sak 110-2021 Interregionalt prosjekt om samvalg - forslag til områder for 
utvikling av nye samvalgsverktøy    

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjon om interregionalt prosjekt om samvalg til 

orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg gir tilslutning til foreslåtte områder for utvikling av nye 

samvalgsverktøy, med følgende innspill: 
a. Hvis samvalget skal fungere for den samiske befolkningen må det legges til 

rette for god kommunikasjon, inkludert samiske oversettelser av 
samvalgsverktøy og bruk av tolk. 

b. Innhent kunnskap om samvalgsverktøy fra pasient- og brukerorganisasjoner, 
både erfaringer med og ønske om utvikling av nye verktøy. 

3. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende forslag til områder for nye 
samvalgsverktøy: 

a. Endometriose 
b. IBS/Fordøyelsessykdommer 
c. Barn og unge med CFS/ME 
d. Prevensjon 

 

RBU-sak 111-2021 Anskaffelse rehabilitering. Orientering og oppnevning  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Laila Edvardsen og Marie Dahlskjær til å sitte i 
regional arbeidsgruppe som skal arbeide med behovsanalysen til anskaffelse innen 
tverrfaglige spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester. 
 



 

RBU-sak 112-2021 Evaluering av beredskapsarbeidet under Covid -19. 
Brukerperspektivet  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om delrapport 3 knyttet til evalueringen 

av beredskapsarbeidet og brukererfaringer i Helse Nord til orientering (Håndtering 
av Covid-19 pandemien - Brukerperspektivet - Evaluering - delrapport 3). 

2. Regionalt brukerutvalg mener at følgende områder også burde vært undersøkt og 
omtalt i rapporten: 

a. Har pasienter og pårørende opplevd å få nødvendig og forståelig informasjon 
under Covid-19?  

b. Belastninger på pårørende under pandemien. 
c. Pasienterfaringer om hvordan det påvirker helse og behandling at pårørende 

ikke fikk være med som ledsager og heller ikke besøke den syke på sykehuset 
under pandemien. 

d. Konsekvenser av for tidlig utskriving innen rus og psykisk helse. 
3. Regionalt brukerutvalg slutter seg til rapportens læringspunkter og vil i sitt arbeid 

bidra til implementering av læringspunktene.  
 

RBU-sak 113-2021 Oppdragsdokumentet 2022  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ønsker at følgende krav kommer inn i oppdragsdokumentet 
2022 (uprioritert rekkefølge): 

a. Innføre bedre systemer for pasient- og pårørendetilbakemeldinger 
b. Utvikle rutiner og systemer for brukermedvirkning i byggeprosjekter 
c. Sikre ambulante tjenester til barn og unge innen psykisk helse 
d. Utvikle systemer for samarbeid med frivillige organisasjoner  

 

RBU-sak 114-2021 Oppnevning av brukerrepresentant til KI-løsninger radiologi, 
samt gjennomgang av mandat for arbeidet  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Arne Vassbotn til å sitte i arbeidsgruppe som skal 
utrede muligheter og behov for kunstig intelligens (KI) innen radiologi, fra november 
2021 til 1. juli 2022.  

 
RBU-sak 115-2021 Orienteringssaker  

1. Informasjon fra RBU-leder Knut Georg Hartviksen - muntlig 
18.10.2021  Interregionalt RBU-møte  
20.10.2021  Gjennomgang saker. Beslutningsforum for nye metoder 
25.10.2021  Beslutningsforum for nye metoder 
27.10.2021  Styremøte HN RHF/Styreseminar HN 
28,10.2021  Styreseminar HN 
08.11.2021  Korona-viruset-samordning, planer og tiltak 

 



 

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
 
Hege Johannessen 
14.10.2021  Fagråd for kvinnesykdommen og fødselshjelp 

 

Laila Edvardsen 
18.10.2021 Interregionalt brukerutvalg 
27.10.2021  Styremøte HN RHF/Styreseminar HN 
28.10.2021 Styreseminar HN 

 
Gunhild Berglen 
18.10.2021  Brukerutvalg Pasientreiser HF 
22.10.2021  Arbeidsgruppe ny rekvisisjonspraksis Pasientreiser 
04.11.2021  Arbeidsgruppe ny rekvisisjonspraksis Pasientreiser 
28-29.10.2021 Styremøte Pasientreiser HF 
02.11.2021  Digitale pasienttjenester i nord 
05.11.2021 DiN 
10.11.2021  Styringsgruppe MKA 

  

Ole-Marius Minde Johnsen 
02.11.2021 Digitaliseringstjenester i Nord 

 
Nikolai Raabye Haugen 
Programkomite, Regional pasientsikkerhetskonferanse hver onsdag 

15-17.10.2021 Regional helgesamling, Ungdomsrådene i Nord-Norge  

 
Åse Senning 
06.10.2021 Fagråd reumatologi 
 
Kitt Anne Jorid Hanen 
14.10.2021  Workshop om framskriving, psykisk helse og rus. Kompetansebehov  
18.10.2021 AU-møte SANO 

 

3. Informasjon fra RHF-ledelsen  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 
5. Kreftplanen  
6. Strategi for prehospitale tjenester 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
RBU-sak 116-2021  Referatsaker  
Det ble referert fra følgende saker:  
1. Referat AU-RBU 021121  
2. Protokoll brukerutvalget Helgelandssykehuset 221021 
3. Referat ungdomsrådet UNN 090921  
4. Referat ungdomsrådet UNN 270921 
5. Referat brukerutvalget UNN 14-150921 



 

Vedtak: 
Framlagte referatsaker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 117-2021 Eventuelt 
 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
Bodø, den 11. november 2021 
 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen  
den 14 NOVEMBER 2021 
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
 
 



1 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

MØTEREFERAT 
 

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 

 
Møtedato:  Tirsdag 02.11.2021 kl 10.15 – 15.20 

                Møtested:   Teamsmøte 

 
Tilstede:  Medlemmer: Kirsti Baardsen (leder), Hans-Johan Dahl, Nina 

Nedrejord, Terje Olsen, Merethe Saga Lønnum, Ulf J Bergstrøm, 
Ingolf Kvandahl, Mildrid Pedersen,Thomas Engelskjøn, Nina 
Benjaminsen 

 
Forfall:  Paul Dahlø, Merethe Krohn,  Siv Elin Reitan 
 
Fra adm.:  Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen 
  Administrasjonsulent Hilde A. Johannessen (referent) 
 
 

Saksliste 
 
 BU-49/21         Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste ble gjennomgått.  Saker til BU-59/21 Eventuelt: 
1. Utfordringer med ipad  
2. Pasientreiser og transport 
3. Taushetserklæring 
4. IVF-fertillisering – kunstig befruktning 
5. Tilstedeværelse for partner på føde/barsel 

 
Vedtak   Brukerutvalget godkjente innkalling og saksliste. 
      

 
 BU-50/21        Godkjenning av referat fra Brukerutvalgets møte 14.-15.09.2021 

Referatet ble gjennomgått. 
 
Vedtak   Referatet ble godkjent. 
 
 
BU-51/21 Handlingsplan 2020-2022 for Brukerutvalget UNN 

Administrasjonssjef Ingrid Lernes Mathiassen gikk gjennom 
Handlingsplanen med tanke på eventuell revidering av planen. 
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Det kom flere innspill til både endringer og tillegg, og det var enighet 
om at det bør tas en grundig revidering av planen så snart nytt 
brukerutvalg er oppnevnt til våren.  
Handlingplanen settes på agendaen i desembermøtet.  
 

Vedtak: De enkelte medlemmene i Brukerutvalget kommer med sine innspill til 
Handlingsplanen innen 9.11.2021. Saken tas opp på nytt i 
Brukerutvalgets møte 08.12.2021. 

 

 
BU-52/21 Brukermedvirkning: Prehospitalt sepsisregister og forskningsprosjekt 

Akuttmedisinsk klinikk ved UNN har behov for en brukerrepresentant i 
et forskningsprosjekt og i et opprettet kvalitetsregister ved avdelingen.  

 
Vedtak: Brukerutvalget oppnevner Nina Nedrejord som brukerrepresentant i 

prosjektet. Administrasjonen formidler kontaktinformasjon. 
   

 
 BU-53/21 Informasjon til pasienter om utprøvende legemiddelbehandling 

 Legemiddelfaglig rådgiver ved Fag- og kvalitetsavdelingen, Trude 
Giverhaug orienterte. Ved UNN arbeides det med ny prosedyre for å 
ivareta pasientsikkerheten ved utprøvende behandling også utenfor 
kliniske studier. Informasjon om klinisk utprøving bør oppdateres på 
UNNs nettside.  

 
Vedtak: Brukerutvalget takker Trude Giverhaug for informasjon om utprøvende 

legemiddelbehandlig i og utenfor kliniske studier. Brukerutvalget bidrar 
gjerne i utforming av ny informasjon på UNN sine nettsider. 

 
 

 BU-54/21         Høring: Revisjon av regionale retningslinjer for honorering av  
  brukerrepresentanter 

Helse Nord RHF har arbeidet med utkast til nye regionale retningslinjer 
for å få en nøktern honoreringspraksis. Brukerutvalget har følgende 
innspill: 
Punkt 5 d):  
Godtgjøring gis for hvert møte selv om de avholdes samme dag.  
Det kreves forberedelse for de små enkeltmøtene også. 
Punkt 6 :  
Ved deltakelse på konferanser bør Brukerutvalget kunne oppnevne en 
eller to representanter som kan delta, og at de blir honorert etter 
ordinære satser og utgifter dekket. 
Punkt 8-2. andre ledd.:  
Satsen for sannsynliggjorte utgifter mht omsorgsforpliktelser bør økes 
fra kr 500,- med inntil kr 1000,-. 

 
Vedtak: Administrasjonen formidler innspillene til Helse Nord RHF i eget brev. 
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 BU-55/21         Orientering vedrørende etablering av seineffekt kreft poliklikk 
  ved Kreftavdelingen 

 Overlege Anne Gry Bentzen fra Kreftavdelingen orienterte.  
 Det er satt ned en gruppe som er lagt organisatorisk under 
Kreftavdelingen der oppdraget er å sikre god kompetanse om 
seineffekter på alle nivå i helsetjenesten. UNN har to hovedmål:  
 
 1.  Poliklinisk tilbud for pasienter med komplekse seineffeter etter 

kreftbehandling 
  2 . Kompetanseoppbygging 
   
  Prosjektet har oppstart januar 2022 og har et tidsperspektiv på ca 1 år. 

 Gå gjerne på kreftrehabilitering.no og se Askøy kommunes modell: 
Rehabilitering av kreftoverlevere. 

 
Vedtak:           Brukerutvalget støtter opp om at arbeidet er viktig, og er veldig glad for  

at seineffekt kreft er løftet til et poliklinisk nivå og møter pasientene. 
Det er viktig at Helse Nord RHF møter behovene til denne store 
pasientgruppen og kan legge til rette for en tverrfaglig og koordinert 
behandling. 
 

 
BU-56/21         Orienteringssaker 
BU-56/21-1 Rapportering fra prosjekter og arbeidsgrupper 

 
 

 Aktivitet/Prosjekt Ansvarlig 2020-2022 Status/ merknader 

1 Styret ved UNN Kirsti Baardsen 
Paul Dahlø vara 

Deltatt på felles møte med alle 
styrene i helseforetaket. Tema: 
Omstille velferdstjenester i 
Norge: -Pengebruken må ned i 
helsenorge -Klimabudsjett 
-Eldrebølgen -Legemidler 

2 Kvalitetsutvalget i UNN Kirsti Baardsen 
Merethe S Lønnum vara 

 

3 Prostatasenteret ved UNN Hans Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Utvalget i dvale i koronatiden. 

4 Strategisk Samarbeidsorgan - SSU 
( Tidligere OSO - Overordnet 
Samarbeidsorgan)  

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Endret navn i møte 22.4.2021 
(Partnerskapsmøtet)Paul 
referert I møtet 09.06.221 

5 Sykehusapotekets brukerutvalg Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 

Helse Midt ønsker samarbeid – 
fellesstrategi om 
utsalg,forsyningssikkerhet. 
Opptatt av å sikre leveranser 
mm av medikamenter samt 
publikumsavdelinger. 
Rapport behandlet i styremøte 
UNN 13.10.2021UNN og ligger 



4 

 

 

på UNN.no -orienteringssaker. 

6 Parkeringsutvalget Merete Krohn 
Mildrid Pedersen vara 

Møte 09.09.21 avlyst pga lite 
saker. Nytt møte 11.11.21. 
Merete vil sjekke opp om 
underskiltene for HC P er 
fjernet og korttidsparkering for 
HC er utvidet til 4 timer.   
  

7 Stormottakersatsingen 
 
 
 
D. Pasientsentrert helsetjenesteteam 
  

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 
 
 
Merethe Saga Lønnum 
Ulf J Bergstrøm 
Marit Stemland vara 

Stormottakersatsingen.  
Gro Berntsen. 
Ulf og Merethe samtaler. 
 
ULF: Deltatt i eget møte med de 
som jobber med lokalsykehus i 
Harstad.  5 parallelle løp. 

8 Nye UNN Narvik Styringsgruppe:  
Siv Elin Reitan 
Esben Haldorsen vara 
Prosjektgruppe: 
Anita Fjellfoss, Narvik 
Brukerrepresentanter: 
Esben Haldorsen 
Cathrin Carlyle 
Marit Myklevoll 

Opprettet en liten undergruppe 
av brukerrepresentanter 
Driftsleder i Narvik lager forslag 
til koordinatorstilling. Gir 
tilbakemelding til BU. 
Orienteringsmøte om 
uteområder. 
 

9 Kvam utvalg Akuttmedisinsk klinikk Nina Nedrejord 
Terje Olsen vara 

Klinikksjef Jon Mathisen 
Siste møte hadde Nina forfall 
pga sykdom. 
Mye avlysning av møter.   

10 Kvam utvalg Diagnostisk klinikk Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Klinikksjef Kate Myreng 
Vært møte.  
Prosjekt “Der skoen trykker”: 
-prioritering av vaksinering av 
personell 
-mangel på lokalisering 

11 Kvam utvalg Hjerte- og lungeklinikken Hans- Johan Dahl 
Mildrid Pedersen vara 

Klinikksjef Kristian Bartnes 
Mildrid deltatt på møte. Tatt 
godt imot. Tiltak i forhold til 
smittevern. Brukerrepr. bedt om 
å oppsummere etter møtet.  

12 Kvam utvalg NOR klinikken Merete Krohn 
Merethe S Lønnum vara 

Fung.klinikksjef Karl Ivar 
Lorentzen (Klinikksjef Bjørn 
Yngvar Nordvåg i permisjon)  
Møte den 09.09.21: 
Bransjeprogram IA i sykehus 
«Der skoen trykker» - interesse 
for å delta i prosjektet, legges 
fram for ledergruppe, ansatte 
og KVAM-utvalg. Redusere 
sykefravær er positivt for alle, 
og god kvalitet for pasientene. 
Systematisk arbeid med 
nærvær krever tid, men det 
samme gjør høyt sykefravær.  
Brukerrepresentant mfl. møter 
på klinikksjefs kontor når 
KVAMU dagen gjennomføres 
digitalt den 21.10.21.   
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13 Kvam utvalg Psykiatri- og rusklinikken Nina Benjaminsen 
Merethe S Lønnum vara 

Klinikksjef Eirik Stellander. 
Møte, to saker: 
1.Garderobeforhold. Konklusjon: 
Saken tas opp i klinikkledelsen.  
Rapport utarbeides.  
Klinikken utarbeidet mandat for 
overordnet medvirker. 
2. Ventetid ved avdeling for 
Psykisk helse- og rus – rapport. 
BU sier noe om rapporten i 
desember.  
Rapporten til styrebehandling 
ved UNN 10.11. 2021 som 
orienteringssak til styret. 
Rapport og handlingsplan på 
UNNs nettside/styresaker.  

14 Kvam utvalg Operasjons- og 
intensivklinikken 

Merethe Saga Lønnum 
Nina Nedrejord vara 

Klinikksjef Eva- Hanne Hansen 
Ønsker å kutte faste besøkstider 
Meldesystem 
BU-representanten får 10 min i 
starten av hvert møte. 

15 Kvam utvalg Barne- og ungdomsklinikken Ungdomsrådet 
Nina Nedrejord  

Kst. klinikksjef Marianne 
Nordhov  
Vært på et møte. 

16 Kvam utvalg Kirurgi, - kreft og 
kvinnehelseklinikken 

Terje Olsen 
Ulf Jack Bergstrøm  vara 

Kst. klinikksjef Fredrik Sund. 
Kontaktperson Merete 
Andreassen. 
Ulf: Møte 16.10.2021 
Gjennomgang av de ulike 
avdelingers handlingsplan 
forbedring 2020, samt 
evaluering sommerdriften 2020. 
Noen utfordringer: for urologi, 
endokrin- og plastikkirurgi: 
Størst utfordring arbeidsforhold. 
Sommerdriften: gode planer 
som de holdt seg til, perioder 
med overbelegg i sengeposter  

17 Kvam utvalg Medisinsk klinikk Mildrid Pedersen  
Siv-Elin Reitan vara 

Klinikksjef David Johansen 
Mildrid deltatt på møte. 
Arbeider med kvalitetsnettverk. 
Ny sakstruktur. Statistikk over 
nærvær, ikke fravær. Det settes 
av tid til  kompetansemodulen 
for de ansatte. Neste møte 
29.11.2021 

18 Utvikling av sykepleiernes praksisstudier Nina Nedrejord Ingenting skjer. Adm.sjekker om 
den fortsatt eksisterer. Purres. 

19 Prosjekt arealplan UNN Harstad Ulf Jack Bergstrøm vara 
Arvid Eliseussen-sluttet 
iflg Ulf og Ulf blir da fast 
medlem  

Ikke skjedd noe siden 7.3.2020. 
Kontakt med Eliseussen, som 
heller ikke har deltatt på noe. Ulf 
deltar i kommunens møter mht 
helsehuset. 

20 Pasient-app saken HN FRESK Martin Andrè Moe 
fortsetter  

Martin finner ut om den er 
avsluttet eller ikke. 

21 Ungdomsrådet Kirsti Baardsen 
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22 Frivillighetsrepresentant i 
Frivillighetsgruppen 

Terje Olsen 
Nina Nedrejord vara 
Ulf J Bergstrøm vara 

Innkalling til møte 2.12.2021  

23 Helse I Arbeid Mildrid Pedersen 
Terje Olsen vara 

Ikke skjedd noe i 
arbeidsgruppen. Mildrid sjekker. 

24 Samhandlingsforum for somatikk i  
UNN Tromsø 
UNN Harstad 
UNN Narvik 
(endres til Faglig Samarbeidsutvalg?) 

Paul Dahlø 
Kirsti Baardsen vara 

Usikkert om disse blir videreført, 
men det er fortsatt møter.  

25 Etablering av robotassistert PCI Nina Nedrejord 
 

Har vært et møte. Stoppet pga 
korona. 

26 Klinisk etisk komite Terje Olsen 
Kirsti Baardsen vara 

Ingen aktivitet for tiden. 

27 Ref.gruppe for behandlingshjelpemidler Martin Moe Diabeteshjelpemidler. Aktiv. 

28 Strategisk plan for utvikling av kliniske 
fagområder i NOR og K3K 

Kirsti Baardsen 
  Paul Dahlø vara 
  Terje Olsen  

Fordeling av de tre UNN-
lokaliseringer -hvor skal 
behandling plasseres. 
NOR er ganske ferdig med å 
utrede sitt, K3K er ikke ferdig. 
Skal presenteres samlet.  
Kirsti i arbeidsutvalget 
Terje i styringsgruppe NOR 
Paul i styringsgruppe K3K 
Manglende styring i 
styringsgruppene.  

29 Styringsgruppe for Nybygg psykisk helse- 
og rusbehandling i Tromsø - konseptfase 

Merethe Saga 
Lønnum 

Tor-Arne Hanssen.  
Over i ny fase – konseptfase. 
Vært heftig aktivitet. 
Heldagssamlinger – håper på 
fysisk møte.  

