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Innledning og bakgrunn 
Styret inviteres i denne saken til å vedta årlig melding 2013 for Nordlandssykehuset HF. Årlig 
melding er styrets rapportering til eier om resultatoppnåelse i forhold til krav i Oppdragsdokument 
for 2013. Saken består av rapporteringspunkter knyttet til oppdragsdokumentet, rapportering på 
styringsparametere, samt direktørens overordnede resultatvurdering. I saksutredningen gis en 
redegjørelse for måloppnåelse knyttet til økonomi, aktivitet og utvalgte krav i oppdragsdokumentet.  
 
 
Oppdragsdokumentet for 2013 
 
Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 
Styret i Nordlandssykehusets vedtok høsten 2010 (sak 42/2010) en rekke tiltak knyttet til kvalitet og 
pasientsikkerhet. Dette arbeidet er fulgt opp og styret i Nordlandssykehuset har i perioden 2010 til 
2013 fortløpende behandlet styresaker knyttet til kvalitetsarbeidet. Foretakets kvalitetsarbeid 
konkretisert gjennom disse styresakene er oppfattet som styrets arbeidsoppdrag innenfor kvalitet og 
pasientsikkerhet også i 2013, og oppfølging av tiltakene er vurdert å være i tråd med rammeverket 
for Helse Nords kvalitetsstrategi jf styresak 71/2011. Nordlandssykehusets ”Strategi for kvalitet og 
pasientsikkerhet 2013-2017” ble vedtatt at styret i mai 2013. Status for arbeidet med tiltak ihht 
vedtak i sak 42/2010 fremlegges styret i egen sak.     
 
Nordlandssykehuset deltar aktivt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og rapporterer på 
tiltak innen fastsatte frister. Foretaket vil fortsatt arbeide med innsatsområdene nå som kampanjen 
er gått over i en 5-årig programfase. En utfordring med kampanjen er at det ikke arbeides med 
elektroniske løsninger og integrasjon mot DIPS. Nordlandssykehuset ved Regional 
kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har derfor igangsatt et arbeid for å få samlet inn 
ulike behov for DIPS-løsninger knyttet til innsatsområdene i regionen, og disse behovene vil bli 
spilt inn til fagrådet for klinisk IKT. Nordlandssykehuset har deltatt på samtlige læringsnettverk i 
pasientsikkerhetskampanjen med unntak av ”Forebygging av selvmord” og ”ledelse av 
pasientsikkerhet”. Flere av tiltakene i pakkene er imidlertid allerede implementert eller under 
implementering. Det er utarbeidet spredningsplan for samtlige tiltakspakker, og hvert innsatsområde 
har pilotenhet internt i organisasjonen. Arbeidet med samtlige innsatsområder er i rute, bortsett fra 
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innsatsområdet ”Samstemming av legemiddellister”. Denne tiltakspakken er den mest omfattende 
ettersom den berører samtlige sengeposter, og elementene i pakken er revidert underveis fra sentralt 
hold. Det er nå startet opp et regionalt prosjekt i regi av Sykehusapotek Nord, ”Samstem”, som 
pilotenheten bidrar i. Det forventes at implementering av samtlige tiltakspakker er påbegynt i hele 
foretaket i løpet av høsten 2014. 
 
Nordlandssykehuset gjennomfører journalundersøkelser etter GTT-metoden. Vi skiller oss 
metodemessig fra de fleste øvrige helseforetak ved at analysen gjøres på et langt høyere antall 
journaler enn metoden i utgangspunktet forutsetter. Nordlandssykehuset analyserer totalt 1680 
pasientopphold/år (mot pålagt 240/år) fordelt på syv team. Slik sikres et bedre uttrekk av 
pasientopphold og reduserer risikoen for at pasientoppholdene ikke er et representativt utvalg av 
pasientpopulasjonen. Analysen for første halvdel av 2013 viser ingen endring i antall pasientskader, 
og andelen innleggelser med minst en pasientskade sammenlignet med forrige periode. Ser man 
hele analyseperioden under ett (2010-13), har Nordlandssykehuset en signifikant nedgang i antall 
pasientskader. Det foreventes ytterligere reduksjon i antall pasientskader når tiltakspakkene har vært 
implementert i organisasjonen i minst 1 år. Per 1.1.2014 har Nordlandssykehuset satt i drift en 
automatisk GTT-analyse som er utviklet sammen med SAS Institute. Erfaringene med denne så 
langt er at den er tids- og ressursbesparende, samt at den gir større eierskap til resultatene ettersom 
disse er tilgjengelige for GTT-teamene til en hver tid.  
 
Styret i Nordlandssykehuset har tidligere vedtatt at samtlige enheter i foretaket skal ta i bruk egne 
kvalitetstavler i publikumsområder, og dette arbeidet er kommet godt i gang. I tillegg til å være et 
element i åpenhetskulturen og en informasjonskanal til pasienter/pårørende, skal kvalitetstavlene 
være en driver i oppfølging av egne resultater for enhetene. I løpet av første halvdel av 2014 
forventes det at samtlige enheter har definert egne kvalitetsmål og –indikatorer, og tatt tavlene i 
bruk.   
 
Nordlandssykehuset gjennomførte en ansatte undersøkelse (Safety Attitude Questionnair) i januar 
2011, og skal gjenta denne undersøkelsen våren 2014 parallelt med øvrige helseforetak i Norge. 
Undersøkelsen fra 2011 synliggjorde flere områder for forbedring som er arbeidet med i ettertid, 
blant annet ved å ta inn noen av elementene i ”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017”. 
 
Risikostyring og internkontroll 
Nordlandssykehuset har etablert egne risikokoordinatorer i klinikkene, og det ble i 2013 
gjennomført to runder med opplæring. I tillegg er det etablert et internt nettverk for 
risikokoordinatorene, og dette nettverket har regelmessige møter for å koordinere aktiviteter, 
kompetanseheving og erfaringsdeling. Det er gjennomført prosesser internt i hver klinikk der de 
overordnede målsetningene fra Helse Nord har blitt risikovurdert. 
 
I forhold til foretakets arbeid med internkontroll og kvalitetsforbedring har det i 2013 vært naturlig 
å ta utgangspunkt i den eksterne revisjon av Nordlandssykehusets internkontrollsystem og 
kvalitetssikring som ble gjennomført av konsulentselskapet Deloitte høsten 2012. Siden den gang 
har foretaket arbeidet målrettet og systematisk med å videreutvikle systemer og rutiner. 
 
Foretaket har også i løpet av 2013 vært gjenstand for en rekke tilsyn og revisjoner. Slike tilsyn 
bidrar til både å sikre at foretaket drives forsvarlig, samt at de gir nyttige bidrag til foretakets 
kontinuerlige forbedringsarbeid. Samtlige tilsyn og revisjoner utført i 2013 har vært fremlagt for 
styret. 
 