30 FSU Akuttmedisinsk 
(KSU - Fagråd for Akuttmedisinsk 
tjeneste) 

Hans-Johan Dahl 
Ulf J Bergstrøm vara 

Vil sannsynligvis bli videreført 
som en SSU. 

31 KSU 1/2020 – Helhetlig gjennomgang av 
tjenesteavtale 2 

Merete Krohn Tema I SSU om avtalene skal 
revideres. Har ikke hørt noe. 

35 Stormottakersatsingen 
Samme som 7 SLÅ DISSE SAMMEN 

Ulf J Bergstrøm 
Merethe S Lønnum 

Slått sammen med nr 7. 

32 Revisjon av UNNS overordnede strategi Merethe S Lønnum Vedtatt i styret i juni. 

33 Pingvin TV – kulturavdelingen Merethe S Lønnum Tatt kontakt med ulike 
organisasjoner på eget initiativ, 
ikke deltatt på et eneste møte.  

34 Ressursgruppa for 
spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen 

Nina Nedrejord Orienterte om handlingsplanen 
for helsetjenester til den 
samiske befolkningen. 
Ha fokus på samiske pasienter. 
Handlingsplanen sendt BU. 

35 Observatør til overordnet medvirknings-
gruppe OU prosjekt: Nye arealer psykisk 
helse og rus 

Merethe Saga 
Lønnum 

 

36 Prehospitalt sepsisregister og 
forskningsprosjekt 

Ulf J Bergstrøm Fått status vedr. prosjektet 

30 FAU Akuttmedisin Vara se sak 33  

37 Kloke valg  Arrangement på UNN. Kirsti og 
Merethe deltar. Kampanje fra 
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legeforeningen: Pasienten skal 
aktivt medvirke i egne valg. 
Ulf deltar på arrangementet i 
Harstad. 

 
 

Vedtak Brukerutvalget vedtar endringer i representasjon og sekretariatet 
følger opp der det er aktuelt. De enkelte representantene følger opp 
sine prosjekt.  

 
 BU-57/21        Referatsaker 

Følgende vedlegg fremlegges: 
 

1. Referat fra møte i Sykehusapotek Nord, 31.05.2021 
2. Referat fra møte i Ungdomsrådet, 09.09. og 27.09.2021 
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, 14.09. og 14.10.2021 
4. Referat fra møte i BU Helgelandssykehuset 24.09. og 22.10.2021 
5. Referat fra møter i BU Nordlandssykehuset, 27.09.2021 

6. Referat fra fellesmøte i Kvalitetsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget, 

28.09.2021 

7. Referat fra møte i Kvalitetsutvalget, 19.10.2021 

8. Referat fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg, 04.10. og 
25.10.2021 
 

 Vedtak              Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 BU-58/21 Direktørens time 

Konst. viseadministrerende direktør Einar Bugge svarte ut følgende: 
 

- Lærings- og mestringssenteret: Hvordan drives dette? 
To hovedoppgaver: Ressurssenter for gruppebasert pasient og 
pårørendeopplæring. Den enkelte fagavdeling er ansvarlig for det 
faglige innholdet. Brukermedvirkning er likestilt med fagpersoner. 
Gir helsepersonell, fagpersoner og brukerrepresentanter undervisning i 
helsepedagogikk. 
Aktiviteten ved LMS var lavere under pandemien, nå gjennomføres det 
noe digital undervisning samt noe fysisk undervisning.  
Innspill fra Brukerutvalget: 
 
- LMS burde vært mer aktiv i opplysning om kursene 
- Hvorfor er LMS-tilbudet i Tromsø dårligere enn feks på 

Nordlandssykehuset? 
- LMS bør være mer proaktiv, og identifisere området for behov for 

kurs, eks gå ut til brukerorganisasjonene og spørre hva de trenger 
 
-Oppdatering på konsekvenser og ringvirkninger av Covid-19 ved 
UNN 
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Enkelte tiltak opprettholdt etter åpningen, bl a ekstra renhold. Pr 
01.11.2021 var det 25 innlagte totalt ved UNN med Covid-19. 
Kapasiteten er marginal, og situasjonen vurderes fra time til time. Det 
er pr 02.11.2021 gul beredskap ved UNN.  
 
-Hvordan er rehabiliteringstilbudet for pasientene ved UNN generelt, 
og nå under pandemien? Hvordan tas etterslepet igjen? 
Generelt har UNN totalt 31 rehabiliteringssenger, 14 av disse er i 
Tromsø. Lokalsykehusene avlaster ved behov.  
Nå  er driften ved UNN Breivika redusert til 8 senger. Ekstra Covidrom 
måtte åpnes i A-fløya.  
Rehabiliteringen ble sterkt rammet ved nedstengingen i 2020 pga  
Covid-19. Størst innvirkning på slagpasienter og regionale pasienter. 
Poliklinkk: En del ventelister innenfor enkelte fagfelt. Fra nyttår blir 
noen vakanser fylt opp,og man kan ta igjen mer av etterslepet, selv om 
etterslepet ikke er så ille pr nå. 

 
-Pårørendestrategien – hvor langt er det kommet? 
Pårørendestrategien er tatt opp med Helse Nord RHF ved fagsjefen. 
Vet ikke status pr nå, men tar det videre og vil komme tilbake til saken. 
Sjekker om de har mottatt sak fra Brukerutvalget, sak 57/2020. 

 
-Utviklingsplan UNN 2022-2038 
I den nye nasjonale sykehusplanen er det et krav at den strategiske 
utviklingsplanen skal revideres. Det er lagt føringer om at UNN særlig 
skal omtale 4 prioriterte grupper. Disse er: 
- Barne og unge 
- Voksne med alvorlig psykiske lidelser og rus  
- Eldre 
- Pasienter med flere kroniske sykdommer 

 
Det vil være en overordnet arbeidsgruppe og fem delarbeidsgrupper. 
Til alle disse gruppene er det behov for brukerrepresentanter. Den 
18.11.2021 avholdes første arbeidsmøte, og Brukerutvalget bes gi svar 
innen denne dato på hvem som kan delta. Planen ferdig i april 2022. 

 

Vedtak: Brukerutvalget takker for orientering fra direktøren, men ønsker at 
Nasjonal pårørendestrategi og handlingsplan løftes opp i ledergruppa 
og viser til sak 57/20 fra BU. Vi er positive til hvordan barn og unge 
som pårørende har en enhetlig og god ivaretakelse på UNN. Vi påpeker 
at det er fruktbart i videre planarbeid og byggutvikling og at også 
pårørendestrategien legges til grunn i det videre arbeidet. 

  
 BU-59/21         Eventuelt 

1. Utfordringer med Ipad  
 Brukerutvalget har ikke arbeidsredskap som fungerer etter intensjonen. 
Nettbrettene kan ikke installere programvaren Boxer som ble endret av 
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sikkerhetsmessige hensyn. Brukerutvalget kan ikke ha et system der de 
skal representere Brukerutvalget, men ikke ha tilgang til sin egen UNN-
epostadresse. 

 
 Vedtak:  Til neste møte i Brukerutvalget må det avklares om nettbrett er et 

redskap som skal brukes videre, alternativt skaffe et annet verktøy. 
Opplæring av iPad settes opp i desembermøtet. 

 
2. Pasientreiser og transport 
 Flere brukerrepresentanter har mottatt henvendelser vedrørende dårlig 
oppfølging og ivaretakelse fra Pasientreiser, både pr telefon og ved 
bussreiser.  

 
 Vedtak:   Brukerutvalget sender innspill om saken til administrasjonen. 

Pasientreiser ved Bernt Nerberg inviteres til møte i Brukerutvalget 
08.12.2021. 

 
3. Taushetserklæring 
UNN er underlagt offentlegshetslova. 
Man bør kunne snakke om ting i BU som et fora, og ha en åpenhet 
innad. En gylden regel: Det som kommer i frem i utvalget, holdes innad 
i utvalget. 

 
4. IVF-fertillisering – kunstig befruktning 
Leder i BU orienerte om en henvendelse hun hadde fått i anledning 
kunstig befruktning. At det stilles vilkår om å kunne norsk eller engelsk 
for å få gjennomført behandling etter utredning (som kan skje med tolk), 
oppfatter ikke BU som diskriminerende. Det var enighet i Brukerutvalget 
om at dette ikke var en sak for Brukerutvalget. 
 
5. Tilstedeværelse for partner på føde/barsel 
 Det kan synes å være en gammeldags holdning på føde barsel i forhold 
til partners tilstedeværelse under fødsel. Notat sendes til BAU. 

 
 Vedtak: Notat om saken sendes BAU for videre behandling. 
 
 

               Kirsti Baardsen (sign.) Hilde A Johannessen(sign.) 

               leder sekretær 
 
 
 
 

Referatet godkjennes endelig i BU-møte 08.12.2021. 
 
Kopi til: 

- Helse Nord RHF ved Regionalt Brukerutvalg, 8038 Bodø  

- Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Postboks 1480, 8092 Bodø 
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- Sissel Eidhammer, Nordlandssykehuset 

- Brukerutvalget Helgelandssykehuset, Postboks 601, 8607 Mo I Rana 

- Brukerutvalget Helse Finnmark, Sykehusveien 35, 9616 Hammerfest 

- Brukerutvalget Sykehusapoteket, Postboks 6147, 9291 Tromsø 

- Pasient og brukerombudet i Troms, Fylkeshuset, 9296 Tromsø 

- Pasient- og brukerombudet i Nordland, Statens Hus, 8002 BODØ 

- Pasient- og brukerombudet i Finnmark, Hamnegt. 3, 9600 Hammerfest 

- Klinisk etikkomite UNN v/Bård Forsdahl 

- Lærings- og mestringssenteret, UNN v/ Marita Pedersen 

- Kreftforeningen v/ Wenche P Kjølås 

- Ungdomsrådet UNN v/ Elisabeth Warvik 



 
 

Protokoll 
 

Møte:  Brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset HF 
Tid:  8. desember 2021 
Møtested: Scandic Syv Søstre hotell i Sandnessjøen. 
 
Innkalt:  
 

Deltagere Funksjon Organisasjon Tilstede Meldt 
forfall 

Anne Lise Brygfjeld Leder SAFO - NFU X  

Per Hansen Nestleder FFO – Mental Helse X  

Tove Linder Aspen  Medlem Ivareta X  

Josefina Skerk Medlem Samisk befolkning  x 

Einar Moen Medlem Eldrerådet X  

Trine-Mari Aavitsland Medlem Kreftforeningen  X 

Nils Rishaug Medlem FFO -HLF   

Jan Sundset Vara Samisk befolkning X  

Ija Nilsen Vara RIO  X 

Rigmor Røberg Vara Kreftforeningen X  

Hilde Valrygg Vik Vara  x  

Grete Bang Vara   x 

Steinar Arnesen Vara   x 

Mariette Korsrud Vara   x 

Fra Helgelandssykehuset     

Hulda Gunnlaugsdottir Adm. dir  X  

Knut Roar Johnsen Samh.sjef/saksbeh.   X 

Tove Lill Falstad Sekretariat  X  

Ole Hope Prosjektdirektør  X  

Arve Smedseng Pasientreiser  X  

Silje Paulsen Rådgiver  X  

Hanne Frøyshov Medisinsk direktør  X  

Merethe Myrvang Rådgiver  X  

Bergsvein Byrkjeland  Sykehusbygg X  

Anette Fredriksen Rådgiver  X  

Tove Lyngved Økonomidirektør  X  

Maria Skjelbakken Rådgiver  X  

Anne Kathrine Gårdvik Rådgiver  X  

 
 
 
 



 
 

Saksliste 
 
Sak 68/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 69 /2021 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. oktober 
Sak 70/2021  Orienteringssaker fra BU-leder og medlemmer         
Sak 71/2021 Referatsaker 

▪ Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 2. november 2021 
▪ Protokoll fra Regionalt brukerutvalg 10.-11. november 2021 
▪ Referat fra Brukerutvalget Nordlandssykehuset 10. november 2021 

 
Sak 72/2021 Valg av brukerrepresentanter til funksjonsgrupper i konseptfase 1 Nye 

Helgelandssykehuset, oppfølging av sak 62-2021 
Sak 73/2021 Nytt fra pasientreiser  
Sak 74/2021 Kompetansehevingsprosjekt for Helgelandssykehuset (sak 6 
Sak 75/2021 Presentasjon av ny medisinsk direktør  
Sak 76/2021 Muntlig informasjon fra administrerende direktør 
Sak 77/2021  Budsjett 2022  
Sak 78/2021  Godkjenning av møteplan for brukerutvalget 2022 
Sak 77/2021  Eventuelt  
  
 

 

PROTOKOLL 
 
Sak 68/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak:  Godkjent 
 
 
Sak 69 /2021 Godkjenning av protokoll fra møte i brukerutvalget 22. oktober 
Vedtak:   Informasjon ang. eventueltsaker tas til orientering. Protokollen godkjennes. 
 
    
Sak 70/2021  Orienteringssaker fra BU-leder og medlemmer  
  Fra leder: 

▪ Kontaktmøtegruppemøte i Nye Helgelandssykehuset 
▪ Møte med RBU 
▪ Brukerutvalget Sykehusapotek Nord 
▪ Nasjonale læringsnettverk for gode pasientforløp 
▪ Styremøte – ekstraordinært møte 6. desember 

   
Vedtak:            Saken er tatt til orientering 
 
 
Sak 71/2021 Referatsaker 



 
 

▪ Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 2. november 2021 
▪ Protokoll fra Regionalt brukerutvalg 10.-11. november 2021 
▪ Referat fra Brukerutvalget Nordlandssykehuset 10. november 2021 

 
Vedtak:  Sakene er tatt til orientering   
 
 
Sak 72/2021 Valg av brukerrepresentanter til funksjonsgrupper i konseptfase 1 Nye 

Helgelandssykehuset, oppfølging av sak 62-2021 
 Introduksjon til saken ved Bergsvein Byrkjeland fra Sykehusbygg. 
 Å være brukermedvirker – Visjon: Norges beste lokalsykehus 
 Alltid ha fokus på helhet – helhetlige løsningsmodeller for Helgeland. I jobben 

som gjøres skal vi i konseptfase 1 se på det helhetlige pasienttilbudet. Det 
ønskes brukermedvirkere inn i funksjonsgruppene der brukerutvalget ser det 
formålstjenlig. Presentasjon vedlegges protokollen. 

 Oppstartsmøte 17. januar 2022, møteserie på 4 – 5 møter. 
 
Vedtak:   Saken tas til etterretning. Brukerutvalget oppnevner følgende 

brukerrepresentanter til funksjonsgruppene i konseptfase 1. 

• Gruppe 1 Akutt: Anne Lise Brygfjeld 

• Gruppe 2 Poliklinikk: Tove Linder Aspen 

• Gruppe 3 Døgn somatikk: Grete Bang 

• Gruppe 4 Døgn PHA/YSB: Ija Nilsen 

• Gruppe 5 Bildediagnostikk, lab og blodbank: Ingen  

• Gruppe 6 Service og logistikk: Per Hansen 

• Gruppe 7 Undervising, FoU, LMS og administrative funksjoner: Hilde 
Vik Valrygg 

• Gruppe 8 Eiendomsdrift: Rigmor Røberg 

• Gruppe 9 IKT: Einar Moen 
 
 
Sak 73/2021 Nytt fra pasientreiser 
 Orientering fra Arve Smedseng 

▪ Venterom på flyplassen i Bodø- Vip-rom, rutiner for å rekvirere det, 
men det er ikke bekjentgjort til rekvirenter i UNN 

▪ Nye flyreiser i Nordland  
 
Vedtak:   Brukerutvalget tar saken til orientering, og ber pasientreiser om å informere 

alle rekvirenter i UNN om rekvirering av VIP-rom i Bodø for 
helgelandspasienter som er syke og har behov for skjermet venting.  

 
 
Sak 74/2021 Kompetansehevingsprosjekt for Helgelandssykehuset (sak 60-2021) 
  Orientering fra Silje Paulsen 



 
 

• Kompetanseplan 2022-2023 
 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Brukerutvalget ber om å få utkast til 

kompetanseplan til behandling i første neste møte. 
 
 
Sak 75/2021 Presentasjon av ny medisinsk direktør, Hanne Frøyshov. 
 Orientering om interne prosesser med kvalitetsforbedring og kvalitetssikring i 

Helgelandssykehuset særlig med utgangspunkt i tarmkreftkirurgisaken og 
fødetilbudet.  

 
Vedtak: Brukerutvalget ønsker ny medisinsk direktør velkommen og takker for 

orienteringen i møtet. Informasjon tas til etterretning.  
 
 
Sak 76/2021 Muntlig informasjon fra administrerende direktør 
 Informasjon fra Hulda Gunnlaugsdottir 

▪ Nye Helgelandssykehuset – strukturvedtak – plan for omstilling 
▪ Budsjettutfordringer – ingen nedleggelser av funksjoner – kun økt 

aktivitet 
▪ Ole Hope – ny prosjektdirektør 
▪ Dialog med prosjektledelse om vedtakspunkt 4 i strukturvedtaket, 

«spesialisthelsetjenester i Mosjøen» 
 
Vedtak:  Brukerutvalget takker for informasjon. Informasjon tas til orientering.  

1. Brukerutvalget minner om viktigheten av at brukerrepresentanter tas med 
i arbeidsgruppa som skal jobbe spesielt med vedtakspunkt 4 om 
spesialisthelsetjenester i Mosjøen.  

2. Brukerutvalget ønsker to brukerrepresentanter inn i gruppa:  
a. Per Hansen (Mental Helse) og Jan Sundset (Samisk befolkning) 

 
 
Sak 77/2021  Budsjett 2022 
 Orientering fra Tove Lyngved og Maria Skjelbakken 
 Svært krevende budsjett.  

• Omstillingsutfordring 102 millioner kroner.  

• Identifiserte nye tiltak 58 millioner.  

• Uløst omstillingsutfordring 44 millioner.  
Overordnet tiltaksplan for 2022: 

• Bemanning – aktivitetsbasert ressursplanlegging, 6 mnd. 
planleggingshorisont 

• Aktivitet – 15 % digitale konsultasjoner, sykehusforbruk - 
benchmarking, gjestepasienter, vridning fra døgn til dag behandling, 
DMS Brønnøysund 



 
 

• Datakvalitet og inntekter – kodekvalitet, regningskort, selvbetalende 
pasienter 

• Kostnader - varekostnader 
Vedtak: Brukerutvalget takker for grundig gjennomgang av budsjett og tiltaksplan for 

2022. Informasjonen tas til orientering.  
 
 
Sak 78/2021  Godkjenning av møteplan for brukerutvalget 2022 
 
Vedtak: Forslag til møteplan ble godkjent  
 
 
Sak 77/2021  Eventuelt  
 
Sak fra HLF – Hørselshemmedes landsforbund  

▪ Behov for tolk for hørselshemmede 
▪ Behov for opplæring av personell ang. sansetap – kommunikasjon med 

hørselshemmede. 
▪ Ledsagerbehov for hørselshemmede/personer med sansetap 

 
Ønske om å tegne digitalt fellesabonnement  på lokalavisene i sykehusdistriktet som et 

nødvendig arbeidsredskap. 
 
Vedtak: Sakene tas til etterretning.  
 
_________________________________________________ 
Protokoll godkjennes endelig i møte 18. februar 2022 
Protokollen blir lagt fram som referat sak i kommende styremøte 
 
Kopi til:  

• Styret i Helgelandssykehuset 

• Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset 

• Ledergruppen i Helgelandssykehuset 

• Postmottak ved UNN, Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset, Sykehusapoteket og 
Helse Nord. 