Nordlandssykehuset benytter Ledelsens Gjennomgang som sentralt virkemiddel i 
ledelsesoppfølgingen av internkontrollen i foretaket. Direktørens gjennomgang med nivå-2-ledere 
ble gjennomført i perioden desember 2012 - mars 2013, og resultatet av denne gjennomgange ble 
fremlagt for styret i sak 59-2013 Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket. Prosedyren 
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for ledelsens gjennomgang ble revidert i 2013, der målsetningen var å gi enda tydeligere rammer og 
krav for gjennomføringen. 
 
Samhandling 
Ved utgangen av 2013 hadde 10 kommuner i Nordlandssykehusets opptaksområde etablert 
døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Ved behov bidrar foretaket med veiledning og råd til sykepleiere 
og leger ved kommunenes ø-hjelpsplasser. Det er utarbeidet og iverksatt standardiserte 
pasientforløp innen flere diagnosegrupper, blant annet slag og mottak av pasienter. Kommunene blir 
i 2014 invitert til et bredt hospiteringsprogram i regi av foretaket. 
 
Nordlandssykehuset fikk i 2013 i oppdrag å etablere samarbeidsorgan med kommunene etter 
tilsvarende modell som øvrige foretak. De tre Regionale Samarbeids Organene (RESO) ble i løpet 
av 2013 omdannet til et felles Overordnet Samarbeids Organ (OSO), og første konstituerende møte 
i OSO ble holdt i september 2013. 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer 
Utviklingen i andel epikriser innen 7 dager har de siste årene vært god selv om målet på 100 % 
ikke er nådd. Epikrisetider følges regelmessig opp i oppfølgingsmøtene med klinikkene. Andel 
epikriser innen 1 uke har vært stabil på om lag 80 % gjennom 2013, og dette er en forbedring fra 
2011 og 2012 der andelen var hhv 61 % og 77 %. Årsaken til manglende måloppnåelse er 
sammensatt. Det skyldes både kapasitetsproblemer innenfor merkantil tjeneste og en del 
skriverestanser på epikriser, i en del tilfeller sen diktering av epikrisen, samt at resultater fra 
opphold som er avgjørende å få med i epikrisen ikke alltid foreligger innen 1 uke. 
Kvalitetssikringsarbeidet knyttet til det medisinskfaglige innhold og koding av epikrisene er viktig, 
men også tidkrevende. Innenfor enkelte klinikker er manglende måloppnåelse på epikriser også 
knyttet til et kulturproblem. I kirurgisk ortopedisk klinikk ble det 1. halvår i 2013 iverksatt særskilte 
tiltak for å få ned restansene, og klinikken forbedret gjennom året sin andel epikriser innen 7 dager 
fra 40 % til 80 %. Psykisk Helse og Rus klinikken hadde i 2013 gjennomsnittlig andel på 73 %, og 
den lave måloppnåelsen er i hovedsak knyttet til kapasitetsproblemer hos legene. 
 
Bruken av observasjonssengene i Bodø ble gjennom 2013 endret og mer tilpasset klinikkenes 
behov, og dette bidro til noe reduksjon av antall korridorpasienter i 2013. De indremedisinske 
sengepostene i Bodø er knapt dimensjonert, og slik vil situasjonen være inntil nytt sykehus står 
ferdig i 2018. Ved sengeposten i Lofoten har det vært en betydelig økning i antall korridorpasienter 
i 2013. Noe av dette kan knyttes til influensaepidemier som periodevis har gitt økt belegg på 
sengepostene, men hovedutfordringen i Lofoten har vært økningen i antallet utskrivningsklare 
pasienter. Det er innledet dialog med kommunene for å finne løsning på dette. 
 
Utviklingen i ventetid for avviklede på venteliste (med og uten rett til behandling) har variert 
gjennom 2013. De siste 4 månedene av året viste utviklingen en markant nedgang, og 
gjennomsnittlig ventetid ved utgangen av året var 65 dager. For rettighetspasienter isolert sett har 
det også vært reduksjon i ventetid, og disse pasientene hadde en ventetid på om lag 45 dager ved 
utgangen av året. For pasienter med og uten rett er det fagområdene manometri, søvnapne og 
endokrinologi som har hatt lengst ventetider. Innenfor fagområdene med rett til behandling er det 
søvnapne, endokrinologi og øre-nese-hals-sykdommer som har hatt de lengste ventetidene. I siste 
halvdel av 2013 har det vært arbeidet aktivt med å ta ned antallet pasienter som har ventet mer enn 
365 dager, og dette arbeidet fortsetter i 2014. 
 
Andel fristbrudd av totalt antall rettighetspasienter var ved utgangen av desember 7,9 %, og 
gjennomsnittet for 2013 var 8,4 %. Klinikkene med lavest andel fristbrudd var Hode- og 
bevegelsesklinikken med 3,1 % i gjennomsnitt, og Kvinne Barn klinikken med 4,3 %. Klinikkene 
med høyest andel fristbrudd var Medisinsk klinikk med 16 % (875 fristbrudd) og Psykisk Helse og 



 
Styresak 18/14                                       Møtedato:   20. mars 2014                                                           4 

Rusklinikken med 8 % (85 fristbrudd). Samlet hadde Nordlandssykehuset 18.743 rettighetspasienter 
i 2013. 
 
I Medisinsk klinikk var det fagområdene fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer som hadde 
det høyest antall fristbrudd ved utgangen av 2013. Hjertesykdommer har hatt nedadgående trend. I 
Kirurgisk ortopedisk klinikk har ortopedisk kirurgi hatt høyest antall fristbrudd. 
 
Psykisk helsevern og TSB 
Etter innføring av DIPS i Barne- og ungdomspsykiatrien i 2012 har klinikken hatt sterkt fokus på 
rydding i ventelister, reduksjon i ventetid og å fjerne fristbrudd.  Det er også gjennomført et arbeid 
med bistand fra Ernst & Young knyttet til poliklinikkene, og implementert forbedringer som følge 
av dette. Fristbrudd i BUP er stort sett fjernet, og ventetid er på mellom 40 og 50 dager gjennom 
året. 
 
Psykiatri og rus klinikken har arbeidet målbevisst siden 2012 med effektivisering og modernisering 
av driften, herunder funksjonsfordelingen mellom sykehusavdeling og de distriktspsykiatriske 
sentra (DPS). Det er lagt ned 3 sengeposter på sykehusnivå, og ressurser og pasientbehandling er 
overført til DPS. Som følge av moderniseringsprogrammet er aktivitet og effektivitet økt i 
voksenpsykiatrien og gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr behandler pr dag har steget. Salten 
DPS har med 2,8 konsultasjoner pr behandler pr dag nesten nådd målsetningen (3 pr behandler pr 
dag) og det pågår arbeid i Lofoten og Vesterålen for effektivisering av også denne delen av 
virksomheten.   
 