 
 



 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 
  

Brukerutvalgsmøte Finnmarkssykehuset HF 

REFERAT 
14. desember 2021 

Beate Juliussen 
14.12.2021 
 



 Side 2 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

 
 
 

Kjell Magne Johansen Leder Til stede  

Gro Johansen Nestleder Til stede  

Unni Salamonsen Medlem Til stede  

Fred Magne Johansen Medlem  Forfall  

Torhild Ackermann Medlem  Til stede  

Tove Hardersen Medlem Til stede  

Tom-Kristian Tommen Hermo Medlem Til stede  

Astrid Daniloff Medlem Til stede  

Else Marie Isaksen Medlem Til stede  

 
Fra administrasjonen møtte: 

Beate Juliussen Administrasjonssjef (referent) 

Espen Hansen Prosjektsjef NHS, deltok på sak 47/2021  

Jonas Valle Paulsen Innovasjons- og teknologisjef, deltok på sak 48/2021 

Bjørn Erik Johansen Avdelingsleder Pasientreiser, deltok på sak 49/2021 

Tom-Anton Stamnes Pasientreiser, deltok på sak 49/2021 

Harald G. Sunde  Medisinsk fagsjef, deltok på sak 50/2021 

Lill-Gunn Kivijervi Økonomisjef, deltok på sak 51/2021 

Robert Kechter Rådgiver klinikk Alta, deltok på sak 52/2021  

 
I tillegg møtte: 

Mette Elisabeth Eriksen Pasient- og brukerombudet, deltok på sak 46/2021 

Helle Jensen Prosjektleder Sykehusbygg, deltok på sak 47/2021 

Morten Grunnhov Sykehusbygg, deltok på sak 47/2021 

Morten Staubo Arkitekt nye Hammerfest sykehus, deltok på sak 47/2021 
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Sak 43/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Det innkalles til Brukerutvalgsmøte i Finnmarkssykehuset HF i henhold til vedtatt 
møteplan tirsdag 14. desember 2021 på Teams kl. 09.00-15.00. 
 

Saksnummer Sakens navn 
43/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
44/2021 Godkjenning av referat fra BU møte 22. september 2021 
45/2021 Referat fra Brukerutvalgets arbeidsutvalg møte 01.12.21 
46/2021 Orientering fra pasient- og brukerombudet   
47/2021 Nye Hammerfest sykehus – universell utforming  
48/2021 Innovasjon i Finnmarkssykehuset HF  
49/2021 Orientering fra pasientreiser   
50/2021 Medisinsk fagsjef orienterer  
51/2021 Mål og budsjett 2022 Finnmarkssykehuset  
52/2021 Orientering om psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF  
53/2021 Årsrapport 2021 for Brukerutvalget 
54/2021 Forberedelse til dialogmøte med styret i Finnmarkssykehuset HF  
55/2021 Orienteringssaker  
56/2021 Referatsaker  
57/2021 Eventuelt 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 44/2021 Godkjenning av referat fra møtet i Brukerutvalget  
22. september 2021 

 
Vedtak: Referatet fra brukerutvalgsmøte 22. september 2021 
godkjennes.  

 

Sak 45/2021 Referat AU-møte 1. desember 2021 
 

Vedtak: Brukerutvalget tar referatet fra AU møte 1. desember 2021 til 
orientering. 
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Sak 46/2021 Orientering fra pasient- og brukerombudet 
Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Er det mange kommuner som har egne brukerråd?  
Svar: Har ikke fått informasjon om at dette er opprettet i kommunene, 
men ser at pasient- og brukerorganisasjoner i mange tilfeller fungerer 
som brukerråd.  
 
Det er mange som ikke har fastlege, og dette er en stor utfordring i 
kommunene. Som pasient er en ofte i kontakt med både fastlege og 
sykehus. Det bør bli bedre samhandling mellom alle tjenestene slik at 
en slipper å gå gjennom sykehistorien sin flere ganger.  
 
Et forslag til å få flere til å ta helsefaglig utdanning er at det er gratis slik 
som i forsvaret.  
 
Er det mange henvendelser fra psykiatrien? Er det lange ventelister og 
etterslep?  
Svar: Dette er den nest største gruppen av henvendelser til pasient- og 
brukerombudet. Jobber for å få til et samarbeid og koordinering, og er 
også bekymret for selvmordsproblematikken.  
 
Er det mange henvendelser fra kreftsyke som ikke får behandling i rett 
rekkefølge?   
Svar: får noen henvendelser på forsinket diagnose. Når en har fått 
diagnose skal en inn i et pakkeforløp, så etter diagnosen er stilt får vi 
ikke så mange henvendelser. Har en diskusjon om eldre som må reise til 
Tromsø for mammografi. Flere reiser ikke fordi det er lang og slitsom 
reise, og de klarer ikke turen.  
 
Får dere henvendelser på mulighet for skrivetolk eller tegnspråk?  
Svar: Har ikke fått henvendelser på dette.  
 
Det er flere samer som ikke bruker tolk, tolketjenesten blir ikke brukt 
så mye. Har dere fått innspill på hvorfor?  
Svar: Det er noen som ikke ønsker å bruke tolk, og det kan være mange 
grunner til dette. Eksempelvis så kan det være at en føler at en selv 
snakker like godt norsk som tolken, ønsker ikke å ha med en tredje 
person, slitsomt å snakke via en tredje person, ønsker ikke/kan ikke 
bruke digitale hjelpemidler, ønsker at tolk skal være fysisk til stede. 
Pasient- og brukerombudet ønsker å få en egen samisk rådgiver, men 
har foreløpig ikke fått midler til dette.  
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Flere brukerorganisasjoner har hjelpetelefoner og chat som blir mye 
brukt. Disse blir et tillegg til det pasient- og brukerombudet tilbyr. Et 
bra tilbud, og jo flere som legger trykk på en sak, jo bedre er det.  
    
Vedtak:  
Informasjon fra Pasient- og brukerombudet tas til orientering. 

 
Sak 47/2021     Nye Hammerfest sykehus – universell utforming 

Prosjektsjef Espen Hansen, prosjektleder Helle Jensen og arkitekt 
Morten Staubo innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Pasienter som har vært hos øyelege er ofte veldig lyssensitive. Viktig 
med mulighet for lysdemping og at dette tas med i planleggingen.  
 
Ledelinjer til toalett i foaje, er de tatt inn i planene?  
Svar: ja, de er tatt inn i planene.  
 
Blir det teksting av informasjon for døve og tunghørte?  
Svar: det er krav til dette i heiser, noterer dette og tar det med videre.  
 
Blir det taktil merking på håndlister? 
Svar: Det er tatt med.  
 
Vil det være gjennomgående farger over flere etasjer?  
Ja, det vil være samme farger over flere etasjer – samme farge som 
atriene.  
 
Reagerer på at badene har blitt mindre enn standarden. Det kan bli 
vanskelig for ansatte å hjelpe pasienter på badet dersom det blir for 
trangt.  
Svar: det er ulike bad og ulike størrelser. Har hatt gjennomgang av dette 
i brukergrupper, og det skal være mulighet for to personer å hjelpe til 
på badene.  
 
Vil toalett og vask være hev senkbar, og vil det være takheis fra seng til 
bad?  
Svar: Det er ikke lagt opp til hev/senkbar bad. Det er lagt opp til 
sengeheiser i noen rom. En del rom med pasientløfter.  

 
Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjon om universell utforming ved 

Hammerfest sykehus til orientering.  
2. Brukerutvalget ønsker å være med i prosessen med nye Hammerfest 

sykehus for å sikre at universell utforming er ivaretatt og ber om at 

Brukerutvalget inviteres inn i relevante møter for å ivareta dette.  
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3. Brukerutvalget ber om at prosjektet tar med innspillene i det videre 
arbeid, og at brukerutvalget informeres dersom det kommer 
endringer.  
      

Sak 48/2021 Innovasjon i Finnmarkssykehuset HF 

Innovasjons- og teknologisjef, Jonas Valle Paulsen inn 
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Det var ingen spørsmål til saken.  
 
Vedtak:  
Informasjon om innovasjon i Finnmarkssykehuset HF tas til orientering.  
 

Sak 49/2021 Orientering fra Pasientreiser 

Avdelingsleder Bjørn Erik Johansen og Tom Anton Stamnes innledet i 
saken. Orientering om digitalisering og selvbetjeningsløsninger.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Hva ligger i «spesielle behov»? 
Svar: Det kan legges inn praktiske behov, ikke medisinske behov. 
Eksempelvis dersom en skal ha med ledsager, lav innstigning, 
barnesete, allergi, alenebil o.l. som kan legges inn fra behandler. Det er 
ikke valg på språk.  
 
Hva ble resultatet av brukerutvalgets innspill om å få samisk språk som 
tastevalg når en ringer Pasientreiser? 
Svar: det ble ikke innført nasjonalt tastevalg for samisk språk når en 
kontakter Pasientreiser. Det er sendt informasjon om dette til Rita-Alise 
Porsanger-Moen. Dersom det er behov for samisktalende 
saksbehandler kan en få dette ved å legge inn et postnummer i 
Finnmark som har samisk talende rådgiver.  
 
Brukere som brått kan bli engstelige og ikke kan reise alene, må de ha 
rekvisisjon fra lege om ledsager? Og forutsigbarhet for pasienter er 
viktig.  
Svar: slik det er i dag er det kun lege som kan utstede rekvisisjon til 
ledsager. Det jobbes med å få en løsning der lege kan utstede 
rekvisisjon for ledsager for en tidsbegrenset periode, slik at en ikke 
trenger å kontakte lege for hver rekvisisjon. Viktig å ta kontakt med 
Pasientreiser så tidlig som mulig for tilrettelegging.  
 
Dersom en pasient har behov for ledsager fra sykehus og hjem, hvordan 
løses dette?  
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Svar: Dersom det ikke er noen pårørende som kan bistå, så kan det leies 
inn hjelp. I noen tilfeller kan ambulanse eller hvite pasientransportbiler 
benyttes.  
 
I dag er det slik at en får dekt reise med takst pr km, og ikke for faktiske 
utlegg. Eksempelvis så reiser en med fly fra Finnmark til Tromsø. Når 
en skal ta buss fra flyplassen til UNN får en kun dekt for antall km fra 
flyplassen til UNN, noe som bare dekker en brøkdel av kostnaden for 
bussbilletten. Dette er ikke holdbart.  
Svar: Standardsatsen på 2,70 pr km slår uheldig ut for mange av 
pasientene fra Finnmark. Ber om at det bringes videre til regionalt 
brukerutvalg og få dette med i høringsrunder når det er endringer i 
regelverket.  
  
 
Vedtak:  
1. Informasjon fra Pasientreiser tas til orientering. 
2. Brukerutvalget sender en henvendelse til regionalt brukerutvalg 

hvor det bes om at det ses på takstsystemet for Pasientreiser slik at 
en får dekket faktiske kostnader en har når en må reise for 
behandling. Slik takstene er i dag er det ikke samsvar med faktiske 
utgifter, og enkelte pasienter vil derfor kvie seg for å reise, eller ikke 
ha mulighet for å reise fordi de ikke har penger til å dekke det reisen 
koster.    
 

Sak 50/2021 Medisinsk fagsjef orienterer 

 Medisinsk fagsjef, Harald G. Sunde innledet i saken.  
    
 Koronasituasjonen 
 Orienterte om koronasituasjonen og konsekvenser dette får for 

Finnmarkssykehuset.   
Smittetrykk i samfunnet:  
Nye tilfeller per 100.000 innbyggere:  

Hammerfest       3124 
Alta                        1084 
Tana                       424 
Vadsø                    460 
Karasjok               265 
Sør-Varanger     79 
 
Tromsø                  810 

 
Innleggelses-topper i Finnmarkssykehuset: På det meste har det vært 
13 innlagte på Hammerfest sykehus og 3 på Kirkenes sykehus.  

  I dag var det 5 innlagte i Finnmarkssykehuset, hvorav 1 på intensiv.  
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 Må planlegge for scenario med betydelig økning i antall syke, og 30% av 
ansatte er sykemeldte.  

 
 Finnmarkssykehuset, inkludert Hammerfest og Kirkenes er i gul 

beredskap. I Hammerfest har en tatt ned elektiv kirurgi fra uke 46 og ut 
året. Dagkirurgi har vært tatt ned de siste to ukene, og vurderes 
fortløpende.  

  
 Vaksinering av ansatte: 53% har fått 3. vaksinedose (best i regionen). 

Har godt med utstyr, klinikkene støtter hverandre og det jobbes med 
kontinuitetsplanlegging. Ventetidene øker.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  

  
 Hva er status på ØNH tilbudet i Finnmark?  
 Svar: Har en ØNH lege i Alta og en i Hammerfest. I Kirkenes er det 1,5 

stillingshjemmel som flere deler på. Det er lange ventetider, spesielt i 
Vest-Finnmark. Skal få sendt over informasjon.  

 Etter møtet har det kommet følgende informasjon: Sámi klinihkka har 
ikke egen stilling for ØNH lege. Denne stillingen er flyttet til 
Hammerfest. Vi mottar ambulerende lege. Vi har hatt kontakt med 
samisktalende ØNH lege i Hammerfest og venter på beskjed derfra om 
vedkommende vil begynne ambulering til oss. 

  
 Hva er status for geriatrisk team i Karasjok?  
 Svar: sjekker det ut. Etter møtet har det kommet følgende informasjon:  
 Er i drift. Teamet er samisktalende. Starter med praktisk førerprøve.  
        

Vedtak:  
Informasjon fra medisinsk fagsjef tas til orientering. 

    

Sak 51/2021     Mål og budsjett 2022 Finnmarkssykehuset 
Økonomisjef, Lill-Gunn Kivijervi innledet i saken.  

 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Hva betyr høy bemanningsfaktor?  
Svar: Antall pleiere pr seng. I Finnmarkssykehuset er 
bemanningsfaktoren høyere enn sammenlignet med andre sykehus.  
 
Det er investert mye penger til røntgen i Karasjok, allikevel må folk 
reise til Hammerfest for røntgen, hva er grunnen til det?  
Svar: Karasjok har generell røntgen. Dersom det er behov for annen 
type røntgen slik som CT og MT må en reise til Hammerfest. Vil sjekke 
med klinikken om det er en annen årsak til at dette skjer. I etterkant av 
møtet har det kommet svar at det i enkelte tilfeller gjøres feil og 
pasienter blir satt opp til røntgen i Hammerfest, selv om en kunne tatt 
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røntgen i Karasjok. Dette ville også vært mest hensiktsmessig med 
tanke på reise og språk.  
 
Det er satt av 1,2 mill. til etterutdanning av sykepleiere. Hvor mange er 
under utdanning som spesialsykepleiere, og er de fra hele fylket?  
Svar: Det er 11 som tar videreutdanning i år, og skal økes med 2 hvert 
år frem til og med 2023. Søker må søke på ordinær måte til 
universitetet og søkerne er fra hele fylket. Har godt med søkere til 
utdanningsstillinger.  
 
Med et så stramt budsjett, blir pasientsikkerheten godt nok ivaretatt?  
Svar: Pasientsikkerheten settes høyt, og ingen tiltak som iverksettes 
skal gå ut over sikkerheten.   

    
Vedtak:  
Brukerutvalget tar informasjon om mål og budsjett 2022 for 
Finnmarkssykehuset HF til orientering.  

 

Sak 52/2021 Orientering om psykisk helsevern og rus i 
Finnmarkssykehuset HF 

Rådgiver i Klinikk Alta, Robert Kechter innledet i saken.  
 
Spørsmål, kommentarer og svar:  
Det er synd at det ikke er brukerråd innen psykisk helse og rus slik det 
var før klinikk psykisk helsevern og rus ble delt opp. Dersom det ikke 
kan være et brukerråd i hver klinikk, så kunne en kanskje fått til et 
felles brukerråd i Vest-Finnmark?  
Svar: Det blir muligens klinikkvise brukerråd, for både somatikk og 
psykisk helse, men dette er ikke avklart ennå.  
 
Sanks brukerråd har ikke hatt møter siden november 2020. 
Svar: Sanks sitt brukerråd har nettopp hatt møte.  
 
Hva er tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Alta/Finnmark?  
Svar: I Alta er det 12 senger i drift innen psykisk helsevern. 6 senger i 
drift på avhengighetsavdelingen, elektiv drift. Bygger gradvis opp 
avrusningsplasser, skal ha 2 senger. Lege med kompetanse innen 
avrusning kom på plass for 1 måned siden.  
 
I Sámi klinihkka er alle enheter i drift. Ser at det er økt antall 
henvisninger til BUP gjennom pandemien. De som blir henvist er også 
mer syke.  
 



 Side 10 
 

 

 

Postadresse Besøksadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus  983 974 880 
Sykehusveien 35 Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest 9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  

Voksenpsykiatriske poliklinikker: Hammerfest, Alta, Karasjok, Tana, 
Kirkenes 
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker: Hammerfest, Alta, 
Karasjok, Kirkenes 
 
Voksenpsykiatriske sengeplasser: 12 i Alta, 6 i Karasjok, 10 i Tana 
Rusbehandlings sengeplasser. 6 i Alta, 6 i Karasjok 
Barne- og ungdomspsykiatriske sengeplasser: 6 i Karasjok 
Familiebehandling: 2 plasser i Karasjok 
 
Er tilbudet på tvers av landegrensene på plass? 
Svar: Avtalene er på plass. Pandemien skaper utfordringer med reiser 
på tvers av landegrensene.  
Finnes det akuttplasser i Finnmark?  
Svar: alle klinikkene med sengepost har akuttfunksjon og tilstreber å 
kunne legge inn pasienter innen 24 timer. Dersom det er akutt 
psykotisk eller suicidal som må legges inn med en gang sendes 
pasientene til UNN.  
 
Det er ofte at pasienter har både somatiske og psykiske plager, viktig å 
se hele mennesket. Hvordan er det med tilpasning av behandling av 
flere diagnoser?  
Svar: En jobber for å kunne behandle hele mennesket og tar hensyn 
også til somatiske sykdommer. Det er ikke alle sykdommer som skal 
behandles i spesialisthelsetjenesten, men hos fastlegen, og da gjøres 
det.  
 
Har en nok kvalifisert personell?  
Svar: andel ansatte med spesialutdanning varierer. Jobber aktivt for å 
holde oppe andelen spesialutdannede. Har også tatt initiativ til å få på 
plass en type forkurs innen matte og norsk for å få inn flere fra 
Finnmark på sykepleierutdanningen.  
 
 

Vedtak:  
1. Brukerutvalget tar informasjon om status for psykisk helsevern og 

rus til orientering. 
2. Brukerutvalget ber om en årlig oppdatering på status for psykisk 

helsevern og rus i Finnmarkssykehuset HF.  
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Sak 53/2021 Årsrapport 2021 for Brukerutvalget  

Administrasjonssjef Beate Juliussen innledet i saken.  
  
 

Vedtak:  
Årsrapport 2021 for Brukerutvalget vedtas med de endringer som kom 
i møtet. 

 

Sak 54/2021 Forberedelse til dialogmøte med styret i 
Finnmarkssykehuset HF 

Leder av brukerutvalget, Kjell Magne Johansen og administrasjonssjef 
Beate Juliussen innledet i saken.  
  
 

Vedtak:  
Spørsmålene og kommentarene som Brukerutvalget har til styret og 
administrerende direktør stilles i møtet.  

 

Sak 55/2020 Orienteringssaker 

 
1. Muntlig informasjon fra BU leder 

Prosjektstyret for nye Hammerfest sykehus er i gang, og leder har 
vært med på det første møtet.  
  

2. Muntlig informasjon fra BU medlemmer:  
a. Else Marie har vært med på to møter i samisk språkutvalg i 

år. Kommer til å ta saken om mulighet for tastevalg for 
samisk språk når en ringer til Pasientreiser videre.  

b. Astrid: rapporten om spesialisthelsetjenestetilbud i Vadsø er 
ferdig og sendt ut.  

 

3. Muntlig informasjon fra ledelsen i Finnmarkssykehuset HF 
a. Orientering om utnevning av nytt brukerutvalg 
b. Kurs LIS2/3 – Pasient og brukermedvirkning 

Det skal gjennomføres kurs på 2 timer, ett på våren og ett på 
høsten om pasient- og brukermedvirkning for LIS 2 og 3. 
Kurset gjennomføres digitalt – i første omgang. Gjøres en 
evaluering etter første kurs. Datoer for 2022: 4. mai kl 12-14 
og 2. november kl 12-14. Det velges ut hvem fra 
Brukerutvalget som deltar i dette kurset når nytt 
Brukerutvalg er på plass.  
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c. Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 15. og 16. februar 

2022. Årets tema er «Å lære av det som går godt». Mulighet for 

digital deltakelse, se link for påmelding. 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar informasjon til orientering.    