Korttidsenhet for rus hadde i 2013 en beleggsprosent på om lag 80 %, og har kontinuerlig 20-30 
pasienter på venteliste 3 måneder frem i tid. Enheten tar også innleggelser av øyeblikkelig behov 
når kapasiteten gir rom for dette. Enheten ser på muligheter for å imøtekomme kravet om 
brukerstyrte plasser. 
 
Foretaket arbeider målbevisst med å få ned andelen tvangsinnleggelser og lokal handlingsplan er 
under arbeid. Andelen bruk av tvang anses lav i Nordlandssykehuset.  
 
Somatisk virksomhet 
Nordlandssykehuset oppfyller langt på vei myndighetskravene til 5-10-20 dagers tidsfrister for hhv 
bryst-, tykktarms- og lungekreft for områdene bryst- og tykktarmskreft. Når det gjelder lungekreft 
vurderes resultatene, med dagens behandlingsalgoritme for lungekreft, å være så gode som det i 
praksis er mulig å få det. Foretaket har deltatt aktivt i arbeidet med regional kreftplan, og deltar nå i 
en regional prosess for utvikling av nye forløp for definerte kreftdiagnoser. I forbindelse med 
forbedringsprogrammet som er iverksatt knyttet til innflytting i ny K-fløy gjennomføres re-design 
av alle sentrale pasientforløp for effektive samspill mellom kliniske og diagnostiske avdelinger. 
Det er utarbeidet ny arbeidsplan på sengeposter med kreftpasienter, der det til en hver tid nå er 
minimum to kreftsykepleiere på dagtid. Disse skal fungere som koordinatorer av pasientforløp, samt 
sørge for bedre informasjon til pasientene. 
 
Nordlandssykehuset følger opp nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved 
hjerneslag. Hode og bevegelsesklinikken har vært pilotgruppe i foretaket for tiltakspakken om 
hjerneslag i regi av Pasientsikkerhetskampanjen. Klinikken opplever at det gjennom denne 
tiltakspakken, innføring av ny sjekklister og presentasjon av resultater, er oppnådd større fokus på 
dette området blant pleiepersonell og leger. Klinikken har siden juni 2013 arbeidet med Prosjekt 
slagalarm, og etter innføring av ny prosedyre og endring i rutiner er tilbudet til akutte 
hjerneslagspasienter forbedret. 
 
Foretaket ligger på nasjonalt nivå når det gjelder styringskravet for forløsninger tatt med keisersnitt. 
Innenfor området fødselsrifter har foretaket ikke nådd kravet om riftfrekvens på < 1,5, og Kvinne 
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Barn klinikken har iverksatt tiltak ved samtlige fødeenheter i foretaket. Når det gjelder 
implementering av øvrige kvalitetskravene i fødselsomsorgen har man fått på plass 4 gynekologer i 
Vesterålen, men man har så langt ikke lykkes med å få rekruttert spesialister til alle stillingene i 
Bodø og Vesterålen. Tilstedevaktordning for overlege er etablert i Bodø og det er også etablert 
bakvaktsordning for jordmor i Lofoten og Vesterålen. Av de totalt 22 stillingene som foretaket 
tidligere har meldt behov for, gjenstår det pr i dag å besette de 10 siste stillingene (2 leger i 
spesialisering, 6 jordmødre, 1 neonatalsykepleier og 1 merkantil). Disse er det så langt ikke gitt 
finansiering til. Det gjennomføres trening, felles akuttkurs og arbeides med samstemte prosedyrer i 
klinikken. 
 
Nordlandssykehuset ved Medisinsk klinikk har ihht regional plan for nyresykdom tilsatt sykepleier 
med særskilt ansvar for transplantasjonsutredning. Dette har gitt et betydelig mer effektivt forløp 
fram til transplantasjon, og dermed mindre behov for nyreerstattende behandling. Tilsvarende er det 
tilsatt lungesykepleier for å ivareta utadrettet virksomhet overfor kroniske lungesyke i kommunene.  
 
Aktivitet 
Innenfor somatisk virksomhet har foretaket hatt en nedgang i alle typer aktivitet i 2013 målt mot 
2012, med unntak av polikliniske konsultasjoner. Døgnopphold viser nedgang på 1,8 %, 
dagopphold er redusert med 8 % og poliklinisk dagbehandling er redusert med 1,3 % sammenlignet 
med samme periode i 2012. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 1,8 %.  
 
I voksenpsykiatrien var det i 2013 planlagt vridning i aktivitet fra døgn til poliklinikk. Psykisk 
Helse og Rus klinikken (PHR) la ned tre sengeposter i psykiatrien høsten 2012, og dette har medført 
reduksjon i antall liggedøgn fra 2012 til 2013. Klinikken har også reduksjon i liggedøgn i 
Vesterålen, og dette har sammenheng med stenging av døgnavdeling på Andenes og redusert antall 
inneliggende pasienter ved virksomheten på Straume. 
 
Antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er lavere i 2013 enn i 2012. Nedgang i 
antall utskrivninger og liggedøgn skyldes blant annet at Langtidsenhet for ungdom ble avviklet 
sommeren 2012. Polikliniske konsultasjoner er noe økt i 2013. Antall tiltak er redusert betydelig i 
forhold til i fjor. Overgangen fra BUP- data til DIPS i mai 2012 gjør vanskeliggjør sammenligning 
av 2013-tall med 2012-tall. 
 
Det er betydelig økning for både inneliggende aktivitet og polikliniske konsultasjoner innenfor 
rusvern. Økningen i antall inneliggende pasienter skyldes blant annet helårsdrift av korttidsenhet 
RUS.   
 
Forskning og innovasjon 
Nordlandssykehuset har et forskningslaboratorium med 4,8 årsverk, samt at det innenfor seksjon for 
forskning er bygd opp støttefunksjoner for forskere tilknyttet foretaket. Seksjon for forskning er 
under utvidelse til 6 årsverk i 2014. I tillegg bidrar foretaket til kontorer og infrastruktur til 
ytterligere ca 20 forskerårsverk, hvor flere er kombinasjonsstillinger mellom klinisk virksomhet og 
forskning. 
 
Det arbeides kontinuerlig med implementering av forskningsresultater av anvendt forskning, og 
dette utgjør 41,5 % av forskningen i foretaket. Videre utgjør utviklingsarbeid 17,1 % av forskningen 
i foretaket, og dette arbeidet har direkte relevans for klinisk virksomhet. 
 