 

Sak 56/2021 Referatsaker 

1. Protokoll RBU møte 14. oktober 2021 
2. Protokoll RBU møte 10. og 11. november 2021 

 
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  

 

Sak 57/2020 Eventuelt 

 
Vedtak:  

 

   
 
Kjell Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
Referatet godkjennes på neste møte 
 
Kopi til:  

- Styret i Finnmarkssykehuset HF - Pasient- og brukerombudet i Finnmark 
- Foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset HF - RIO Finnmark 
- Regionalt Brukerutvalg - Kreftforeningen  
- Brukerutvalget Nordlandssykehuset - FFO Finnmark 
- Brukerutvalget UNN - Mental Helse Finnmark 
- Brukerutvalget Sykehusapoteket 
- Brukerutvalget Helgelandssykehuset 

- Finnmark fylkeskommune  
- NHF Nord-Norge 

- SANKS Brukerråd - Ungdomsrådet Finnmarkssykehuset 

 

https://helse-nord.no/arrangementer/helse-nords-pasientsikkerhetskonferanse-2022?arrId=0
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Brukerutvalget Finnmarkssykehuset HF 

Årsrapport 
2021 
Desember 2021 
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Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF 
Brukers reelle medvirkning og innflytelse er et grunnleggende prinsipp, jf. 
helseforetakslovens § 35 annet ledd og vedtektenes § 14. Eier stiller krav om at 
brukerinnflytelse skal legges til grunn i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudene 
på overordnet og individuelt nivå.  
 
Stiftelsesprotokoll for Finnmarkssykehuset HF § 8 sier følgende: Styret skal påse at 
pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt blant annet gjennom et fast 
samarbeid med deres organisasjoner. Erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og 
synspunkter fra pårørende og pasienter skal gis en sentral plass i arbeidet med 
planleggingen av driften av virksomheten. Utvalget arbeider uavhengig av helseforetakets 
daglige drift, og er selvstendig i forhold til brukernes interesser. 
 
Finnmarkssykehuset HF har også vedtatt en strategi- og handlingsplan for 
brukermedvirkning i 2013 som gir tydelig retning for tilrettelegging av aktivitet i 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalgets sammensetning i perioden 
Brukerutvalget består av representanter for ulike lag og foreninger. Dagens brukerutvalg 
ble valgt i april 2020 og sitter til april 2022. Kjell Magne Johansen fra SAFO er leder av 
brukerutvalget. Brukerutvalget har også et Arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra 
brukerutvalget. 
 
Brukerutvalget for Finnmarkssykehuset HF består av 9 medlemmer: 

- 1 representant fra Finnmark fylkeskommunes eldreråd. 
- 1 representant med spesielt ansvar for å ivareta brukerperspektivet vedrørende 

helsetilbudet til den samiske befolkningen. Finnmark fylkeskommunes eldreråd, 
FFO, SAFO, RIO OG Kreftforeningen blir alle bedt om å fremme forslag til medlem 
med slik spesielt ansvar.  

- 4 representanter fra FFO hvorav to medlemmer tilknyttet underorganisasjonen 
Mental Helse.  

- 1 representant fra Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner.  
- 1 representant fra RIO  
- 1 representant fra Kreftforeningen.  
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Brukerutvalget 2020-2022: fra venstre: Astrid Daniloff, Marius Eriksen, Unni Salamonsen, Else Marie Isaksen, 
Tove Hardersen, Gro Johansen, Tommen Hermo, Kjell Magne Johansen. Fred Magne Johansen var ikke tilsted 
da bildet ble tatt.  

 
Det oppnevnes personlige vararepresentanter for samtlige medlemmer av utvalget. 
 

Organisasjon Medlem Varamedlem 

SAFO (leder) Kjell Magne Johansen  Erik Lemika  

FFO (nest leder) Gro Johansen Elin Mary Sabbasen 

FFO Unni Salamonsen Synnøve Pettersen 

FFO Mental Helse Fred Magne Johansen Gøril Hvidsten 

FFO Mental Helse 

Marius Eriksen 
Gikk ut av BU 2. 
november 2021 og vara 
gikk inn som fast medlem. Torhild Ackermann 

Kreftforeningen Tove Hardersen Sissel Wollmann 

RIO Tom Kristian Hermo Fay Charlotte Ek 

Eldrerådet Astrid Daniloff Rut Olsen 

Samisk Representant Else Marie Isaksen Torvald Tretteskog 

 
Direktørens stabsenhet ved administrasjonssjefen administrerer brukerutvalget og 
organiserer saksbehandling til utvalget. Hun deltar også i møtene og skriver referat fra 
disse.  
 
Saker til behandling i brukerutvalget 2021 
Covid-19 pandemien har preget arbeidet i Brukerutvalget også i 2021. Møtene har vært 
gjennomført digitalt, bortsett fra september møtet. Det har vært gjennomført 4 møter i 
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2021. Brukerutvalgets arbeidsutvalg har hatt 4 møter. I tillegg ble det gjennomført et årlig 
dialogmøte mellom brukerutvalget og styret i Finnmarkssykehuset HF, også dette ble 
gjennomført digitalt. Brukerutvalget har hatt nærmere 60 saker til behandling. I tillegg er 
det behandlet saker i AU på de 4 møtene som er gjennomført dette året. 
 
Saker til behandling i BU og BU AU: 

- Orientering om covid-19 pandemien, Harald G. Sunde 
- Oppdragsdokumentet 2020, Kristine Brevik, Kvalitets- og utviklingssjef 
- Årlig melding 2020, Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og utviklingssjef 
- Årsrapport fra Pasient- og brukerombudet 2020 
- Brukermedvirkning i forskning, Mette Kjær, forskningsleder 
- Pasientreiser, Bjørn Erik Johansen, avdelingsleder  
- Orientering om rus/psykiatritilbudet i 
- Finnmarkssykehuset etter omorganiseringen, samt 
- Digitalt FACT team, Robert Kechter, rådgiver og Sofie Bjørnå, prosjektleder 
- ForBedring, Andreas Ertesvåg, HMS sjef 
- Tertialrapport 1 Oppdragsdokumentet 2021, Vivi Brenden Bech, Kvalitets- og 

utviklingssjef 
- Nye Hammerfest sykehus – orientering om status, Christian brødreskift, 

Sykehusbygg 
- Langtidsbudsjett for Finnmarkssykehuset, Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef 
- Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning, Ellen Kalstad, rådgiver 
- Honorering brukerutvalg og ungdomsråd, innspill til Helse Nord 
- Direktørens time, Siri Tau Ursin, administrerende direktør 
- Tertialrapport 2/2021 – Oppdragsdokumentet 2021, Vivi Brenden Bech, kvalitets- 

og utviklingssjef 
- Bærekraftsanalyse for Finnmarkssykehuset 2022-2029, Lill-Gunn Kivijervi, 

økonomisjef  
- Innspill til Oppdragsdokumentet 2022 
- Behov for ekstra tastevalg når en ringer Pasientreiser 
- Møteplan 2022 
- Orientering fra pasient- og brukerombudet, Mette Eriksen  
- Nye Hammerfest sykehus – universell utforming, Espen Hansen, prosjektsjef 
- Innovasjon i Finnmarkssykehuset, Jonas Valle Paulsen, innovasjons- og teknologisjef 
- Status nye Kirkenes sykehus, Violet Karoliussen, prosjekt- og porteføljeleder  
- Mål og budsjett 2022 og Bærekraftsanalyse, Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef 
- Status psykisk helsevern og rus, Robert Kechter, rådgiver  
- Orienteringssaker 
- Henvendelser til brukerutvalget 
- Referatsaker 

 
Andre aktiviteter 2021 
Arbeidsgruppe helsefellesskap – i arbeidet med å få på plass Helsefellesskap Finnmark har 
Marius Eriksen deltatt i arbeidsgruppen. Dette arbeidet ble avsluttet i november 2021.  
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Astrid Daniloff har deltatt i arbeidsgruppen for å se på mulighetene for å utvide det 
desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Vadsø. Arbeidet er avsluttet og rapport er 
levert.  
 
Deltakelse i styrer, råd og utvalg 
De ulike representantene i brukerutvalget og brukerrepresentanter er delaktig i mange 
utviklingsprosesser i foretaket og bidrar i beslutningsprosesser gjennom deltakelse i en 
rekke styrer, råd og utvalg. 
 
Styrer, råd og utvalg Brukerutvalgsmedlem 2020-2022 

Styret i Finnmarkssykehuset, observatør Kjell Magne Johansen 

Brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Tove Hardersen 

Styringsgruppe utviklings- og byggeprosjekter og OU i FIN. 
Går over til prosjektstyre fra desember 2021.  

Kjell Magne Johansen 

Forskningsstyret i Finnmarkssykehuset Kjell Magne Johansen 

Samisk Språkutvalg Else Marie Isaksen 

Klinisk etikk komite (KEK) Tom-Kristian Tommen Hermo   

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)  Kjell Magne Johansen  

Lokalt samarbeidsutvalg Vest-Finnmark Tom-Kristian Tommen Hermo   

Lokalt samarbeidsutvalg Øst-Finnmark Lokalt LHL medlem  

Kvalitetsutvalget i Finnmarkssykehuset Marius Eriksen frem til 2. november. Etter 
2. november møter Kjell Magne Johansen 
frem til nytt BU er på plass.  

Stormottakersatsningen i Finnmarkssykehuset HF Unni Salamonsen, Gro Johansen vara  

Brukerutvalgets Arbeidsutvalg Kjell Magne Johansen, Gro Johansen 
og Tom-Kristian Tommen Hermo 

Forskningsprosjekt i medisinsk etikk Gro Johansen 

Brukerpanel digitale pasient- og samhandlingstjenester Kjell Magne Johansen 

Ernæringsrådet Tove Hardersen 

Arbeidsgruppe operasjonsstuer i Alta Unni Salamonsen 

 
 
 
 
 
Hammerfest 14. desember 2021 
 
 
Kjell Magne Johansen 
Leder Brukerutvalget 
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Vår ref.: 
2022/140 

Referent/tlf.: 
Kari Bøckmann, 75 51 29 00 

Sted/Dato: 
Bodø, 20. januar 2022 

 
Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg 
Møtedato: 20. januar 2022  
Møtested: Teams 
Neste RBU - møte: 16. mars 2022  

Tilstede 

Navn: Tittel: Organisasjon: 
Knut Georg Hartviksen leder FFO 
Laila Edvardsen  nestleder FFO  
Nikolai Raabye Haugen  medlem Unge funksjonshemmede 
Gunnhild Berglen  medlem FFO  
Kitt Anne Jorid Hansen medlem RIO 
Ester Marie Fjellheim medlem Samisk eldreråd  
Ole-Marius Minde Johnsen medlem Mental helse 
Arne Vassbotn medlem Pensjonistforbundet 
Barbro Holmstad  medlem SAFO 
Leif Birger Mækinen medlem FFO 
Åse Senning medlem FFO 
Hege Johannesen  møtende vara FFO 
Elen Valborg Voulab møtende vara FFO 
   
Cecilie Daae administrerende direktør Helse Nord RHF 
Geir Tollåli helsefagdirektør Helse Nord RHF 
Jon Tomas Finnsson avdelingsdirektør, Helsefag Helse Nord RHF 
Erik Arne Hansen økonomidirektør Helse Nord RHF 
Anne-Stina Nordmo spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Synøve Kalstad medisinsk rådgiver  Helse Nord RHF 
Espen Mælen Hauge spesialrådgiver Helse Nord RHF 
Kari Bøckmann  seniorrådgiver Helse Nord RHF 
Roger Slettli Nymo Avdeling for 

tjenesteutvikling 
Helse Nord IKT 

Gaute Marvik Avdeling for 
tjenesteutvikling 

Helse Nord IKT 

Johanne Vaagland Karabin Pasientreiser HF 

 

 

 

 

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


 

RBU-sak 01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Sak 01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02-2022 Godkjenning av protokoller 
Sak 03-2022 Oppdragsdokumentet 2022  
Sak 04-2022 
Sak 05-2022 

Ny rekvisisjonspraksis, pasientreiser 
Smittevernstrategien i Helse Nord - innspill til mandat 

Sak 06-2022 Dokumentdeling i kjernejournal 
Sak 07-2022 Legemiddelstrategi i Helse Nord- løypemelding 
Sak 08-2022 Oppnevning; ungdomsrepresentant, Fagråd diabetes    
Sak 09-2022 Oppnevning; felles henvisningsmottak innen psykisk 

helsevern for voksne, prosjektgruppe 
Sak 10-2022 Oppnevning; vararepresentant til styret, Pasientreiser HF  
Sak 11-2022 Brukerutvalgets time 
Sak 12-2022 
 
 
Sak 13-2022 

Brev til RBU fra Brukerutvalg i HF 
1. Takstsystem for pasientreiser, BU Finnmarkssykehuset 
2. Overordnet strategi for pårørende, BU UNN 

Orienteringssaker  
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig  
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig  

4. Styremøter i Helse Nord – informasjon om planlagte 
styresaker 

Sak 14-2022 Referatsaker 
1. Referat AU-RBU 120122  
2. Referat Brukerutvalget, Finnmarkssykehuset 141221 
3. Protokoll fra Brukerutvalget, Helgelandssykehuset 

081221  
4. Årsrapport Brukerutvalget, Finnmarkssykehuset 2021 

Sak 15-2022 Eventuelt 
A: Evalueringsrapport, Ekspertpanel 
B: Bekymringsmelding fra RIO 

  

 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 
RBU-sak 2-2022 Godkjenning av protokoller fra møte i Regionalt brukerutvalg  

10-11. november og ekstraordinært møte 10. desember 2022  

Vedtak: 
Protokoller fra møte i det Regionale brukerutvalget den 10-11. november 2021 og 
ekstraordinært møte 10. desember 2021 godkjennes.  
 
RBU-sak 3-2021 Oppdragsdokumentet 2022  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg takker for orienteringen og for god brukermedvirkning i 

arbeidet med Oppdragsdokumentet 2022. 
2. Regionalt brukerutvalg stiller seg bak Oppdragsdokumentet 2022. 

 



 

 
 
 
 
RBU-sak 4-2022  Ny rekvisisjonspraksis, pasientreiser   

Vedtak: 
1. Regionalt Brukerutvalg tar informasjon om forslag til ny rekvisisjonspraksis for 

reiser med rekvisisjon til orientering.  
2. Regionalt brukerutvalg vil gi uttrykk for bekymring for at ny rekvisisjonspraksis 

kan medføre forskjellsbehandling med hensyn til tilrettelagt transport.  
3. Regionalt brukerutvalg ønsker at Pasientreiser HF skal ha en døgnbemannet 

telefon. 
 

RBU-sak 5-2022  Smittevernstrategi i Helse Nord - innspill til mandat 

Vedtak: 
1. RBU tar informasjon om arbeidet med delstrategi: Strategi for smittevern i                   

Helse Nord RHF, inkludert tuberkulosekontrollprogram til orientering. 
2. Regionalt brukerutvalg ber om at kommunikasjon med pasientene konkretiseres 

og eksemplifiseres ytterligere i mandatet, for eksempel; gjennomgående bruk av 
like begreper i strategien, bruk av visuelle hjelpemidler i pasientkommunikasjon, 
bruk av alternativt støttet kommunikasjon (ASK) og betydningen av tilrettelagt 
kommunikasjon om smittevern på flere språk.  

 
RBU-sak 6-2022  Dokumentdeling i kjernejournal  

Vedtak: 
1. Regionalt brukerutvalg takker for informasjonen om dokumentdeling i 

kjernejournal.  
2. Regionalt brukerutvalg har følgende innspill til arbeidet: 

a. Innføring av dokumentdeling i kjernejournalen vil sikre bedre 
informasjonsflyt, samhandling, pasientforløp og pasientsikkerhet.  

b. Det er betryggende at oppfølging av personvernmessige problemstillinger 
vektlegges høyt i arbeidet. 

c. Pasientene bør få god informasjon om at de har anledning til å påvirke 
hva som skal framkomme i kjernejournalen og feil i kjernejournal må 
kunne endres. 

d. Pasientenes bør få mulighet til å gi informasjon om seg selv i 
kjernejournalen. 

e. Sentrale forhold om pasienten må framkomme, blant annet språk, 
kulturbakgrunn og verge.  

f. Brukermedvirkning i prosjektet har vært meget god, både strukturelt 
men også med bruk av brukerpanel.    

 
 
 
 



 

 
RBU-sak 7-2022 Legemiddelstrategi i Helse Nord- løypemelding 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om status for arbeidet med 
legemiddelstrategi i Helse Nord til orientering. 
 

RBU-sak 8-2022 Oppnevning; ungdomsrepresentant, Fagråd diabetes    

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ber Helse Nord kontakte Diabetesforbundet for oppnevning av 
ungdomsrepresentant til Fagråd diabetes. 
 

RBU-sak 9-2022 Oppnevning; felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern 
for voksne, prosjektgruppe  

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Kitt Anne Jorid Hansen som medlem og Ole-Marius 
Minde Johnsen som varamedlem til prosjektgruppen felles henvisningsmottak innen 
psykisk helsevern for voksne.  
 

RBU-sak 10-2022 Oppnevning av personlig vararepresentant til Gunnhild 
Berglen, Pasientreiser HF  
 
Saken endres fra oppnevning til personlig vara i Styret til personlig vara i Brukerutvalget 
etter innspill fra Pasientreiser HF v/ Guri Lønnerød 19. januar 2022. Vara fra 
brukerrepresentanter i styret skal følges opp av eierstyringsgruppen med bakgrunn i at 
alle felleseide helseforetak skal håndtere dette likt. 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg oppnevner Leif Birger Mækinen som personlig vara for 
Gunnhild Berglen i Brukerutvalget til Pasientreiser HF.  

 
RBU-sak 11-2022 Brukerutvalgets time 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ber RBU-AU utforme innhold til Brukerutvalgets time med 
utgangspunkt i innspill framkommet i møtet. 

 

RBU-sak 12-2022 Brev til RBU fra BU i HFene 

Vedtak: 
1. RBU takker for innspill fra Brukerutvalget i Finnmarkssykehuset. Regionalt 

brukerutvalg stiller seg bak bekymringen om at dagens ordning med 
pasientreiser kan føre til at pasienter kvier seg for å reise, eller ikke har mulighet 



 

til å reise grunnet dårlig økonomi. Regionalt brukerutvalg mener videre at 
dagens ordning medfører en betydelig risiko for forskjellsbehandling av 
pasienter. Regionalt brukerutvalg ønsker at det arbeides videre med å sikre 
tjenester til pasientgrupper med dårlig økonomi, både med hensyn til økte 
egenandeler for behandling og økte utgifter til reise og opphold ved behandling.  

2. RBU takker for innspill fra Brukerutvalget på UNN om overordnet strategi for 
pårørende på UNN. Regionalt brukerutvalg ber om at Helse Nord vurderer å 
igangsette et regionalt prosjekt for bedre involvering av og støtte til pårørende i 
regionen. 

 

RBU-sak 13-2022 RBU-sak 115-2021 Orienteringssaker  

1. Informasjon fra RBU-leder Knut Georg Hartviksen – muntlig 
13.12.2021:  Beslutningsforum for nye Metoder. 
13.12.2021:  Styringsgruppemøte Tarm screening. 
Hver mandag:   Ukentlige regionale teams-møte om Korona-viruset 
14.12.2021:  Tematime for styret i Helse Nord RHF. 
15.12.2021:  Styremøte i Helse Nord RHF 
17.12.2021:  Foretaksmøte for Helseforetakene i Helse Nord. 
          Invitasjon møte med adm. Helse Nord RHF 
03.01.2022: Tematime for styret i Helse Nord RHF. 
04.01.2022:  RU38 Styringsgruppemøte. 
05.01.2022:  Styringsgruppemøte ForBedring. 
10.01.2022:  Felles foretaksmøte for Helse Nord RHF. 
                        