Nordlandssykehuset har organisert sitt arbeid med pasientsikkerhet i avdeling for forskning og 
pasientsikkerhet. Seksjon for pasientsikkerhet hadde i 2013 ett pågående PhD-prosjekt med 
vurdering av GTT-metoden, og fikk i desember 2013 innvilget ytterligere ett PhD-prosjekt om 
pasientskader for kreftpasienter.  
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I Nordlandssykehuset HF ble det i løpet av 2013 utført forskningsaktiviteter og utviklingsarbeid for 
om lag 30,3 mill kr. Egenfinansiering i 2013 har utgjort 22 mill kr. I tillegg har helseforetaket brukt 
øremerkede tilskudd fra regionale samarbeidsorganer/RHF på 4,7 mill kr. Resterende del av 
finansieringen kommer fra eksterne kilder (Helsedirektoratet, Norges forskningsfond etc).   
 
Til sammen 25,1 årsverk ble benyttet til FoU (en oppgang på 3,3 årsverk i forhold til 2012), hvorav 
11,7 årsverk er innenfor psykisk helsevern. For tiden har over 20 ansatte ved sykehuset doktorgrad, 
flere er i gang med doktorgrads arbeider. Forskning av høy kvalitet som integreres i sykehusenes 
ordinære virksomhet, bidrar til en kontinuerlig kvalitetsforbedring av den kliniske virksomheten.  
 
Noen av de største innovasjonsprosessene som er igangsatt i Nordlandssykehuset er 
omstillingsprosjektene i psykiatri og kirurgiske pasientforløp. Jobbglidning og tilpasning av 
kompetanse og behov innenfor psykiatriske behandlingsserier har gitt radikal økning i 
arbeidsproduktivitet innen dette feltet. Foretaket har vesentlig økning i sammedagskirurgi og 
dagkirurgi som resultat av nyskapende pasientforløp. 
 
Økonomiske og organisatoriske krav 
Regnskapet for Nordlandssykehuset viser ved utgangen av 2013 et underskudd på 19,3 mill kr, som 
innebærer et budsjettavvik på 41,3 mill kr i forhold til resultatkrav. Resultatet er forbedret med 10,3 
mill kr fra 2. tertial 2013. 
 
Avviket mot budsjett ved utgangen av 2013 er fordelt med om lag 2 mill kr på inntektssiden og om 
lag 40 mill kr på kostnadssiden. I forhold til resultatet ved utgangen av 2. tertial, der avviket på 
inntektssiden utgjorde om lag 30 % av det samlede avviket, er det kostnadssiden som utgjør den 
vesentlige delen av budsjettavviket ved utgangen av året med hele 95 %.  
 
På inntektssiden er det produksjonsinntekten uttrykt ved ISF-inntekt som svikter. Denne svikten er 
en følge av reduksjon i heldøgnsaktivitet, mens den planlagte økning i dagbehandling ikke er 
oppnådd. Andre inntekter viser et positivt avvik, slik at samlede inntekter omtrent er i balanse. På 
kostnadssiden er det lønn og innleie, varekostnader (laboratorierekvisita) og andre driftskostnader 
som utgjør det vesentlige av budsjettavviket.  
 
Nordlandssykehuset har over lengre tid vært i en prosess med ombygging og modernisering av 
sykehuset i Bodø samtidig som aktiviteten har vært forsøkt holdt på et normalt nivå. 
Opprettholdelse av tilnærmet ordinær drift i et byggeområde har vist seg å være krevende, både med 
hensyn til praktiske hindringer underveis og ikke minst på grunn av at sentrale ressurser for 
produksjonen i stor utstrekning benyttes i forberedende aktiviteter knyttet til moderniseringen. I 
tillegg til dette har andre aktiviteter som hasteinnføring Sectra, deltakelse i FIKS/HOS-prosjektene, 
innføring av nytt HR system samt deltakelse i andre prosjekter medført ytterligere ressursuttak av 
personell, samtidig med at implementering av nye systemer har endret arbeidsrutinene i store deler 
av foretaket. 
 
Konsekvensen av dette synliggjøres nå i form av nedgang i aktivitet, økte følgekostnader og slitasje 
på personell. For lønnsområdet er det viktig å merke seg at Nordlandssykehuset har en ikke 
budsjettert lønnskostnad knyttet til FIKS/HOS-prosjektet på om lag 1 million kroner pr måned. 
Tilsvarende påløper 1-2 millioner kroner pr måned i merkostnad/mindreinntekt som følge av de 
løpende driftsutfordringer ved ombyggingen i Bodø.  
 
Nordlandssykehuset Bodø bygges ut og moderniseres for til sammen 4 mrd kroner. Ny 
behandlingsfløy vil stå ferdig i 2015, mens sengeområdene først vil være ferdig ombygget i 
2018/2019. Nordlandssykehuset vil i årene som kommer fortsatt, og til dels i enda større grad enn i 
dag, være preget av pågående byggeaktiviteter og innføring av nye IKT-systemer. Organisasjonen 
vil, både som følge av et betydelig uttak av personell og arealmessige begrensninger i denne 
perioden, ha liten fleksibilitet i forhold til ytterligere driftsmessige justeringer. Reduksjon i 
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kostnader/personellressurs i denne perioden kan derfor vanskelig gjennomføres uten reduksjon i 
pasienttilbudet. 
 
Styret i Nordlandssykehuset HF vedtok i styresak 67-2013 igangsettelse av ”Utviklingsprogrammet 
2013/2014” for Nye Nordlandssykehuset. Utviklingsprogrammet skal bidra til at 
Nordlandssykehuset Bodø etableres med en moderne organisasjonsstruktur og faglig oppdatert 
profil når de moderniserte behandlingsbyggene ferdigstilles. Med disse nye fasilitetene åpnes nye 
muligheter for utvikling og etablering av nye, tilrettelagt pasientforløp. Med den første innflytting i 
K-fløya høsten 2014 og full drift i 1. kvartal 2015, vil viktige forutsetninger for samhandling og 
moderne pasientbehandling innenfor helseforetakets økonomiske ramme komme på plass. 
Konkretisering av tiltak vil følge som en del av utviklingsprogrammet. 
 
Direktørens vurdering 
Nordlandssykehuset HF har i all hovedsak arbeidet godt og målrettet mot å oppfylle krav i 
oppdragsdokumentet i 2013.  
 