2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig  
 
Leif-Birger Mækinen 
03.12.2021  Prehospitale tjenester, Styringsgruppen  
07.12.2021 RU2038 Styringsgruppen  

 

Laila Edvardsen 
29.11.2022: Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdragsdokumentet 
10.01.2022 og 19.01.2022: Behovsvurdering - anskaffelse av tverrfaglig spesialiserte 

somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i Helse-Nord 

 
Arne Vassbotn 
11.11.2021:  Fagrådet smittevern. 
18.11.2021:  Samut 
02.12.2021:  KI radiologi. 
09.12.2021:  Strategi prehospitale tjenester. 
20.12.2021:  KI radiologi. 

 
Gunhild Berglen 
12.11.2021: USAM 
18.11.2021:  Rekvisisjonspraksis 
29.11.2021: Digitale pasienttjenester 
02.12.2021: Rekvisisjonspraksis og BU Pasientreiser HF 
09.12.2021: Styremøte Pasientreiser HF 



 

10.12.2021: Oppstart Brukerpanel digitale pasienttjenester 
16.12.2021 og 06.01.2022: Rekvisisjonspraksis 
14.01.2022: Ekstraordinært møte, digitale pasienttjenester 
17.01.2022: MKA medisinsk koordinering ambulansefly, kort møte, nytt avtalt 

  
Ole-Marius Minde Johnsen 
30. 11.2021: Tildelingsutvalget for forskningsmidler i Helse Nord 

 
Nikolai Raabye Haugen 
10.12.2021: Oppstart Brukerpanel, digitale pasienttjenester 
Hver onsdag:  Programkomitemøter, Pasientsikkerhetskonferansen 2022 

 

Ester Fjellheim 
05.01.2022:  Regional arbeidsgruppe, Spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen 
 

Kitt Anne Jorid Hansen 
06.12.2021:  BU SANO 
09.12.2021:  Styremøte SANO 
 

Hege Johannessen 
17.11.2021: Fagnettverk for framskriving av helsetjenesten i somatikk 
05.01.2022:  Komite for forskning og innovasjonskonferansen 2022 

 
3. Informasjon fra RHF-ledelsen  
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker 

Vedtak: 
Framlagte saker tas til orientering.  
 
 
RBU-sak 14-2022  Referatsaker  
Det ble referert fra følgende saker:  
1. Referat AU-RBU 120122  
2. Referat Brukerutvalget, Finnmarkssykehuset 141221 
3. Protokoll fra Brukerutvalget, Helgelandssykehuset 081221  
4. Årsrapport Brukerutvalget, Finnmarkssykehuset 2021 

Vedtak: 
Framlagte referatsaker tas til orientering. 
 
 
RBU-sak 15-2022 Eventuelt 
 
Eventueltsak A: Evaluering av Nasjonalt organ for rådgjeving ved alvorleg 
livsforkortande sjukdom, Ekspertpanel.  
 
Invitasjon til høring om evalueringen av Nasjonalt organ for rådgivning ved alvorlig 
livsforkortende sykdom.  



 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ber Gunhild Berglen og Arne Vassbotn utarbeide 
høringsuttalelse fra Regionalt brukerutvalg til evalueringsrapporten.  
 
Eventueltsak B: Bekymringsmelding fra RIO  
Bekymringsmelding fra RIO – en landsdekkende interesseorganisasjon på rusfeltet om 
hvordan pasientnære tjenester, inkludert prestetjenesten, vil kunne rammes ved 
nedbemanning ved Nordlandssykehuset HF. 

Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg ser med stor bekymring på hvordan varslede kutt i årsverk som 
følge av krav til innsparing vil påvirke pasientnære tilbud ved helseforetakene i Nord-
Norge og ber om en nærmere orientering om hvordan dette følges opp av Helse Nord 
RHF i neste møte.  
 
   
 
Bodø, den 20. januar 2022 
 
Godkjent av Knut Georg Hartviksen  
den 20 JANUAR 2022 
 
____________________  
Knut Georg Hartviksen 
RBU-leder 
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Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen 
psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF 
 

 

Vedlegg (t):  Rapport internrevisjon 
  Brev til Helse Nord RHF, 12. november 2021 
 

Vedlegg (ikke tr): Helse Nord RHF styresak 111-2021 Interrevisjonsrapport nr. 05/2021 
 

 

Innstilling til vedtak: 

Styret tar saken til orientering.  
 

Bakgrunn 

Internrevisjon ved Helse Nord RHF gjennomførte våren 2021 internrevisjon med tema 
«ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i 
Nordlandssykehuset HF». Dette var i henhold til revisjonsplanen for 2020/2021 og tilsvarende 
revisjoner er blitt gjennomført ved alle sykehusforetakene i regionen.  Internrevisjonen kom i 
sin rapport med 6 anbefalinger for videre arbeid med ivaretakelse av sykehuset sitt 
behandlingsansvar.   
 
Denne saken er en gjennomgang av de 6 anbefalingene til Nordlandssykehuset HF og status 
for arbeidet med disse. 
 

Direktørens vurdering 

Direktøren erfarer at Helse Nords internrevisjoner er nyttige supplement til 
Nordlandsykehusets internrevisjoner, slik at aktivitet i foretaket blir vurdert også av eksterne 
for potensielle forbedringsområder. Forbedringsområdene knyttet til risikovurdering vil 
diskuteres i direktørens ledergruppe slik at også øvrige klinikker/staber kan dra nytte av 
denne internrevisjonen. Anbefalingene fra internrevisjon og ledsagende 
beskrivelse/kommentar oversendes Helse Nord etter styrebehandling. 
 
  

Saksbehandler:  Hedda Soløy Nilsen og Beate Sørslett 

Dato dok: 07.12.2021 

Møtedato: 14.12.2021 

Vår ref:  2021/60 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212909/Styresak%20111-2021%20Internrev.rapport%20nr.%205-2021%20-%20Ventetidsutvikling%20og%20kapasitetsutnyttelse%20psykisk%20helsevern%20for%20voksne%20i%20Helse%20Nord.pdf
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Innledning 

Formålet med internrevisjonen fra Helse Nord RHF har vært å bekrefte at 
Nordlandssykehuset har styring og kontroll med ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse 
innen psykisk helsevern for voksne (PHV). Revisjonskriteriene har vært fordelt på tre 
områder; mål og risikovurderinger, tiltaksplaner og gjennomføring av tiltak og rapportering 
og oppfølging. Det vises til vedlagte rapport for utdyping av revisjonskriteriene.  
 

Internrevisjonens konklusjon  

Internrevisjonen konstaterer at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen 
psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset er høyere enn måltallet på 40 dager i 
2021, at ventetiden for ventende pasienter er økende, og at det er stor variasjon i hvordan 
tilgjengelig kapasitet benyttes. Vår konklusjon er at det ikke er etablert en tilfredsstillende 
styring og kontroll med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen. De vesentligste 
svakhetene er at risikovurderinger ikke er gjennomført, at tiltaksplaner er fragmenterte og 
ufullstendige, og at lederoppfølgingen og informasjonen til styret er noe mangelfull. 
Internrevisjonen anbefaler at det iverksettes en rekke forbedringstiltak. 
 
Oppsummeringsrapporten for regionen ble styrebehandlet i Helse Nord RHF 29. september 
2021 (styresak 111-2021). I etterkant av styrebehandlingen fikk vi to oppfølgingsspørsmål 
fra Helse Nord RHF som vi besvarte 12.november 2021 (vedlegg 2). 
 
 

Anbefalinger fra internrevisjon og beskrivelse/ kommentar 

Nr Anbefaling Beskrivelse/ kommentar Status 

1 Iverksette en dokumentert og 
helhetlig risikostyringsprosess 
knyttet til de  
overordnede målene, i samsvar 
med Retningslinjer for 
risikostyring i Helse Nord. 

Psykisk helse – og rusklinikken 
gjennomførte i april 2021 en 
prosess der overordnede mål ble 
risikovurdert. 
Risikovurderingen viste lav 
sannsynlighet for måloppnåelse 
i forhold til ventetid innenfor 
styringskravet både før og etter 
tiltak. Risikoområdene knyttet 
til praksisvariasjon var ikke 
inkludert i denne 
risikovurderingen. 

Fullført 

2 Sørge for at underliggende 
målsettinger for psykisk 
helsevern for voksne inngår i  
foretakets risikostyringsprosess. 

I foretaket styres risiko gjennom 
de styringsmekanismer som 
inngår i daglig styring. Psykisk 
helse og rusklinikk gjennomgår 
og følger opp styringsdata 
knyttet til målsetninger direkte 
knyttet til krav om ventetid og 
variasjon. Som grunnlagskilde 
brukes data fra DIPS og 
rapporter SAS-LIS. 
Dette gjennomgås og følges 
løpende opp av ledelsen og 
rapporteres i adm.direktør 

I arbeid/ 

Pågående 

 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212909/Styresak%20111-2021%20Internrev.rapport%20nr.%205-2021%20-%20Ventetidsutvikling%20og%20kapasitetsutnyttelse%20psykisk%20helsevern%20for%20voksne%20i%20Helse%20Nord.pdf
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oppfølgingsmøte med klinikken 
(månedlig) og direktørens 
ledermøte (ukentlig). Foretaket 
rapporterer målsettingen 
gjennom månedlig 
virksomhetsrapport og 
tertialrapportering.  
 
 
 
 

3 Innarbeide de belyste 
risikoområdene knyttet til 
variasjon i praksis som denne  
rapporten viser, i klinikkens 
risikovurderinger.  

Som tidligere nevnt er ikke 

variasjon i praksis inkludert i 

gjennomført risikovurdering. 

Dette vil tas med som ett av 

punktene når målsetninger for 

2022 skal risikovurderes.  

 

Selv om det ikke er gjennomført 

en risikovurdering knyttet til 

variasjon, har klinikken begynt 

arbeide med funnene fra 

internrevisjonen.  Resultatene er 

formidlet til alle aktuelle 

avdelinger, med oppdrag om å 

gjennomgå disse. F.eks er krav 

om antall konsultasjoner pr 

behandler pr dag er gjennomgått 

i klinikkens ledermøte, og er 

planlagt fulgt videre opp februar 

2022. 

Det er etablert 

forløpskoordinatorer i alle 

poliklinikker DPS psykisk 

helsevern voksne fra november 

2021, for å styrke 

måloppnåelsen og bedre 

strukturering av pasientforløp. 

Ikke 

påbegynt 

4 Basert på gjennomførte 
risikovurderinger, utarbeide en 
samlet tiltaksplan for  
arbeidet med reduksjon av 
unødvendig ventetid og variasjon 
i kapasitetsutnyttelsen  
innen psykisk helsevern for 
voksne.  
 

Det er identifisert en rekke tiltak 

for reduksjon av ventetid. Disse 

skal inn i en samlet tiltaksplan 

hvor det identifiseres hvilke 

tiltak som er sentrale for de 

ulike enhetene. Denne 

revisjonen var innenfor psykisk 

helsevern for voksne, men vi 

planlegger at tiltaksplanen 

inkluderer psykisk helsevern for 

barn og TSB. 

I arbeid/ 

påbegynt 
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5 Videreutvikle 
datavarehusløsningen og 
effektivisere intern rapportering 
knyttet til  
data om ventetid og variasjon i 
kapasitetsutnyttelse, som 
grunnlag for økt bruk av  
styringsindikatorer og analyser i 
forbedringsarbeidet. 

På grunn av 

kapasitetsutfordringer har vi i 

liten grad gjennomført 

videreutvikling av 

datavarehusløsningen i 2020 og 

2021. Men vi er enige i at det er 

fornuftig å lage dashboard som 

samler mest mulig av den 

sentrale informasjonen knyttet 

til en klinikk/avdeling/enhet, 

Ikke 

påbegynt 

6 Gi styret rettidig informasjon om 
resultater fra gjennomførte 
risikovurderinger og  
om status i tiltaksgjennomføring 
knyttet til risikobildet. 

Styret vil i tertialrapport 1 2022 
bli forelagt foretakets 
overordnede risikovurdering 
knyttet til OD 2022. 

Ikke 
påbegynt 

 
Øvrige tiltak for å øke kapasitet er: 

• Endret AAT til kortidspoliklinikk, for å øke kapasitet for polikliniske konsultasjoner, 
inkl kompetanseheving og økt rekruttering. Utført, estimert full effekt medio 2022. 

• Implementere Intensivbehandling Bodø, Salten DPS, innovasjon- og samhandling med 
Forsvaret. Oppstart og inntak pasienter til Intensivbehandlingsteamet januar 2022. 

• Kveldspoliklinikk, med bidrag av spesialister fra andre avdelinger i Bodø. Pågående. 

• Videreføring av digitale konsultasjoner og oppfølging med bruk av digitale løsninger 
hvor aktuelt/ hensiktsmessig, kontinuerlig oppfølging av ledere. 
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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Nordlandssykehuset i perioden 

januar 2021 – april 2021. 
 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Nordlandssykehuset har styring og 

kontroll med ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for 

voksne (PHV). 
 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved gjennomgang av dokumenter og 

indikatorresultater, intervjuer, journalgjennomganger, dataanalyser og 

spørreundersøkelse. 
 

Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen 

psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset er høyere enn måltallet på 40 dager i 

2021, at ventetiden for ventende pasienter er økende, og at det er stor variasjon i 

hvordan tilgjengelig kapasitet benyttes. Vår konklusjon er at det ikke er etablert en 

tilfredsstillende styring og kontroll med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen. 

De vesentligste svakhetene er at risikovurderinger ikke er gjennomført, at tiltaksplaner 

er fragmenterte og ufullstendige, og at lederoppfølgingen og informasjonen til styret er 

noe mangelfull. Internrevisjonen anbefaler at det iverksettes en rekke forbedringstiltak. 
 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Nordlandssykehuset å: 

1. Iverksette en dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess knyttet til de 
overordnede målene, i samsvar med Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. 

2. Sørge for at underliggende målsettinger for psykisk helsevern for voksne inngår i 
foretakets risikostyringsprosess. 

3. Innarbeide de belyste risikoområdene knyttet til variasjon i praksis som denne 
rapporten viser, i klinikkens risikovurderinger.  

4. Basert på gjennomførte risikovurderinger, utarbeide en samlet tiltaksplan for 
arbeidet med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
innen psykisk helsevern for voksne.  

5. Videreutvikle datavarehusløsningen og effektivisere intern rapportering knyttet til 
data om ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse, som grunnlag for økt bruk av 
styringsindikatorer og analyser i forbedringsarbeidet. 

6. Gi styret rettidig informasjon om resultater fra gjennomførte risikovurderinger og 
om status i tiltaksgjennomføring knyttet til risikobildet. 
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Nordlandssykehuset HF (NLSH) i 

perioden januar 2021 – april 2021. Internrevisor Hege Knoph Antonsen har vært 

oppdragsleder og revisjonssjef Janny Helene Aasen har hatt det overordnede ansvaret. 

Tilsvarende revisjon gjennomføres også i de øvrige sykehusforetakene i regionen.  

 

Revisjonen har bestått av: 

• Melding om internrevisjon sendt 06.01.2021 
• Dokumentgjennomgang av innhentede dokumenter 
• Intervjuer og journalgjennomgang gjennomført digitalt 
• Gjennomgang av resultater fra Helsedirektoratet.no og fra Helse Nord LIS1 
• Analyser basert på data fra DIPS-rapporter 
• Spørreundersøkelse blant enhetsledere for polikliniske enheter 
• Oppsummeringsmøte 09.03.2021 
• Rapportutkast sendt 09.04.2021, tilbakemelding mottatt 29.04.2021.  

1.1 Bakgrunn 

Det er et nasjonalt og regionalt styringsmål å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen. Etter 2017 har gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede 

pasienter innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, ligget høyere enn 

landsgjennomsnittet, jf. Figur 1.  

 

Figur 1. Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter innen psykisk 

helsevern for voksne, 2017-2020. 

 
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter-tertial 

 

Både rapporten Bruk av spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i Nord-Norge, 2015-

2017 (SKDE, nov. 2019) og Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling, for årene 

2014-2018 (Helse Førde HF, juni 2020) viser at det er store geografiske forskjeller i 

helsehjelpen til pasienter. SKDE påpeker i sin rapport at «Forskjeller i faglig praksis er 

                                                        
1 Helse Nord LIS: Virksomhetsportalen/datavarehusløsningen som benyttes i regionen, også kalt SAS VA. 
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en viktig årsak til geografisk variasjon i bruk av tjenester» (2019, pkt. 6.2.3). I 

rapportens oppsummering sies det:  

Vi fant stor og uberettiget variasjon innad i Helse Nord, både når det gjelder bruk av 

polikliniske kontakter, institusjonsopphold og oppholdsdøgn innen PHV og TSB. Hvor 

stor del av variasjonen som skyldes tilfeldigheter, variasjon i sykelighet eller ulik 

arbeidsdeling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, og hvor stor del som skyldes 

ulik faglig praksis i spesialisthelsetjenesten, er ukjent. 

 

Styret i Helse Nord RHF ba i sak 45-2020, Årlig melding 2019, om fortsatt betydelig 

oppmerksomhet på arbeidet med å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen. Styret har også bedt om, og fått, en rekke orienteringer om 

situasjonen innen psykisk helse og rus, blant annet i styresak 94-2020. Her ble det 

orientert om at alle helseforetakene hadde utarbeidet tiltaksplaner tilpasset lokale 

utfordringer for å bedre måloppnåelsen i 2020. Dette var før covid-19-pandemien 

inntraff. 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Nordlandssykehuset har styring og 

kontroll med ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for 

voksne (PHV). 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen har omfattet foretakets arbeid med sikte på å redusere unødvendig ventetid 

til helsehjelp og unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelsen innen psykisk helsevern 

for voksne. 

 

Revisjonen har hatt hovedvekt på poliklinisk virksomhet. 

  

Følgende er ikke omfattet av denne revisjonen: 

• vurderinger av om faglige vurderinger for enkeltpasienter var riktige 
• ivaretakelse av informasjonsplikten til pasienter og pårørende 
• gjennomføringen av rekrutteringstiltak 

2.3 Regelverk og føringer 

Følgende regelverk og nasjonale føringer er særlig aktuelle i denne revisjonen: 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter, §§ 2-1b og 2-2 
• Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd 
• Prioriteringsveileder, Psykisk helsevern for voksne, Helsedirektoratet, nov. 2015 
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• Forskrift om ventelisteregistrering 
• Lov om spesialisthelsen m.m. (spesialisthelsetjenesteloven), § 2-1 
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

(ledelsesforskriften)  
• Rundskriv IS-2331, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister, 

Helsedirektoratet (utgitt 10/2015, revidert 01/2019) 
 
Regionale føringer:  

• Oppdragsdokumentene fra Helse Nord RHF til foretakene for 2020 og 2021 
• RL1602, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord 
• MS0295, Risikostyring 2020 i foretaksgruppen – overordnede mål 
• DS8332, Ventelister, kontinuerlig kvalitetssikring og oppfølging fristbrudd EPJ DIPS 
• DS8484, Henvisningsprosedyrer EPJ DIPS 

2.4 Revisjonskriterier 

Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og 

vurderinger: 

 

1. Mål og risikovurderinger 
a. Ledere er kjent med resultatutviklingen for relevante indikatorer for ventetid og 

kapasitetsutnyttelse innenfor eget ansvarsområde. 
b. Det overordnede styringsmålet om å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen, inngikk i foretakets risikostyring for 2020 og inngår for 
2021. 

c. Det overordnede styringsmålet er brutt ned, og to-fem underliggende 
målsettinger for psykisk helsevern er prioritert og risikovurdert.  
 

2. Tiltaksplaner og gjennomføring av tiltak 
a. Det er besluttet tiltak som er egnet til å redusere unødvendig venting og variasjon 

i kapasitetsutnyttelsen. 
b. Foretaket gjør bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende som del av 

forbedringsarbeidet. 
c. Tiltakene er klart definert med hensyn på innhold, frist og ansvarlig. 
d. Tiltakene er egnet til å nå målene om økt bruk av digitale skjemaer, video- og 

telefonkonsultasjoner og digital hjemmeoppfølging. 
e. Tiltakene gjennomføres som planlagt. 

 
3. Rapportering og oppfølging  

a. Gjennomføring av besluttede tiltak følges opp i lederlinjen. 
b. Det evalueres om gjennomførte tiltak har ønsket effekt på resultatoppnåelsen og 

risikobildet, og iverksettes eventuelt korrigerende tiltak. 
c. Styret får pålitelig informasjon om: måloppnåelse, risiko for manglende 

måloppnåelse, samt tiltak for å øke måloppnåelsen. 
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3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
Dokumentgjennomgang:  

Dokumenter mottatt fra Nordlandssykehuset, eller innhentet fra foretakets websider, er 

gjennomgått og vurdert opp mot revisjonskriteriene, samt benyttet i forberedelser til 

intervjuene. Se Vedlegg 1 – Dokumentoversikt. 

 

Gjennomgang av måleresultater, utvalgte indikatorer: 

Resultater for utvalgte indikatorer, publisert på Helsedirektoratet.no eller i Helse Nord 

LIS, er benyttet i planlegging av revisjonen og vurdert opp mot revisjonskriteriene. Se 

Vedlegg 2 – Måleresultater.  

 

Intervjuer:  

Det er gjennomført intervjuer med avdelingsledere, enhetsledere, behandlere og 

kontorpersonell ved Allmennteam Salten og ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk 

Vesterålen (VOP Vesterålen), samt med klinikkleder og ass. klinikkleder i Psykisk helse- 

og rusklinikken. I tillegg er det gjennomført et gruppeintervju med avdelingsleder og 

ansatte i Avdeling for kvalitet og e-helse, samt et intervju med administrerende direktør 

og medisinsk direktør. Til sammen har 19 personer deltatt i intervjuer, hvorav de fleste 

er gjennomført digitalt. 

 

Journalgjennomgang: 

Et utvalg av journaler er gjennomgått med sikte på å undersøke om: 

a) begrunnelse for avvisning av henvisninger er dokumentert 

b) det er dokumentert at det er en spesialist (overlege eller psykologspesialist) som 

har gjort rettighetsvurderingen 

c) behandlingsplan er utarbeidet 

Se Vedlegg 3 – Journalgjennomgang.  

 

Analyser for å belyse risiko eller for å undersøke tiltaksgjennomføring: 

Det er gjennomført følgende analyser basert på data fra DIPS-rapporter:  

1. Antall pasienter pr. ansatt behandler 
2. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. dag pr. behandler 
3. Hyppighet av konsultasjoner for utvalgte diagnosegrupper 
4. Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp for utvalgte 

diagnosegrupper 
5. Tidspunkt for henvendelse til Helfo 
6. Andel henvisninger som avvikles via Helfo 
7. Antall konsultasjoner kveldspoliklinikk 
8. Andel gruppekontakter 
Se Vedlegg 4 – Utførte analyser. 
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Spørreundersøkelse: 

De seks enhetslederne for polikliniske enheter innen voksenpsykiatri i 

Nordlandssykehuset: Allmennteam Salten, VOP Indre Salten, Psykoseteamet, 

Korttidspoliklinikk, VOP Lofoten og VOP Vesterålen, ble bedt om å besvare en 

spørreundersøkelse som hadde til hensikt å kartlegge situasjonen knyttet til temaene: 

vurdering av henvisninger, timeplanlegging, pågående utrednings- og 

behandlingsforløp, målsettinger og forbedringsarbeid, samt vurdering av måloppnåelse. 

Alle seks svarte.  

 

På grunn av revisjonens metodevalg, har internrevisjonen gjennomført en 

personvernkonsekvensvurdering, og denne er gjennomgått av personvernombudet i 

Helse Nord RHF. 

4 Observasjoner og vurderinger 

4.1 Mål og risikovurderinger 

4.1.1 Observasjoner 

4.1.1.1 Kjennskap til mål og resultatutvikling 

Det nasjonale ventetidsmålet om at gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 

dager for psykisk helsevern for voksne i 2021 er godt kjent i klinikken. Andre mål 

relatert til ventetid og kapasitetsutnyttelse fra Oppdragsdokument 20212 er lite kjent for 

flere av avdelings- og enhetslederne, eksempelvis: 

• Overholde minst 95 % av pasientavtalene innen utgangen av 2021. 
• Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal 

være over 15 prosent i 2021. 
• Øke andelen planlagte konsultasjoner med tildelt time de neste 6 måneder i 2021, 

sammenliknet med andre halvår 2020. 
 

Resultater på nasjonale indikatorer for ventetid og kapasitetsutnyttelse publiseres på 

Helsedirektoratet.no, jf. Vedlegg 2. Her inngår indikatoren «gjennomsnittlig ventetid 

ordinært avviklede», som viser at Nordlandssykehuset har hatt ventetid innen PHV 

betydelig over landsgjennomsnittet i 2020. Den interne fordelingen i 

Nordlandssykehuset er illustrert i Figur 2 nedenfor. 

 

I tillegg kan det finnes relevante resultater via Nordlandssykehusets portal i Helse Nord 

LIS, sortert på ulike temaer. Her er det ofte mulig å framstille resultatene mer detaljert, 

blant annet på organisatorisk enhet. Det er imidlertid en utfordring at organisatoriske 

enheter i Helse Nord LIS og Helsedirektoratet.no ikke samsvarer med hverandre, og 

heller ikke med klinikkens gjeldende organisering. 

                                                        
2  Oppdragsdokument 2021 fra Helse Nord RHF til helseforetakene i regionen 
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Figur 2. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i 

Nordlandssykehuset 

 
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter 

 

I Helse Nord LIS finnes også oversikt over utviklingen i antall polikliniske 

konsultasjoner, jf. Figur 3.  

 

Figur 3. Antall konsultasjoner per distriktspsykiatrisk lokasjon i Nordlandssykehuset 

 
Kilde: Basert på data i Helse Nord LIS 

 

Avdelings- og enhetslederne har opplyst at de forholder seg til resultater som blir sendt 

dem direkte og presentert i møter, eventuelt resultater de selv kan se direkte i DIPS. 

Ingen av enhetslederne søker selv opp egne resultater i Helse Nord LIS eller på 

Helsedirektoratets nettsider. 

4.1.1.2 Risikostyring og oppfatninger om risiko 

Nordlandssykehuset har ikke gjennomført dokumenterte risikostyringsprosesser for 

måloppnåelse siden 2018. På tidspunktet for revisjonens oppsummeringsmøte var det 

heller ikke besluttet hvordan risikostyringsprosessen for 2021 skulle gjennomføres. Det 

ble uttalt at det pågår et arbeid med oppdatering av intern policy og prosedyre. Klinikk 

for psykisk helsevern og rusbehandling har ikke gjennomført risikovurderinger knyttet 

til mål om å redusere unødvendig ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse.  
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Enhetsledernes oppfatninger om sannsynligheten for måloppnåelse i egen enhet, slik 

dette framkom i spørreundersøkelsen, er illustrert i Figur 4.  

 

Figur 4. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – sannsynlighet for måloppnåelse  

 
 

De vi intervjuet, var imidlertid nokså samstemte om at gjennomsnittlig ventetid under 

40 dager i 2021, ikke er realistisk. Fra foretakets ledelse ble covid-19-pandemien 

framhevet som årsaken til dette. Vurderingene om hva som kreves for å nå dette målet, 

var imidlertid mer varierende, og følgende hovedpunkter ble trukket fram i intervjuer i 

klinikken: 

• Mer personell/flere stillinger 
• Stedlig overlege og flere psykologspesialister i Vesterålen 
• Bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten 
• Bedre tilbud innen kommunehelsetjenesten i Vesterålen 
• Bedre struktur og mer effektive forløp 
 

Både enhetsledere og behandlere ga i stor grad uttrykk for at «Vi har en god balanse 

mellom å ta inn nyhenviste og å gi god oppfølging i pågående forløp». Noen opplyste at 

de oppfatter denne balansen som krevende og slitsom over tid, men at de likevel anser 

situasjonen som faglig forsvarlig. 

4.1.1.3 Internrevisjonens undersøkelser for å belyse risiko 

I rapporten Bruk av spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i Nord-Norge, 2015-

2017 (SKDE, 2019) ble det oppgitt at forskjeller i faglig praksis er en viktig årsak til den 

påviste variasjonen, jf. kap. 1.1. Internrevisjonen har derfor valgt å se nærmere på 

risikoen for unødvendig variasjon i praksisen ved å belyse: 

• Risiko for at vurderingspraksis er ulik eller avviker fra nasjonale retningslinjer 
• Risiko for unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelse 
• Risiko for unødvendig variasjon i pasientforløpene 
• Risiko for unødvendig ventetid av andre årsaker 
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4.1.1.3.1 Risiko for ulik vurderingspraksis 

Helsedirektoratets Prioriteringsveileder for psykisk helsevern for voksne skal være en 

beslutningsstøtte ved vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Denne gir 

råd om tildeling av rettighetsstatus og om maksimumsfrist for start av helsehjelp for de 

pasientene som tildeles «rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten». 

Anbefalingene gjelder på gruppenivå, og veilederen beskriver at «det skal også vurderes 

om det er andre forhold ved pasienten som skulle tilsi en annen rettighetsvurdering og 

eventuell frist enn det som er anbefalingen for tilstandsgruppen som pasienten 

tilhører».  

 

I intervjuer har internrevisjonen fått opplyst at henvisningene alltid vurderes av en 

spesialist og at vurderingen i all hovedsak gjøres av et inntaksteam. Sammensetningen 

av vurderingsteamene varierer imidlertid. 

• Lofoten og Vesterålen DPS har ett felles, tverrfaglig inntaksteam med inntil sju 
deltakere som har møter to ganger ukentlig. 

• Salten DPS har enhetsvise inntaksteam (unntatt for Korttidsenheten). I Allmennteam 
Salten har inntaksteamet bestått av to psykologspesialister, men fra februar 2021 er 
det besluttet sammensatt av lege og psykologspesialist. Her har teamet daglige 
møter. 

 

Vi har videre fått opplyst at den nasjonale prioriteringsveilederen legges til grunn for 

vurderingen, men at det ikke blir journalført hvilke individuelle hensyn som vektlegges 

ved fristfastsettelse. I noen tilfeller registreres likevel slike forhold som «administrativ 

merknad» i vurderingsbildet i DIPS. Pasientene som innvilges rett til helsehjelp blir så 

fordelt til aktuell behandler, enten i inntaksmøtet eller ved at enhetsleder/forløps-

koordinator fordeler på et senere tidspunkt. Se også kapittel 4.2.1.3 om 

planleggingshorisont. Informasjonen samsvarer godt med svarene i 

spørreundersøkelsen, jf. Figur 5. 

 

Figur 5. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – vurderingspraksis 
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Internrevisjonen har fått opplyst at man som hovedregel etterspør tilleggsopplysninger, 

dersom henvisninger inneholder for lite informasjon til en reell rettighetsvurdering.  

 

En av de nasjonale styringsindikatorene er «Andel avviste i psykisk helsevern for 

voksne». Avviste henvisninger er henvisninger der pasienten er vurdert til ikke å ha 

behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Figur 6 nedenfor viser de sist publiserte 

indikatorresultatene. Andel avviste henvisninger varierer mellom «institusjonene» i 

foretaket, og tre av disse hadde høyere andel enn gjennomsnittet i Helse Nord 2. tertial 

2020 (21,7 %).  

 

Figur 6. Andel avviste henvisninger innen PHV i Nordlandssykehuset 2. tertial 2020 

  
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten – sist 

oppdaterte data 

 

Klinikkens interne driftsrapporter inkluderer tall på antall mottatte henvisninger og 

antall avviste henvisninger hentet fra DIPS-rapport. Dersom disse tallene benyttes til 

beregning av andel avviste henvisninger, avviker resultatene mye fra de nasjonale 

tallene. Vi har imidlertid fått opplyst at driftsrapportene er endret fra og med februar 

2021, for å gjøre de mer sammenlignbare med nasjonalt datautvalg. 

 

Vår journalgjennomgang viste at begrunnelse for avvisning blir dokumentert, og at den 

dominerende årsaken er «Ikke medisinsk indikasjon» for behandling i spesialist-

helsetjenesten, jf. Vedlegg 3. 

4.1.1.3.2 Risiko for unødvendig variasjon i kapasitetsutnyttelse 

I intervjuene har vi fått opplyst at den enkelte behandler normalt forventes å ha omtrent 

15-30 pasienter på sin behandlingsliste, men at dette varierer ut fra behandlerens 

erfaring og spesialitet, og også ut fra kompleksitet i de aktuelle pasientforløpene. Figur 7 

viser variasjonen i antall pasienter per behandler både mellom Vesterålen VOP og 

Allmennteam Salten, og innad i enhetene. Det framkommer relativt liten variasjon 
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mellom enhetene og mellom behandlerne i den enkelte enhet, men Allmennteam Salten 

har noen behandlere som skiller seg ut i begge ender av skalaen.  

 

Figur 7. Antall pasienter pr. behandler        

  
Kilder: D-1117, Pasienter pr. behandler pr. 05.02.2021 og Oversikt over ansatte per november 2020. 

Ekskl.: enhetsledere, fysioterapeuter og LIS. 

 

Vi har videre fått opplyst at det har vært et mål om at den enkelte behandler i 

gjennomsnitt skal ha minst tre konsultasjoner per dag. Det er uklart om dette målet 

fortsatt er gjeldende i enhetene. Internrevisjonen har likevel analysert aktiviteten i et 

slikt perspektiv. Figur 8 viser at man ikke har hatt gjennomsnittlig tre konsultasjoner 

per behandler per dag, verken i ukene 4-9 eller i ukene 45-50, 2020. Dette gjelder både 

ved Vesterålen VOP og ved Allmennteam Salten. I analysen er det imidlertid ikke tatt 

hensyn til behandlerens stillingsstørrelse eller tilsettingsforhold, og oversikten 

inkluderer noen få behandlere fra øvrige enheter som bidrar i de polikliniske forløpene. 

Det framkommer i analysen at begge de aktuelle enhetene har hatt nedgang i antall 

gruppekonsultasjoner i disse periodene, jf. Vedlegg 4, Analyse 8. Mottatt informasjon 

tyder på at gruppetilbud styres av hvorvidt man har ansatte med egnet erfaring som tar 

initiativ, ikke av beslutninger av om slike behandlingsformer skal benyttes.  
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Figur 8. Antall konsultasjoner per dag i ukene 4-9, 2020 og ukene 45-50, 2020 

 

 

 
Kilde: D-6817, Oversikt polikliniske besøk i periode. 

Oversikten inkluderer direkte pasientkontakt, samt indirekte pasientkontakt i form av 

telefonkonsultasjoner m/egenandel. Gjennomsnitt per dag er beregnet ut fra alle som har hatt minst 1 

konsultasjon den enkelte dag. Hver gruppebehandling er i denne analysen telt som 1 konsultasjon. 

Behandlere med < 10 konsultasjoner i 6-ukersperioden er ekskludert. Linjeledere er ekskludert. 

 

4.1.1.3.3 Risiko for unødvendig variasjon i pasientforløpene 

Internrevisjonen har gjort uttrekk fra DIPS for å belyse om det er variasjon i hvor lenge 

pasientene får behandling og i antallet konsultasjoner, innenfor utvalgte 

diagnosegrupper. Figur 9 viser variasjonen i pasientforløpene for de enkelte pasientene 

med moderat depresjon. Det framkommer at det er mindre variasjon innad i Vesterålen 

VOP enn i Allmennteam Salten. For Allmennteam Salten er det flere forhold å merke seg 

av figuren, blant annet: pasienter med lange behandlingsforløp og bare én konsultasjon, 

pasienter med lange behandlingsforløp og moderat antall konsultasjoner, samt 

pasienter med mange konsultasjoner. 
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Figur 9. Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp, pasienter med moderat 

depresjon 

 
Kilde: D-2028, Avsluttede konsultasjonsserier i periode 01.01.2020-05.02.2021. 

Følgende ICD-10 diagnosekoder er inkludert: F321 (inkl. 3210 og 3211) og F331 (inkl. 3310 og 3311). 

 

Det er gjort en tilsvarende analyse for pasienter med angst, jf. Figur 10. Her 

framkommer det også at det er størst variasjon i Allmennteam Salten. 

 

Figur 10. Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp, pasienter med angst 

 
Kilde: D-2028, Avsluttede konsultasjonsserier i periode 01.01.2020-05.02.2021. Følgende ICD-10 

diagnosekoder er inkludert: F4000, F4001, F400, F401, F402, F409, F410, F411, F418, F419. 

 

Oppsummert viser internrevisjonens analyser store variasjoner i forløpene for de 

undersøkte pasientgruppene. 

4.1.1.3.4 Risiko for unødvendig ventetid av andre årsaker 

Det har vært midlertidige endringer i regelverket på grunn av covid-19-pandemien, og 

plikten til å melde fristbrudd til Helfo var opphevet i perioden 27. mai – 1. oktober 2020. 
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Internrevisjonen har likevel valgt å se på omfanget av bruken av fristbruddordningen 

via Helfo. Ordningen gjelder pasienter der foretaket eller pasienten selv har konstatert 

at foretaket ikke klarer å tilby oppstart av helsehjelp innen den fastsatte fristen, og 

derfor anmoder Helfo om å tilby et alternativt behandlingssted. Det framkommer av 

Nordlandssykehusets regnskapssystem at det er kostnadsført ca. 9,5 millioner kroner 

for behandling til voksenpsykiatriske pasienter via Helfo i perioden fra januar 2020 til 

februar 2021. Omfanget av bruken av Helfo i de utvalgte enhetene for denne revisjonen, 

framkommer av Figur 11.  

 

Figur 11. Omfanget av bruk av fristbruddordningen via Helfo 

Enhet DPS poliklinikk  
Bodø 

DPS poliklinikk 
Vesterålen  

Antall primær=1, Ekstern=1, Behandles=1 577 386 

Antall Helfo kontaktet 134 1 

Antall behandles annet sted rekr. Helfo 135 11 

Andel Behandles Helfo 23 % 3 % 
Kilde: D-6813, Oversikt henvisninger mottatt i periode 01.01.2020-05.02.2021 

 

Internrevisjonen konstaterer at feltet «Helfo kontaktet» ikke alltid blir utfylt i DIPS. 

I tilfeller der Helfo kontaktes, sender poliklinikken i Vesterålen brev til pasienten om 

dette. Tilsvarende orientering til pasienten blir ikke gitt fra Allmennteam Salten, noe 

som innebærer at pasientene ikke får informasjon før Helfo tar kontakt.  

 

Internrevisjonen fikk opplyst at henvisninger som er egnet til overføring til Helfo blir 

identifisert og merket allerede i inntaksmøtet ved Allmennteam Salten. Det framkom 

ingen informasjon om at man for disse henvisningene, undersøker om det kan skaffes 

alternativt tilbud internt i regionen eller hos avtalespesialister, slik regional prosedyre 

PR47114 pålegger. I Figur 12 er de 134 henvisningene som Allmennteam Salten har 

kontaktet Helfo om, sortert etter fristdatoen. Framstillingen viser om Helfo er kontaktet 

før eller etter fristdatoen (0-linjen). Positive tall er antall dager før fristen, og negative 

tall er det antall dager etter fristens utløp at Helfo ble kontaktet. I henhold til PR41107 

skal melding til Helfo sendes minimum 21 virkedager før fristen. I figuren har vi likevel 

satt den oransje linjen ved 3 kalenderuker før fristen. 
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Figur 12.  Tidspunkt for melding til Helfo, sammenlignet med frist for oppstart 

helsehjelp 

 
Kilde: D-6813, Oversikt henvisninger mottatt i periode 01.01.2020-05.02.2021 

 

Analysen viser at det i nesten alle tilfeller er sendt melding til Helfo senere enn tre uker 

før fristen. Det har imidlertid vært en positiv utvikling ved at det er færre som er meldt 

etter fristen for oppstart av helsehjelp i siste del av perioden.  

4.1.2 Internrevisjonens vurderinger av mål og risikovurderinger 

Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at Nordlandssykehuset ikke har 

gjennomført dokumenterte risikostyringsprosesser for måloppnåelse siden 2018, 

herunder ikke gjennomført risikovurderinger knyttet til mål om å redusere unødvendig 

ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne. Dermed 

mangler styret og lederlinjen et viktig grunnlag for sine prioriteringer og beslutninger. 