Når det gjelder de nasjonale kvalitetsindikatorer har det vært en positiv utvikling både innen 
ventetid og epikriser. Ventetid for pasienter med rett til helsehjelp er ved utgangen av 2013 om lag 
45 dager, utviklingen i andel epikriser innen 7 dager har de siste årene vært god selv om målet på 
100 % ikke er nådd. Epikrise ved utskrivning (EVU) er vår hovedstrategi for å nå målet om 100 % 
innen 7 dager. Andel fristbrudd er i løpet av 2013 forverret sammenlignet med utgangen av 2012, 
og det iverksettes nå tiltak for å fjerne fristbruddene, herunder fag/avdelingsspesifikke 
handlingsplaner, henvisninger til andre foretak og systematisk kjøp av private tjenester. 
 
Effekter av samhandlingsreformen bidro til en vesentlig reduksjon korridorpasienter i 2012, og 
etablering av ny OBS-post høsten 2012 har bidratt til å redusere korridorproblematikken i Bodø 
ytterligere. Pågående byggeaktiviteter vil imidlertid medføre nye utfordringer mht tilgang på 
senger. I Lofoten har imidlertid antall utskrivningsklare pasienter økt i 2013, med påfølgende 
korridorproblematikk, og det er nå innledet dialog med kommunene i Lofoten for å finne løsning på 
problemet. 
 
Nordlandssykehuset leverte i 2013 et økonomisk resultat på 19,3 mill kr i underskudd og et 
budsjettavvik på 40,7 mill kr. Hovedårsaken til det negative avviket er knyttet til driftsmessige 
utfordringer knyttet til byggeprosjektet i Bodø, merkostnader til prosjektgjennomføring FIKS/HOS, 
samt varekostnader knyttet til laboratorievirksomheten.  
 
Nordlandssykehuset arbeider fortløpende med tilpasningstiltak – både for justering av drift i dagens 
bygningsmasse, og nødvendig driftstilpasning for ibruktaking av nye bygg. Foretaket vil i årene 
som kommer fortsatt, og til dels i enda større grad enn i dag, være preget av pågående 
byggeaktiviteter og innføring av nye IKT-systemer. Organisasjonen vil, både som følge av et 
betydelig uttak av personell og arealmessige begrensninger i denne perioden, ha liten fleksibilitet i 
forhold til ytterligere driftsmessige justeringer. Reduksjon i kostnader/personellressurs i denne 
perioden kan derfor vanskelig gjennomføres uten reduksjon i pasienttilbudet. Den største 
utfordringen for realisering av tiltaksplanen for 2014 er at de driftsmessige konsekvensene av 
byggeprosjektene og andre store regionale prosjekter, gir uforutsigbarhet i den daglige driften, 
legger beslag på sentrale ressurser/mindre fleksibilitet, samt at kompenserende og risikoreduserende 
tiltak påfører foretaket (betydelig) økte kostnader. 
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Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 
2013 fra Nordlandssykehuset. 

 
2. Styret er tilfreds med måloppnåelsen i forhold til kravene i oppdragsdokumentet for 2013, til 

tross for de driftsmessige utfordringene som har fulgt av byggeprosjektene. 
 

 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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1. Om rapporteringen 
 

Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2013 til 

Helse Nord RHF. De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.  

 

Tertialrapport og årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for utarbeidelse av Helse 

Nord RHFs årlige melding til Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD).  

 

Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen under 

rapporteringskrav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i årlig 

melding.  

 

Rapporteringsteksten skal være konkret og konsis, og inneholde informasjon om status med 

beskrivelse av gjennomførte tiltak. Med andre ord er hensikten med tilbakemeldingene i 

denne rapporten ikke å gjengi tall fra tabeller, men å få en kort og utfyllende forklaring 

på hva som gjøres.  Det er også viktig at rapporteringsteksten utformes slik at andre har 

tilstrekkelig grunnlag for selvstendig vurdering i forhold til status og måloppnåelse.  
 

Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i dokumentet, og 

følger ikke som eget vedlegg. Vi har etter henstilling fra helseforetakene gjennomgått hvilke 

styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord RHF kan svare HOD på 

direkte. Det er også her viktig å gi en vurdering av bakenforliggende årsaker fremfor bare å 

gjengi tallene. Kildene for tallene finnes i vedlegg 2 – Styringsparametre for 2013 med 

tilhørende linker: 

 

Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: http://nesstar2.shdir.no/webview/  

Lenke til månedlige ventelistestatistikk: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-

pasientregister-npr/rhf/Sider/helse-nord.aspx  

Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-

planlegging/norsk-pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx 

Rapporter fra Nasjonalt kunnskapssenter for spesialisthelsetjenesten vil bli publisert her: 

http://www.kunnskapssenteret.no/  

   

I denne offisielle rapporteringen er det kildene fra Vedlegg 2– Styringsparametere 2013 i 

oppdragsdokumentet som skal stå som grunnlag. Dersom det brukes grunnlag fra andre tall 

for å forklare utviklingen må dette presiseres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nesstar2.shdir.no/webview/
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/rhf/Sider/helse-nord.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/rhf/Sider/helse-nord.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx
http://www.kunnskapssenteret.no/Temaer/Brukerunders%C3%B8kelser.826.cms


 

 

4 

2. Kvalitet og pasientsikkerhet  

 

2.1  Kvalitetsforbedring 

  

Helseforetakene i Helse Nord skal: 

 

 Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 

2013)  

Epikrisetid har vært et regelmessig punkt i oppfølgingsmøtene med klinikkene. Kir/ort klinikk 

har hatt en særlig lav andel, og laget våren 2013 en handlingsplan for bedre måloppnåelse. I 

etterkant av dette har klinikken økt fra 40 til 80 prosent epikriser. Dette er en betydelig 

forbedring, som vi håper vedvarer inn i 2014. Også andre klinikker har jobbet målrettet med 

dette og forbedret sitt resultat, slik at vi nå ligger på 80 % epikriser og forventer å nærme oss 

100 % i løpet av 2014. 

 

 

 

 

 

Årsaken til at foretaket ikke har nådd 100 % epikriser innen 1 uke er sammensatt. I Psykisk 

helse/rusklinikken har det vært kapasitetsproblem. I Kir/ort klinikk er det fortsatt et 

kulturproblem som det tar tid å endre, og det er enkelte tekniske fenomener som tidvis hindrer 

måloppnåelse.  
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 Rapportere andel korridorpasienter ved somatiske sykehus(Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre 2013)  

Bruken av observasjonsposten i Bodø er endret og blitt mer tilpasset klinikkenes behov. Dette 

har ført til økt belegg på observasjonsposten, hvor 70 % av pasientene kan skrives direkte ut. 

Det har i noe grad redusert korridorpasienter i Bodø.  

 

Vi har i løpet av året redusert antall bløtdelskirurgiske senger, hvilket har medført at det er 

tidvis korridorpasienter. Økningen er likevel begrenset, da det samtidig har vært fokus på 

strømlinjeformede kirurgiske forløp og sammdagskirurgi. 

 

De indremedisinske sengepostene i Bodø er knapt dimensjonert, og slik vil situasjonen være 

inntil vi er på plass i nytt sykehus i 2018. I Lofoten har det vært et særskilt problem, der noen 

av de indremedisinske sengeplassene benyttes til psykiatrisk klinikk.  

 

I Lofoten har det i løpet av året vært flere epidemier med influensa og Noro-virus. Dette har 

ført til et tidvis svært høyt belegg. Ved hjelp av bl.a. Kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF, har 

vi nå installert et desinfeksjonsanlegg på alle sengeposter og operasjonsstuer i Lofoten. Vi 

forventer å redusere antall utbrudd med Noro-virus og begrense evt. utbrudds omfang. Dette 

vil forhåpentligvis begrense det tidsvis høye belegget. 
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  Andel helseforetak som rapporterer data om ulykker og skader til NPR (Ref Vedlegg 2 i 

OD – Styringsparametre 2013)  

Det rapporteres nå ulykker og skader til NPR fra alle våre lokaliteter. Bodø fikk opplæring 

okt/nov 2012 og skjema ble implementert 14.11.2012. Plan for oppstart i Lofoten og 

Vesterålen var januar 2013, men på grunn av ulike forhold, blant annet dårlig tilgang til 

personell fra Intern IT pga samtidig stort ressursbehov i HOS-prosjektet, ble dette utsatt. 
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Opplæring ble gjennomført i november og skjema tatt i bruk 9.12.13. 

Det har vært tekniske problemer med overføringer av data til NPR 1. tertial. Feilen ble 

oppdaget og rettet fra DIPS i september. HN-IKT sendte inn data på nytt. Dette gjelder kun 

Bodø.  

 

 

 

 

 Antall gjennomførte mini-metodevurderinger som er sendt til Kunnskapssenterets 

database (Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 2013)  

Foretaksledelsen har gjentatte ganger forespurt klinikkene, men ingen har meldt inn slike 

behov. Metoden er derfor ikke tatt i bruk. 

 

  

 

 Andel nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten som har etablert faglig 

referansegruppe med brukerrepresentasjon (Ref vedlegg 3 OD 2013 - rapportering på 

særskilte områder)  

Nordlandssykehuset har ingen nasjonale tjenester. 

 

 

 

 Antall søknader om metodevurderinger for alle metodeområder som er ferdigbehandlet 

(Ref vedlegg 3 OD 2013 - rapportering på særskilte områder)  

Klinikkene har ikke meldt behov for dette, og det er derfor ingen søknader.  

 

 

  

 Antall bestillinger for hurtig metodevurdering og fullstendig metodevurdering som er 

sendt til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.(Ref vedlegg 3 OD 2013 -

rapportering på særskilte områder)  

Klinikkene har ikke meldt behov for dette, og det er derfor ingen bestillinger.  

 

 

 

 Antall bestillinger for hurtig metodevurderinger for legemidler som er sendt til Statens 

Legemiddelverk (Ref vedlegg 3 OD 2013 -rapportering på særskilte områder)  

Klinikkene har ikke meldt behov for dette, og det er derfor ingen bestillinger.  

 

 

 

 Delta i regionalt arbeid for å gjøre faglige retningslinjer mv. i Docmap
1
 tilgjengelig for 

kommunene.  

Dette faller utenfor foretakets handlingsrom. Vi avventer initiativ fra Helse Nord RHF. 

 

 

 

                                                 
1
 Docmap er foretaksgruppens elektroniske kvalitetssystem. 
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 Implementere oppdaterte nasjonale kliniske retningslinjer, legge disse i Docmap og sørge 

for at disse legges til grunn for medisinsk praksis.  

Nye nasjonale retningslinjer distribueres til relevante fagområder når disse offentliggjøres. 

Foretakets øverste faglige ledelse pålegger klinikker/avdelinger å gjøre disse kjent og arbeide 

etter disse. Helsedirektoratets retningslinjer skal prinsipielt lenkes til foretakets 

prosedyreverk, men tidvis kan det ta noe tid før dette gjennomføres. 

 

 

 

 

 Gjennomgå egen praksis og opplæringsbehov på prioriteringsveilederne, veileder for 

registrering av aktivitet og Forskrift for ventetidsregistrering.  

Disse temaene følges opp regelmessig i oppfølgingsmøter med den enkelte klinikk. Behov 

for opplæring etterspørres og viktigheten i bruk av veiledere understrekes av ledelsen. Vi får 

regelmessige tilbakemeldinger om at prioriteringsveilederne er i flittig bruk. Med hensyn til 

ventetidsregistrering har foretaket et detaljert prosedyreverk for å sikre at ventetider 

registreres riktig. Dette prosedyreverket er basert på et arbeid i Helse Nord RHF, som ble 

sluttbehandlet i NLSH i 2012. Dette er altså implementert. 

 

 

 

 

 Ta i bruk felles e-læringsplattform.  

Store deler av aktiviteten knyttet til e-læringsplattformen har i 2013 vært regionalt rettet. 

Nordlandssykehuset har i tråd med e-læringsstrategien for Helse Nord RHF og 

direktørmøtesak 136-2012, lagt til rette for at samtlige foretak og da spesielt UNN har tatt i 

bruk Campus. NLSH har tilbudt sine interne kurs i bruk og administrasjon av Campus, samt 

kurs i hvordan utvikle e-læring til hele regionen. Det har blitt avholdt kurs i Bodø og 

Tromsø. NLSH har bidratt til at arbeidet med både den tekniske og organisatoriske 

forvaltningen av Campus har fått en regional profil. NLSH har også bidratt til at det er blir 

utviklet regionale e-læringskurs, og at kurs fra andre RHF og leverandører er blitt testet og 

lagt inn på e-læringsplattformen. 

 

 

 

 

 Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR  

NLSH bruker regelmessig sin NPR-record for å monitorere pågående og truende fristbrudd. 

Analysene av truende fristbrudd medfører hyppig korreksjon av feilføringer i DIPS. Videre 

gjennomfører Seksjon for fagstøtte og analyse veiledning i, og analyse av kodepraksis. Dette 

fører også til en rekke korreksjoner i datamaterialet. Alle våre kliniske klinikker har videre 

systematisk satsing på forbedring av kodepraksis, dog i noe ulik grad og med litt ulike 

løsninger tilpasset klinikkens behov. Analysesenteret på Lovisenberg gjør dessuten 

regelmessig revisjon av vår kodepraksis. 

 

Totalt sett bidrar dette til at våre data til NPR-record blir så rett som det for tiden er mulig for 

oss å lage den. 
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 Innregistrere komplette data til alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre som omfattes av 

helseforetakets virksomhet.  