Vi anser det som viktig at en dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess knyttet til 

foretakets overordnede mål for 2021, iverksettes så raskt som mulig og viser til krav i 

oppdragsdokumenter og til RL1602, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. 

Risikoområdene knyttet til variasjon i praksis, som internrevisjonen har belyst i kap. 

4.1.1.3, bør innarbeides i klinikkens risikovurderinger. 

 

Foretaket og Psykisk helse- og rusklinikken har, gjennom sine faste ledermøter, etablert 

arenaer som legger godt til rette for forankring, forpliktelse og oppfølging av mål og 

besluttede tiltak. Vi anser det imidlertid som en svakhet at noen av målene relatert til 

pasientbehandling fra Oppdragsdokument 2020 og Oppdragsdokument 2021 er lite kjent 

for avdelings- og enhetslederne. 

 

Internrevisjonen konstaterer at foretaket ikke har benyttet muligheten i Helse Nord LIS 

til å etablere en virksomhetsportal som er tilpasset klinikkens behov for lett tilgjengelige 

og oppdaterte indikatorresultater innen denne revisjonens tema. Vi anser det som en 
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svakhet at ledere heller ikke oppfordres til å benytte Helsedirektoratets nettsider som 

kilde til kunnskap om resultatutviklingen innen eget ansvarsområde og om variasjonen 

mellom enheter. Økt bruk av styringsindikatorer og dataanalyser framstår som nyttig i 

arbeidet med å redusere unødvendig ventetid til helsehjelp og unødvendig variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen. Ikke minst gjelder dette analyser som kan belyse sammenhenger 

mellom ulike styringsindikatorer. I indikatorbeskrivelsen for «andel avviste» påpeker 

Helsedirektoratet at «Indikatoren er viktig ved undersøkelse av forskjeller i variasjon 

innen ventetider og fristbrudd». Vi har i dette kapitlet også vist eksempler på andre 

analyser som kan bidra til faktabaserte diskusjoner i forbedringsprosesser. 

4.2 Tiltaksplaner og gjennomføring av tiltak 

4.2.1 Observasjoner 

4.2.1.1 Overordnede tiltaksplaner  

I Årlig melding 2019 for Nordlandssykehuset HF, pkt. 3.3, ble det opplyst at «Det jobbes 

aktivt med ventetidsutfordring for PHV, PHB og TSB. Grunnet stadig økende tilsøkning 

og mangel på nok behandlere (spesialister) er målet ikke nådd. Det jobbes nå med 

strukturelle endringer for å kunne imøtekomme ventetid.» I tillegg ble det opplyst at 

«Økning og stabilisering i antall spesialister er foretakets hovedprioritering i 2020». I 

denne revisjonen har vi valgt å ikke gå inn på gjennomføringen av rekrutterings- og 

stabiliseringstiltak, men fokusere på tiltak som omhandler pasientforløpene og hvordan 

tilgjengelig kapasitet benyttes.  

 

Overholdelse av føringer knyttet til de innførte pakkeforløpene er viktig for 

måloppnåelse innen revisjonens tema, da de overordnede målene for pakkeforløp er 

oppgitt å være blant annet: 

• Unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. 
• Likeverdige tilbud til pasienter og pårørende uavhengige av bosted.  
 

Internrevisjonen har fått opplyst at Nordlandssykehuset deltok i det regionale arbeidet 

med implementering av pakkeforløp i 2018-2019, men at det ikke er utarbeidet interne 

oversikter over hvilke tiltak som er implementert, hva som evt. gjenstår og hvilke 

områder som er utfordrende. Vi har imidlertid fått informasjon om at det jobbes 

kontinuerlig med rekruttering av leger, for å sikre overholdelse av kravet om at 

lege/psykiater involveres i alle pakkeforløp.  

 

Klinikkledelsen har informert om at det er gjort en stor jobb, som startet før pandemien, 

med overgang til bruk av videokonsultasjoner og reduksjon av ambulering, hvilket vil gi 

behandlerne større kapasitet. I tillegg har ca. 60 medarbeidere fått kompetanseheving i 

kognitiv terapi i 2019 og 2020, noe som gir et godt grunnlag for å ta i bruk andre digitale 

og nettbaserte løsninger basert på kognitiv terapi, eksempelvis eMeistring.  
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Internrevisjonen har videre fått opplyst at klinikken ikke har tatt i bruk rapporten fra 

SKDE (2019) og Helseatlas (2020), omtalt i kap. 1.1., som grunnlag for konkrete 

forbedringstiltak, og at pasient- og pårørendeerfaringer bare i begrenset omfang 

benyttes i tiltaksarbeid.  

 

Vi konstaterer at det ikke foreligger en samlet, aktiv tiltaksplan for et koordinert og 

langsiktig arbeid med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i kapasitets-

utnyttelsen innen PHV i Nordlandssykehuset.  

4.2.1.2 Tiltak på avdelings- og enhetsnivå 

Internrevisjonen har blitt informert om at det er fullført eller igangsatt en rekke tiltak i 

den enkelte avdeling eller enhet for å redusere unødvendig ventetid og variasjon i 

kapasitets-utnyttelsen. Dette omfatter blant annet:  

• Salten DPS:  
- Omorganisert og opprettet Korttidspoliklinikk 
- Endret rådgiverstilling Salten DPS til behandlerstilling i Allmennteam Salten 
- Opprettet kveldspoliklinikk (frivillig) 
- Planlagt utdanning og implementering av intensivbehandling for 

allmennpsykiatriske tilstander 
- Videre strukturering av polikliniske forløp 

• Lofoten og Vesterålen DPS:  
- Jobbet mye med strukturering av forløp 
- Opprettet forløpskoordinator ved begge lokasjoner 
- Gjennomført kveldspoliklinikk i Vesterålen 
- Avholdt dialogmøter med kommuner i Vesterålen om bl.a. ulik bruk av 

spesialisthelsetjenesten 
 

Det finnes ingen oversikt over de pågående tiltakene i Salten DPS, verken med angivelse 

av ansvar, frist eller status for gjennomføringen. Lofoten og Vesterålen DPS har ingen 

pågående tiltak. Tiltakene som det er opplyst om, anses som fullført. 

4.2.1.3 Internrevisjonens undersøkelser av tiltaksgjennomføring 

Internrevisjonen har innhentet statusinformasjon om gjennomføringen av kvelds-

poliklinikk og om bruken av digitale konsultasjoner. 

 

Gjennomføring av kveldspoliklinikk i Bodø og Vesterålen er bekreftet i intervju og ved 

analyse basert på DIPS-uttrekk, jf. Vedlegg 4, analyse 7.  

 

Internrevisjonen har innhentet data fra Helse Nord LIS om bruken av digitale 

konsultasjoner som er registrert i henhold til prosedyre, jf. Figur 13. 
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Figur 13. Bruken av digitale konsultasjoner (telefon og video) i «Avdeling DPS» 

 
Kilde: Helse Nord LIS 

 

Ytterligere nedbryting av disse tallene fra 2021 viser at «DPS poliklinikk Vesterålen» har 

hatt 58 % og 59 % digitale konsultasjoner i henholdsvis januar og februar, mens de 

tilsvarende tallene for «DPS poliklinikk Bodø» har vært 7 % begge månedene. Tallene er 

bekreftet i oppsummeringsmøtet. Dette understøttes også av svar fra 

spørreundersøkelsen i Figur 14. 

 

Figur 14. Utdrag av resultater fra spørreundersøkelsen – andelen e-konsultasjoner 

 
 

I tillegg har vi valgt å se nærmere på gjennomføringen av tiltak knyttet til følgende tre 

nasjonale/regionale krav: 

• Økt planleggingshorisont for poliklinisk virksomhet 
• Overholdelse av planlagt tid 
• Utarbeidelse av behandlingsplan for alle pasienter 
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Planleggingshorisont 

I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven skal pasienter som har rett til nødvendig 

helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, samtidig få informasjon om sted og tidspunkt for 

oppmøte. Dersom det er mulig, skal pasienten få oppgitt en time for utredning eller 

behandling. Vi har fått opplyst at Psykoseteamet og VOP Indre Salten gir time i første 

brev, mens øvrige poliklinikker ikke gjør dette.  

 

Blant annet for å legge til rette for etterlevelse av dette lovkravet, ble det i 20163 stilt et 

nasjonalt krav om planleggingshorisont for bemanning og timetildelingshorisont ved 

poliklinikkene på minimum seks måneder. Fra 2020 ble det også innført en nasjonal 

styringsindikator for planleggingshorisont. I Revidert oppdragsdokument for 2020 fra 

Helse Nord RHF til helseforetakene, ble det stilt krav om å øke andelen planlagte episoder 

med tildelt time de neste 6 måneder i andre halvår 2020, sammenliknet med andre 

halvår 2019, samtidig med en påminnelse om at tidligere krav fortsatt er gyldig. Figur 15 

illustrerer at planleggingshorisonten innen PHV i Nordlandssykehuset ved inngangen til 

oktober 2020 avvek betydelig fra gjeldende krav, og at det kun var et fåtall pasienter 

med fastsatt oppmøtetid mer enn to måneder fram i tid. Det er ikke publisert ferskere 

resultater for denne indikatoren. 

 

Figur 15. Planleggingshorisont for poliklinisk virksomhet, PHV i Nordlandssykehuset, 

fra OKT 2020. 

 

 
Kilde: Helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten 

 

I intervjuene framkom det at denne indikatoren ikke var kjent i klinikken, og det var 

derfor ikke vurdert tiltak for å øke planleggingshorisonten.  

 
                                                        
3 Jf. foretaksmøte mellom foretaket og Helse Nord RHF 04.09.2015.  
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Overholdelse av planlagt tid 

«Passert planlagt tid» er en av de nasjonale styringsindikatorene, og kravet om å 

overholde minst 95 pst. av pasientavtalene innen utgangen av 2021, ble første gang 

formidlet i Oppdragsdokumentet for 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. 

Helsedirektoratet publiserer tertialvise indikatorresultater som kan brytes ned til 

fagområde på foretaksnivå. Mer detaljerte rapporter er tilgjengelige i Helse Nord LIS. 

 

Figur 16. Passert planlagt tid i «Avdeling: Distriktspsykiatrisk senter» 

 
 

Kilde: Helse Nord LIS 

 

Behandlingsplan 

Kravet om at det skal utarbeides en behandlingsplan for den enkelte pasienten, er ikke 

nytt, men kravet er tydeliggjort og mer spesifisert i forbindelse med innføringen av 

pakkeforløp. Vi innhentet følgende informasjon om oppfølgingen av dette kravet: 

• Egen mal i DIPS er utarbeidet og skal benyttes. Malen inkluderer feltet «kriterier for 
avslutning». 

• Både i intervjuer og i spørreundersøkelsen er det gitt uttrykk for at behandlings-
planer utarbeides. 

• I Lofoten og Vesterålen DPS gjennomføres det rutinemessige journalkontroller. 
Resultatet fra siste kontroll i VOP Vesterålen ble gjennomgått i personalgruppen 
09.12.2020.  I presentasjonen framkommer det at behandlingsplaner «finnes av og 
til, nok hos de fleste», og at «noen får ekstremt gode, noen får ingen». 

• Det er nylig gjennomført journalkontroll også i Allmennteam Salten, men rapport er 
ikke ferdigstilt. 

 
Internrevisjonens journalgjennomganger viser at det ikke utarbeides behandlingsplaner 

i tilstrekkelig grad. Vi fant behandlingsplan i 8 av 15 journaler i Allmennteam Salten og i 

5 av 15 journaler i VOP Vesterålen, jf. Vedlegg 3. Avslutningskriterier var mangelfullt/ 

varierende definert i behandlingsplanene vi gjennomgikk. 

4.2.2 Internrevisjonens vurderinger av tiltaksplaner og tiltaksgjennomføring 

Den gjennomførte omorganiseringen i Salten DPS framstår som et egnet tiltak i 

styringen med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen i klinikken, og 



 

23 av 26 
 

internrevisjonen anser det som viktig at det gjennomføres en evaluering av effekten, slik 

også styret har bedt om i sak 065-2020. Dette omtales nærmere i kap. 4.3.1.3. 

  

Ventetid for ventende har vært stigende fra november 2020, jf. Vedlegg 4, noe som øker 

risikoen for manglende oppnåelse av ventetidsmål for 2021. Det er stor variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen, jf. kap. 4.1.1. Etter vår vurdering vil en tilnærming som i hovedsak 

baseres på tiltak i den enkelte avdeling eller enhet, neppe være tilstrekkelig for å nå 

målene. Flere av utfordringene krever koordinerte tiltak. Reduksjon av variasjon mellom 

enheter krever også systemer for, og vilje til, å bruke andres erfaringer i eget 

forbedringsarbeid, herunder også rapporten fra SKDE (2019) og Helseatlas (2020). Vi 

vurderer det derfor som en svakhet at det ikke foreligger en samlet, aktiv tiltaksplan for 

et koordinert og langsiktig arbeid med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen innen PHV i Nordlandssykehuset. En slik tiltaksplan bør ha 

utgangspunkt i gjennomførte risikovurderinger, som vi har anbefalt i kap. 4.1.2.  

 

Risikoområdene og svakhetene som internrevisjonen har synliggjort, bør tas hensyn til 

ved utarbeidelse av tiltaksplanen. Vi gir her en nærmere vurdering av forholdene vi 

anser som de viktigste: 

• Vi vurderer det som uheldig at Salten DPS ikke har kapasitet til å håndtere en større 
andel av pasientene som innvilges rett til helsehjelp, noe som har medført at en høy 
andel har fått behandling via Helfo. Det synes hensiktsmessig i større grad å 
undersøke muligheter til å skaffes alternativt tilbud internt i regionen eller hos 
avtalespesialister, i henhold til regional prosedyre PR47114. Det er imidlertid 
positivt at fristbruddordningen benyttes slik at pasientenes rettigheter ivaretas. 
Internrevisjonen anser det likevel som naturlig at foretaket vurderer kostnadene ved 
fristbrudd opp mot muligheten for å styrke intern behandlingskapasitet. 

• Vi anser det videre som uheldig at en så lav andel av konsultasjonene i «DPS 
poliklinikk Bodø» gjennomføres digitalt, og at det ikke tilstrebes å øke denne andelen 
for pasienter der dette egnet. 

• Sett i sammenheng med at oversikt over etterlevelsen av tiltak knyttet til pakke-
forløp og måloppnåelsen for forløpstider mangler, er det risiko for at noe av den 
observerte variasjonen i gjennomføringen av pasientforløpene, er unødvendig. 
Samtidig erkjenner vi at de fastsatte diagnosene ikke reflekterer hele kompleksiteten 
i pasientenes sykdomsbilde, og at noe av den påviste variasjonen derfor kan være 
nødvendig. Variasjonen har uansett stor betydning for poliklinikkenes kapasitet.  

• Når det gjelder kapasitetsutnyttelse, har vi konstatert at det er variasjoner både når 
det gjelder antall pasienter per behandler og antall konsultasjoner den enkelte 
behandler har per dag. Også dette kan ha ulike forklaringer, herunder utfordringer 
knyttet til intern ressursstyring. Oppfølging av pasientlister og av pågående forløp er 
egnede tiltak i denne forbindelse.  

• Det framstår som hensiktsmessig å vurdere mulighetene for økt bruk av gruppe-
konsultasjoner. 

• Det planlagte tiltaket om opplæring i, og implementering av, intensive 
behandlingsformer ser ut til å være relevant og viktig å komme videre med.  

• Vi anser det som en svakhet at pasient- og pårørendeerfaringer i begrenset omfang 
benyttes i tiltaksarbeidet. 
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Tiltaksplaner bør konkretiseres slik at det framkommer klart hva som skal utføres, 

hvem som har ansvar for det enkelte tiltaket og hvilke frister som gjelder, og det bør 

gjøres tydelige lederbeslutninger om disse planene. 

4.3 Rapportering og oppfølging 

4.3.1 Observasjoner 

4.3.1.1 Oppfølging av måloppnåelse i lederlinjen 

Det gjennomføres månedlige oppfølgingsmøter i klinikken. Til oppfølgingsmøtene 

utarbeides det interne oversikter over aktivitetstall og indikatorresultater basert på 

DIPS-rapporter, både på klinikk-, avdelings- og enhetsnivå. Her inngår blant annet antall 

fristbrudd (avviklede og ventende), ventetid (avviklede og ventende), antall mottatte og 

antall avviste henvisninger, vurderingstid og andel epikriser sendt innen frist. Vi har fått 

opplyst at oversiktene benyttes som grunnlag for gjennomgang av status og 

utfordringer. Klinikkrådgiver sender i tillegg ut ukentlige rapporter over fristbrudd og 

truende fristbrudd, til oppfølging i enhetene. 

 

Klinikken mottar også rapporter fra Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) 

annenhver måned. Det framkommer av mottatt rapport per desember 2020 at «SKSD 

rapporterer på avtalte parameter angitt i Service og Leveranse avtale. Rapport 

distribueres til klinikksjef for Psykisk helse og rus klinikk med kopi til adm. direktør og 

medisinsk direktør. Som helhet skal den gjennomgås med ledergruppe PHR klinikk på 

driftsmøter». Rapporten omfatter blant annet måloppnåelse for vurderingstid, ventetid 

ventende, antall fristbrudd og andel passert planlagt tid. Det inngår også informasjon om 

antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny planlagt kontakt, dokumenter 

som ikke er ferdigstilt og andre parametere som utrykker forhold knyttet til restanser i 

arbeidsflyt og journalføring. Internrevisjonen har lite informasjon om hvilken 

oppfølging som gjøres som følge av rapportgjennomgang i driftsmøtene, men det er 

ingen som har nevnt konkrete forbedringstiltak med bakgrunn i disse rapportene. 

4.3.1.2 Tiltaksoppfølging i lederlinjen 

Det finnes lite dokumentasjon for at status for gjennomføring av konkrete tiltak 

rapporteres, vurderes og følges opp. Vi har merket oss følgende: 

 

VOP Vesterålen: 
• Det er ansatt egen forløpskoordinator i full stilling.  Det er opplyst at man har tatt 

utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger og tilpasset rollen etter lokale behov, 
men det er ikke utarbeidet egen rollebeskrivelse. Forløpskoordinator deltar i 
inntaksmøter, fordeler nye pasienter til behandlerne og følger opp pasientene som 
står på ventelistene. 

• Enhetsleder og forløpskoordinator har regelmessige møter med hver behandler der 
pasientlisten gjennomgås og behandlingsplaner diskuteres.  

• Det gjennomføres journalkontroll som en del av leders oppfølging, prosedyrefestet 
fire ganger årlig.  
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Allmennteam Salten: 

• Forløpskoordinatorfunksjonen er tillagt enhetsleder og utøves ved å fordele nye 
pasienter til behandlerne etterhvert som de gir beskjed om ledig kapasitet. Ut over 
dette har enhetsleder/forløpskoordinator ingen løpende koordinering eller 
oppfølging av det enkelte pasientforløp.  

• Enhetsleder kan se behandlernes pasientlister direkte i DIPS. Enhetsleder har 
opplyst at gjennomgang av listene er startet, men ikke systematisk. 

• Klinikkledelsen fikk gjennomført journalkontroll i enheten på nyåret 2021, basert på 
prosedyre i Lofoten og Vesterålen DPS, men rapport er ikke ferdigstilt. 

 

4.3.1.3 Informasjon til styret 

Internrevisjonen har gjennomgått informasjonen som er gitt til styret som del av de 

skriftlige saksdokumentene, jf. Vedlegg 1. Vi har merket oss følgende:  

• Virksomhets- og tertialrapporter viser utvikling i måloppnåelse, bl.a. for ventetid, 
fristbrudd og andel passert planlagt tid.  

• Tiltak som er tatt i bruk/iverksatt for å øke måloppnåelsen, er omtalt i styresakene. 
• Det har vært egne styresaker om omorganiseringen i Salten DPS, og styret har bedt 

om å bli orientert om effekten av omorganiseringen på behandlingskapasitet, 
nedgang i ventetid og fristbrudd. Adm. direktør har opplyst at slik tilbakemelding til 
styret vil bli gitt høsten 2021. 