Foretaket leverer data til en rekke nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I løpet av høsten 

2013 er vi blitt kjent med sviktende rapportering, i særlig grad til Kreftregisteret med 

underliggende kvalitetsregistre. Dette gjelder manglende registreringer fra flere avdelinger. 

På bakgrunn av dette har foretaksledelsen innkalt den komplette restanselisten fra 

Kreftregisteret, for å bruke denne til plattform for en ny registreringspraksis i foretaket. 

Klinikkene har nå krav om at restansene skal rapporteres komplett i løpet av våren 2014. Det 

arbeides med å utdanne interne registrarer som skal ha hovedansvar for 

Kreftregisterrapporteringen. Dette arbeidet vil bli fulgt opp med monitorering av restanser i 

oppfølgingsmøtene med klinikkene. Etterhvert som de nasjonale medisinske 

kvalitetsregistrene vil rapportere på restanser på de enkelte foretak vil vi få verktøy som 

hjelper oss å følge opp avdelingene og klinikkenes rapportering.  

 

 

 

 

 Drive systematisk forbedringsarbeid i alle deler av virksomheten basert på regelmessig 

evaluering av klinisk praksis. Dette inkluderer resultater fra kliniske kvalitetsregistre der 

slike er etablert.  

Vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp kravet i dette punktet, i et slikt omfang som vi skulle 

ønske. Det foregår imidlertid til dels omfattende, men sporadisk gjennomgang av klinisk 

praksis i foretaket. Eksempler på dette er intern evaluering av vår lungekreftbehandling, 

konsekvenser av overvæsking av opererte pasienter, blodtilgang på dialysepasienter, 

avdelingsvise gjennomganger av klagesaker fra NPE etc. Årsaken til at vi ikke har 

systematikk i dette er at våre ressurser først og fremst har vært fokusert på bedring av 

pasientsikkerhet, samt oppfølging av mer overordnede kvalitetsparametre som eksemplevis 

risikojustert 30 dagers total overlevelse. Da vi nå for første gang har fått samlet tilgang på 

alle nasjonale kvalitetsregisterrapporter, har det blitt mye lettere for foretaksledelsen å 

stimulere klinikkene og avdelingene til bruk av disse rapportene. Derfor vil rapportene 

publisert høsten 2013, bli formelt formidlet fra direktør til klinikker gjennom 

oppfølgingsmøtene. Vårt mål er at vi i 2014 skal initiere en mer systematisk og aktiv bruk av 

de kvalitetsregisterdataene vi nå får tilgang til, som er anvendelige til kvalitetsforbedring. 

Det er også en målsetning for foretaket å få etablert faste komplikasjonsmøter i relevante 

klinikker.   

 

 

 

 

 Delta i arbeid med regionalt kvalitetsnettverk, jf. Helse Nords kvalitetsstrategi.  

Nordlandssykehuset har i 2013 utarbeidet en ny strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for 

perioden 2013-2017, som også ble behandlet i styret (styresak 93/2013). Vi har så langt først 

og fremst hatt fokus på å operasjonalisere denne strategien. Dette arbeidet pågår med stor 

intensitet, og forventes å resultere i flere satsninger innenfor de 4 hovedområdene i 

strategien; 

 Pasientbehandling 

 Forskning og utdanning 

 Pasienttilfredshet og brukermedvirkning 
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 Våre ansatte 

 

Med bakgrunn i dette, har vi ikke hatt et større fokus på regionalt nettverksarbeid innenfor 

kvalitet, utover det nettverksarbeidet som ivaretas av den regionale kompetansetjenesten for 

klinisk pasientsikkerhet. 

 

 

 

 

 Bruke sykehusapoteket mer aktivt som rådgivere innen klinisk farmasi for å oppnå bedre 

og mer sikker bruk av medikamenter.  

Nordlandssykehuset har hatt samarbeid med sykehusapoteket de siste årene, blant annet 

gjennom apotekets deltakelse i våre kvalitetsutvalg. I 2013 er det etablert samarbeid med 

Seksjon for pasientsikkerhet/regional kompetansetjeneste og sykehusapoteket, rundt arbeidet 

med tiltakspakken ”Legemiddelavstemning” i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 

 

 

 

 

 Sikre bedre kvalitet i rapporteringen til Norsk pasientregister fra psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling    

Psykisk helse og rusklinikken har startet et arbeid med å forbedre organisering og rutiner 

knyttet til datakvalitet som vil videreføres i 2014.   

 

 

 

 

 

NLSH HF og Helse Finnmark HF skal: 

 Gjennomgå medisinsk kodekvalitet, jf. styresak om internkontroll behandlet i Helse Nord 

RHFs styre i 2012
2
.  

Klinikkene i Nordlandssykehuset har etablert ulike ordninger for kvalitetssikring av 

medisinsk dokumentasjon og koding. For de fleste fagområder med gjennomgående stor 

kompleksitet i pasientens sykdomsbilde og krav til koding, er det dedikert egne stillinger 

(eller del av stilling) til personell som skal ivareta kvalitetssikring, i samråd og samarbeid 

med legene. Det legges vekt på at personell som skal utføre denne type 

kvalitetssikringsarbeid, skal ha relevant utdanning/praksis, ha gjennomført og bestått 

grunnkurs i medisinsk koding (i Nirvaco’s regi), at de skal delta på årlige oppdateringskurs (i 

Nirvaco’s regi), og være del av et nettverk av personer som utfører denne type oppgaver i 

Nordlandssykehuset. Det legges også vekt på at koding skal skje i hht. til enhver tid 

gjeldende versjon av ISF-regelverk, medisinske kodeverk og kodeveiledning. Det er et 

langsiktig og kontinuerlig arbeid å bygge opp kompetanse for denne type 

kvalitetssikringsarbeid tilpasset de ulike fagområder.    

 

I desember 2013 ble det gjennomført en koderevisjon på Kvinne- og barn klinikk i 

Nordlandssykehuset. Dette ble gjort ved bruk av eksternt revisorteam ,der et utvalg 

innleggelser, dagbehandling og poliklinikk er gjennomgått med hovedfokus på om det er 

samsvar mellom journaldokumentasjon og koding. Når rapport fra revisjonen er klar, vil det 

                                                 
2
 Styresak 93-2012, Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
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vil bli vurdert av klinikk- og foretaksledelsen hvordan den skal følges opp i klinikken og i 

foretaket. Det vil også bli vurdert om det skal gjennomføres årlige revisjoner av denne type i 

Nordlandssykehuset. Dette kan dreie seg om koderevisjoner og/eller systemrevisjoner. 