• Det er ikke gitt skriftlig informasjon om gjennomført risikostyring for måloppnåelse i 
2020 eller 2021. 

4.3.2 Internrevisjonens vurderinger av rapportering og oppfølging 

Internrevisjonen vurderer lederlinjens oppfølging av måloppnåelse og tiltaks-

gjennomføring som noe mangelfull. Spesielt savner vi beslutninger om forbedringstiltak 

innen områder med vedvarende utfordringer. Tiltakene må deretter følges opp og 

vurderes opp mot ønsket effekt på resultatoppnåelsen og risikobildet.  

 

Internrevisjonen vurderer også at foretaket har et effektiviseringspotensial i forbindelse 

med analyse og intern rapportering av virksomhetsdata. Det ser ut til at det er en viss 

grad av overlapping mellom analyseoppgavene som ivaretas internt i klinikken og av 

SKSD. Det vises også til vår vurdering i kap. 4.1.2 om manglende tilrettelegging i Helse 

Nord LIS. Internrevisjonen anser det som hensiktsmessig at det i størst mulig grad 

legges opp til løsninger som gjør den enkelte leder «selvforsynt» med relevante 

virksomhetsdata, og at indikatorer i så stor grad som mulig defineres likt internt og 

nasjonalt.  

 

Internrevisjonen vurderer det som positivt at styret har fått informasjon om iverksatte 

tiltak. I saken om omorganisering i Salten DPS har styret tatt en aktiv rolle og bedt om å 

bli orientert om effekten av omorganiseringen. Vi anser likevel den generelle 

informasjonen til styret som noe mangelfull, all den tid det ikke mottar rettidig 

informasjon om resultater fra gjennomførte risikovurderinger. 
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5 Konklusjon og anbefalinger 

5.1 Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen 

psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset er høyere enn måltallet på 40 dager i 

2021, at ventetiden for ventende pasienter er økende, og at det er stor variasjon i 

hvordan tilgjengelig kapasitet benyttes. Vår konklusjon er at det ikke er etablert en 

tilfredsstillende styring og kontroll med ventetidsutviklingen og kapasitetsutnyttelsen. 

De vesentligste svakhetene er at risikovurderinger ikke er gjennomført, at tiltaksplaner 

er fragmenterte og ufullstendige, og at lederoppfølgingen og informasjonen til styret er 

noe mangelfull. Internrevisjonen anbefaler at det iverksettes en rekke forbedringstiltak. 

5.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Nordlandssykehuset å: 

1. Iverksette en dokumentert og helhetlig risikostyringsprosess knyttet til de 
overordnede målene, i samsvar med Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord. 

2. Sørge for at underliggende målsettinger for psykisk helsevern for voksne inngår i 
foretakets risikostyringsprosess. 

3. Innarbeide de belyste risikoområdene knyttet til variasjon i praksis som denne 
rapporten viser, i klinikkens risikovurderinger.  

4. Basert på gjennomførte risikovurderinger, utarbeide en samlet tiltaksplan for 
arbeidet med reduksjon av unødvendig ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
innen psykisk helsevern for voksne.  

5. Videreutvikle datavarehusløsningen og effektivisere intern rapportering knyttet til 
data om ventetid og variasjon i kapasitetsutnyttelse, som grunnlag for økt bruk av 
styringsindikatorer og analyser i forbedringsarbeidet. 

6. Gi styret rettidig informasjon om resultater fra gjennomførte risikovurderinger og 
om status i tiltaksgjennomføring knyttet til risikobildet. 
 



 

Vedlegg 1 – Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Styresaker i Nordlandssykehuset HF: 

• Styresak 017-2020, Årlig melding 2019 
• Styresak 042-2020, Tertialrapport 1-2020 Nordlandssykehuset HF 
• Styresak 052-2020, Virksomhetsrapport mai 2020 
• Styresak 054-2020, Rapport fra Ledelsens gjennomgang av foretaket 2019 
• Styresak 056-2020, Endring av faglig innretning i enhet (AAT) ved Salten DPS 
• Styresak 065-2020, Endring av ressursbruk ved Salten DPS - tiltak for økt 

behandlingskapasitet 
• Styresak 075-2020, Virksomhetsrapport august 2020 
• Styresak 076-2020, Tertialrapport 2-2020 Nordlandssykehuset HF 
• Styresak 085-2020, Virksomhetsrapport september 2020 
• Styresak 099-2020, Virksomhetsrapport november 2020 
• Styresak 104-2019, Budsjett 2020 
• Styresak 101-2020, Budsjett 2021 

 
• Brev fra Nordlandssykehuset til Helse Nord RHF 19.08.2020 vedrørende krav i 

justert OD 2020, handtere fristbrudd 
 

Interne dokumenter, Nordlandssykehuset HF: 

• Referater fra møter i Nordlandssykehusets brukerutvalg i perioden 2019-2020 
• RL1592, Risikopolicy, versjon 1, gyldig fra 07.07.2017 
• RL5525, Veileder risikovurdering, versjon 1.1 
• PR25911, Risikovurdering og risikostyring, versjon 2.2 

 
Interne dokumenter, Psykisk helse- og rusklinikken: 

• OL0989, Organisasjonskart NLSH HF, versjon 4.15 
• Risikovurdering av endring av drift ved Salten DPS (AAT), utført vår 2020 
• RP1449, Ledelsens gjennomgang 2018, Psykisk helse og rusklinikken 
• Referat fra ledermøte i PHR-klinikken 26.06.2019 
• Utkast til referat fra Ledelsens gjennomgang 2019, Psykisk helse og rusklinikken, 

datert 20.03.2020 
• Månedsrapport Psykisk helse og rus, Rapportering fra senter for klinisk støtte og 

dokumentasjon, pr. desember 2020 
• Intern statistikk per desember 2020 til oppfølgingsmøter med avdelingsledere 
• Intern statistikk per februar 2021 til oppfølgingsmøter med avdelingsledere 
• Oversikt over inntrådte og truende fristbrudd, utsendt 15.01/22.01/05.02.21 
• PR37813, Behandlingsplan - journalansvarlig, PHR-klinikken, versjon 1.3 
• Mal: Behandlingsplan PHV Edi, mottatt 15.02.2021 

 
  



 

 
 

Interne dokumenter, Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatriske senter: 

• PR33837, Inntaksrutiner, versjon 3 
• RL4041, Retningslinjer for prioritering av inntak, versjon 4 
• SJ6315, Prioriteringstabell i kortversjon, versjon 2 
• PR47949, Intern journalkontroll, versjon 1 
• PR 47950, Mal for gjennomgang av pasientjournal ved internkontroll, versjon 1 
• Internkontroll Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen, presentasjon datert 09.12.2020 

 
Interne dokumenter, Salten distriktspsykiatriske senter: 
• Plan for internundervisning ved Allmennteam Salten, vår 2020, høst 2020 og vår 

2021 
• PR09254, Prosedyre for et standard behandlingsforløp ved VOP allmennpsykiatrisk 

team, versjon 1.2 
• PR17655, Avslutninger av behandlingsserier, Allmennpsykiatrisk team Salten DPS, 

versjon 2.1 
• PR23446, Rutine ved ""ikke møtt"" til behandling ved 1. innkalling, 

Allmennpsykiatrisk team Salten DPS, versjon 1 
 

Dokumenter utarbeidet til internrevisjonen: 
• Brev datert 27.01.2021, Oversendelse av dokumentasjon – internrevisjon 

ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse psykisk helsevern voksne 
• Notat fra klinikksjef med orientering om besluttede tiltak, mottatt 27.01.2021 
• Oversikt over ansatte i Allmennteam Salten, pr. 15.02.2021 
• Oversikt over ansatte i Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen, pr. 18.02.2021 
 



 

Vedlegg 2 – Måleresultater psykisk helsevern for voksne 
 

Måleresultater fra:  

• helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter 

• helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/ventetider-og-pasientrettigheter-

tertial 

• helsedirektoratet.no/statistikk/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten 

 

Antall nyhenviste, utvikling per HF i Helse Nord 

 
 

Antall nyhenviste, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 

Antall ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i NLSH  

  



 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede, utvikling per HF 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid ventende, utvikling per HF 

 
  



 

 
 

Gjennomsnittlig ventetid ventende, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 
 

Andel fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per HF 

 
 

 

Andel fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Antall fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per HF 

 
 

Antall fristbrudd ordinært avviklede, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 
 

Andel fristbrudd ventende, utvikling per HF

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Andel fristbrudd ventende, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 
 

Antall fristbrudd ventende, utvikling per HF 

 
 

Antall fristbrudd ventende, utvikling per «institusjon» i NLSH 

 
 

 

  



 

 
 

Andel passert planlagt tid, utvikling for NLSH (sist oppdatert for 2. tertial 2020) 

 
 

Antall passert planlagt tid, utvikling for NLSH (sist oppdatert for 2. tertial 2020) 

 
 

  



 

 
 

Andel avviste 2. tertial 2020 per HF (sist oppdatert) 

 
 

Andel avviste 2. tertial 2020 per «institusjon» i NLSH (sist oppdatert) 

 
 

  



 

 
 

Planleggingshorisont (sist oppdatert 7. oktober 2020) 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

Vedlegg 3 – Journalgjennomgang 
 

Hensikt: 

Et utvalg av journaler ble gjennomgått med sikte på å undersøke om: 

a) begrunnelse for avvisning av henvisningen er dokumentert 

b) det er dokumentert at det er en spesialist (overlege eller psykologspesialist) som har gjort rettighetsvurderingen 

c) behandlingsplan er utarbeidet 

 

Kilde: 

DIPS-rapportene, D-6813: Oversikt henvisninger mottatt i valgt periode og D-2028: Avsluttede konsultasjonsserier i periode, ble brukt 

som grunnlag for utvelgelsen av journaler. Valgt periode: 01.01.2020-05.02.2021, Avd.: DPS NLSH. 

Rapporten ble kjørt og kopiert til Excelfil. Kolonner med andre pasientidentifiserende opplysninger enn NPR-nummer, ble utelatt ved 

kopieringen. Utvelgelsen ble deretter gjort separat for seksjonene:  

-DPS poliklinikk Bodø (Allmennteam Salten) 

-DPS poliklinikk Vesterålen (Vesterålen VOP) 

 

Utvelgelse og resultater: 

Nr. Kilde og filter Utvelgelse til gjennomgang Antall gj.gått, 
Allmennteam 

Ant. positive, 
Allmennteam 

Antall gj.gått, 
Vesterålen  

Ant. positive, 
Vesterålen 

a D-6813 
Avvist=1 
Primærhenv.=1 
Ekstern=1 

Basert på bruken av avvistkoder i 
utvalget, ble det valgt ut 15 henvisninger 
med -Årsakkodene «Årsaker andre» eller 
«Ikke medisinsk ind.».  

15 15 15 15 

b Som a Som a 15 15 15 15 
c D-2028  Sortert på -Starttid (nyest til eldst) 

Valgt de 15 nyeste seriene med minst 6 
episoder. 

15 8 15 5 

 

  



 

 
 

Oppsummering av resultater fra journalgjennomgang: 

a) Avvisningsårsak er dokumentert for 30 av de 30 avviste henvisningene som ble kontrollert. 

b) Det er dokumentert at det er en spesialist (overlege eller psykologspesialist) som har gjort rettighetsvurderingen i 30 av de 30 

avviste henvisningene. 

c) Behandlingsplan, i form av eget dokument med tittel «Behandlingsplan», er registrert i 13 av de 30 pasientjournalene som ble 

gjennomgått med sikte på dette. 



 

Vedlegg 4 – Utførte analyser 
 

Oversikt over analyser som er gjennomført som del av internrevisjonen, med 

utgangspunkt i data fra DIPS-rapporter, for å belyse risiko for unødvendig variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og risiko for unødvendig variasjon i pasientforløpene. 

 

Uttrekkene er gjort for følgende seksjoner i DIPS:  

-DPS poliklinikk Bodø = Allmennteam Salten 

-DPS poliklinikk Vesterålen = Vesterålen VOP 

 

Analyse 1, Antall pasienter pr. ansatt behandler 

 
Kilde og spesifikasjon for uttrekket Filtrering og bearbeiding 
D-1117, Pasienter pr. behandler 
pr. uttrekksdato (05.02.2021) 
 
Mottatte oversikter over ansatte 
per november 2020 
 
 

Ansv. = J 
Sortert pr. behandler. 
Ekskludert: 
• behandlere som ikke står på ansattlisten.  
• enhetsledere 
• fysioterapeuter 
• LIS-leger 
 
Summert antall pasienter pr. behandler 

 
Resultater: 

 

 
 

 
  



 

 
 

Analyse 2, Gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. dag pr. behandler 

 
Kilde og spesifikasjon 
for uttrekket 

Filtrering og bearbeiding 

D-6817, Oversikt 
polikliniske besøk i 
periode 
 
 
Avd.: DPS NLSH 
 
Periode 1: 
20.01-28.02.2020 
 
Periode 2: 
02.11.-11.12.2020 
 
 

Oversikten inkluderer direkte pasientkontakt, samt indirekte 
pasientkontakt i form av telefonkonsultasjoner m/egenandel. 
Alle andre former for "Indirekte pasientkontakt" er 
ekskludert. 
Sortert på "Starttid" (tidspunkt for konsultasjonen) 
Summert antall konsultasjoner pr. dag for hver behandler. 
Behandlingstype: hver gruppe er telt 1 gang. 
Behandlere som (etter korreksjon for gruppebehandling) har 
< 10 konsultasjoner i løpet av 6-ukersperioden, er 
ekskludert. Linjeledere er ekskludert. 
Gjennomsnitt er beregnet ut fra antall behandlere som har 
hatt minst 1 konsultasjon den aktuelle datoen.  
Det er ikke tatt hensyn til stillingsstørrelse. 

 
Resultater: 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

Analyse 3 og 4, Antall konsultasjoner og varighet av behandlingsforløp for 

utvalgte diagnosegrupper 

 

Kilde og spesifikasjon 
for uttrekket 

Filtrering og bearbeiding 

D-2028, Avsluttede 
konsultasjonsserier i 
periode 
 
Periode:  
01.01.2020-05.02.2021 
 

Beregnet varighet pr. pasientforløp: sluttid minus starttid. 
 
Ekskludert de to pasientene med lengst varighet fra begge 
enhetene og pasienter med varighet < 2 dager. 
 
ICD-10 diagnoser: 
• Moderat depresjon:  

F321 (inkl. 3210 og 3211) og F331 (inkl. 3310 og 3311) 
• Angst:  

F4000, F4001, F400, F401, F402, F409, F410, F411, 
F418, F419 

 

Resultater: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Analyse 5, Tidspunkt for henvendelse til Helfo 

 

Kilde og spesifikasjon 
for uttrekket 

Filtrering og bearbeiding 

D-6813, Oversikt 
henvisninger mottatt i 
periode 
 
Avd.: DPS NLSH 
 
Periode:  
01.01.2020-05.02.2021 
 

Filter: Helfo kontaktet = utfylt. 
Sortert på -Frist Start Behandling: eldst til nyest 
Antall dager før eller etter frist:  
dato «Frist Start Behandling» minus dato «Helfo kontaktet». 
 
 
For Vesterålen VOP var ikke feltet «Helfo kontaktet» utfylt. 

 

Resultater: 

 
 

 

Analyse 6, Andel henvisninger som avvikles via Helfo 

 

Kilde og spesifikasjon som for analyse 5. 

Filtrering og bearbeiding som angitt i tabellen nedenfor. 

 

Resultater: 

 

Filter DPS poliklinikk 

Bodø  

DPS poliklinikk 

Vesterålen 

Antall primær=1, Ekstern=1, Behandles=1 577 386 

Antall med «Helfo kontaktet» = utfylt 134 1 

Antall med avsluttkode = «Behandles ved annet 

sykehus/institusjon rekvirert av Helfo» 

135 11 

Andel «Behandles ved annet sykehus/institusjon 

rekvirert av Helfo» 

23 % 3 % 

 



 

 
 

Analyse 7, Antall konsultasjoner kveldspoliklinikk 

 

Kilde og spesifikasjon for uttrekket Filtrering og bearbeiding 
D-6817, Oversikt polikliniske 
besøk i periode 
 
Avd.: DPS NLSH 
 
 

Ekskludert konsultasjonstype "Indirekte 
pasientkontakt". 
 
Starttid: kl. 16.00 eller senere. 
Behandlingstype: Hver gruppe er telt 1 gang. 

 

Resultater: 

 

Enhet Allmennteam Salten og  
«Aksjonspoliklinikken» 

Allmennteam Salten og  
«Aksjonspoliklinikken» 

Periode 1) 20.01-28.02.2020 2) 02.11.-11.12.2020 

Antall individuelle konsultasjoner  2 49 
Antall gruppekonsultasjoner  0 1  

Totalt ant. kveldskonsultasjoner 2 50 
 

Enhet VOP Vesterålen VOP Vesterålen 

Periode 1) 20.01-28.02.2020 2) 02.11.-11.12.2020 

Antall individuelle konsultasjoner  12 28 
Antall gruppekonsultasjoner  0 0 
Totalt ant. kveldskonsultasjoner 12 28 

 

 

Analyse 8, Andel gruppekontakter 

 

Kilde og spesifikasjon som for analyse 7.  

Filtrering og bearbeiding som angitt i tabellen nedenfor. 

 

Resultater: 

 

Enhet Allmennteam 
Salten 

Allmennteam 
Salten 

VOP 
Vesterålen 

VOP 
Vesterålen 

Periode: 
1) 20.01-28.02.2020 
2) 02.11.-11.12.2020  

1)  2)  1) 2) 

Antall gruppekontakter 164 112 38 0 
Andel gruppekontakter av 
totalt gjennomførte 
kontakter 

15,0 % 10,7 % 4,9 % 0,0 % 

Antall gruppekonsultasjoner 28 16 9 0 
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Oppfølging av internrevisjon i ventetitidsutvikling og kapasitetsutnyttelse 
innen psykisk helsevern for voksne  
 
I brev datert 22.10.21 ber Helse Nord om svar på oppfølgingspunkter etter internrevisjon i 
ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse for voksne, samt en redegjørelse for etablert 
registreringspraksis i forbindelse med vurderingssamtaler også hos barn og unge og pasienter 
innenfor TSB. 
 
Konkret bes det om svar på følgende oppfølgingspunkter innen 17. november 2021: 
1. Helse Nord RHF ber Nordlandssykehuset om å redegjøre for status for styrebehandling av 

internrevisjonsrapporten og tilhørende handlingsplan.  
2. Helse Nord RHF ber Nordlandssykehuset om å redegjøre for etablert registreringspraksis i 

forbindelse med vurderingssamtaler innen psykisk helsevern for voksne. Vi har valgt å utvide 
denne forespørselen til også å gjelde psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (rapporteringsskjema –Vedlegg 1).  

 
Nordlandssykehuset har planlagt å styrebehandle oppfølging av internrevisjon med tilhørende 
handlingsplan i styremøtet 14. desember 2021. Klinikken har siden rapporten forelå, jobbet med 
å bekjentgjøre og diskutere de ulike aspektene ved rapporten og identifiserte 
forbedringsområder. Hver avdeling/enheten innenfor voksenpsykiatri har fått i oppdrag å 
gjennomgå egen praksis, forbedringsområder identifisert i internrevisjon, samt internrevisjonens 
anbefaling. Fram mot styrebehandling 14. desember vil det utarbeides en handlingsplan med 
tilhørende konkrete tiltak. 
 
Nordlandssykehuset gjennomfører ikke vurderingssamtaler, ved noen avdelinger/polikliniske 
enheter i psykisk helsevern og rus klinikken. For sikre oss at det har blitt etablert en uønsket 
praksis i foretaket, har det vært gjennomført en ny gjennomgang med alle enhetene innenfor 
voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultatet 
fra denne gjennomgangen viser det samme: vurderingssamtaler gjennomføres ikke i 
Nordlandssykehuset.  
 
Nordlandssykehuset vil komme med ytterligere tilbakemelding inkludert en beskrivelse av 
konkrete tiltak etter styrebehandling 14. desember. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Tonje Elisabeth Hansen 
direktør fag og forskning 
Direktøren 
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