 

E-læringskurs i medisinsk koding er tilpasset for bruk i e-læringsportalen Campus. 

Utbredelsen av kurset er foreløpig ikke tilfredsstillende, men teknisk fungerer det bra – og 

det er forankret i foretakets ledergruppe, at gjennomføring av kurset er obligatorisk for alle 

leger, sekretærer samt annet behandlingspersonell utfører selvstendig poliklinikk. Klinikkene 

skal følge opp at eget personell gjennomfører dette. 

 

Avdeling for forskning og pasientsikkerhet har personell som fortløpende veileder 

klinikkene, i spørsmål knyttet til medisinsk dokumentasjon og koding , basert på de til 

enhver tid gjeldende regler og veiledninger.     

 

 

 

2.2 Pasientsikkerhet 

Helseforetakene i Helse Nord skal: 

 

 Følge opp den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens vedtak.  

Nordlandssykehuset deltar aktivt i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen og rapporterer 

på gjennomføring og tiltak innen fastsatte frister. Vi vil fortsatt jobbe med innsatsområdene 

nå som kampanjen er gått over i en 5-årig programfase. En utfordring med 

kampanjen/programmet, er at de ikke jobber med elektroniske løsninger og integrasjon mot 

DIPS. Nordlandssykehuset med Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har 

derfor satt i gang et arbeid, for å samle inn de ulike behovene for DIPS løsninger for arbeidet 

med innsatsområdene i regionen. Disse behovene vil spilles inn til fagrådet for klinisk IKT. 

 

 

 

 

 Delta på alle innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen, implementere alle 

tiltakspakkene og rapportere egne resultater  

Nordlandssykehuset har deltatt på alle læringsnettverk i pasientsikkerhetskampanjen med 

team bortsett fra to: ”forebygging av selvmord” og” ledelse av pasientsikkerhet”. 

Tiltakspakken Forebygging av selvmord er startet opp ved Psykisk helse- og rus klinikken, 

og vil bli implementert ved alle de akuttpsykiatriske døgnpostene. I tiltakspakken” ledelse av 

pasientsikkerhet”, har allerede Nordlandssykehuset implementert flere av tiltakene (inkludert 

pasientsikkerhetsvisitter og styreinvolvering hvor vi var nasjonal pilot). Vi har derfor vært 

innleid som foredragsholdere i nettverket. De øvrige elementene vi ikke har jobbet med, vil 

fortløpende blir vurdert for implementering. 

 

Det er utviklet en spredningsplan for alle tiltakspakkene som er vedtatt i Direktørens 

ledergruppe. Hvert innsatsområde har en ”pilotenhet” internt i organisasjonen som gjør de 

nødvendige tilpasninger til tiltakspakken, utarbeider skjemaer og lager klinikkovergripende 

fagprosedyrer der det er behov, før pakken spres videre i organisasjonen. Ved noen enheter 

vil elementer av tiltakspakkene innføres, uten at de gjennomfører målinger og registreringer i 

Extranet, såkalt tilpasset implementering. Arbeidet med alle innsatsområdene er i rute etter 

oppsatt spredningsplan, bortsett fra for innsatsområdet Samstemning av legemiddellister. 
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Dette er den mest omfattende tiltakspakken da alle sengeposter skal delta. Elementene i 

pakken er også revidert fra sentralt hold.  Det er nå startet et regionalt prosjekt i regi av 

Sykehusapotek Nord, ”Samstem”, som pilotenheten samarbeider med og bidrar til. Det er 

forventet at implementeringen av alle tiltakspakkene er påbegynt i hele organisasjonen i løpet 

av høsten 2014. 

 

 

 

 

 Offentliggjøre resultater fra journalundersøkelser (GTT)      

Global Trigger Tool (GTT) er en metode for å avdekke og overvåke forekomsten av 

uønskede hendelser i pasientbehandling ved hjelp av strukturert journalanalyse. NLSH har 

siden 2010 analysert totalt 1680 pasientopphold/år (mot pålagt 240/år) fordelt på syv team. 

En grundigere analyse sikrer et bedre uttrekk av pasientopphold, og reduserer risikoen for at 

pasientoppholdene ikke er et representativt utvalg av pasientpopulasjonen. 

 

Analysen for første halvdel av 2013 viser ingen endring i antall pasientskader, og andelen 

innleggelser med minst en pasientskade sammenlignet med forrige periode. Ser man hele 

analyseperioden under ett (2010-13), har Nordlandssykehuset en signifikant nedgang i antall 

pasientskader. De vanligste skadekategoriene er fortsatt sykehusrelaterte infeksjoner, fulgt av 

komplikasjoner til kirurgi (inkludert blødninger). Ved gradering etter alvorlighetsgrad er 94 

% av pasientskadene mindre alvorlige (kategori E og F), mens 1 % har dødelig utgang. 

Nordlandssykehusets GTT analyse er et godt utgangspunkt for forbedringsarbeid, da 

klinikker/avdelinger får sine ”egne” data. Det forventes en ytterligere reduksjon i antall 

pasientskader, når tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har vært 

implementert i organisasjonen i minst 1 år. 

 

Nordlandssykehuset har per 1.1.14 satt i drift en automatisk GTT analyse som er utviklet 

sammen med SAS Institute. Per i dag er erfaringene med den automatiske GTT analysen at 

den er tids- og ressurssparende, og at den gir større eierskap til resultatene, da disse er 

tilgjengelige for GTT teamene til en hver tid. 

 

 

 

 

 Iverksette tiltak for å følge opp egne resultater i Pasientsikkerhetskampanjen, herunder 

kartleggingen av pasientsikkerhetskultur.  

Nordlandssykehusets styre har vedtatt at alle enhetene i organisasjonen skal ta i bruk egne 

kvalitetstavler (whiteboards) i publikumsområder. På disse tavlene skal enhetenes arbeid med 

kvalitet og pasientsikkerhet, inkludert resultater knyttet til tiltakspakkene i 

Pasientsikkerhetsprogrammet, synliggjøres på en lettfattelig og pedagogisk måte. I tillegg til 

å være et element i åpenhetskulturen, og en informasjonskanal til pasienter/pårørende, skal 

tavlene være en driver i oppfølging av egne resultater for enhetene. Dette arbeidet er kommet 

godt i gang, selv om noen enheter finner det vanskelig å definere egne kvalitetsmål- og 

indikatorer. I løpet av første halvdel av 2014 forventes det at alle enheter har startet opp. 

 

Nordlandssykehuset gjennomførte en ansatteundersøkelse (Safty Attitude Questionnair) i 

januar 2011. Denne skal gjentas i løpet av våren 2014, samtidig med de resterende 

helseforetakene i Norge. Undersøkelsen i 2011 synliggjorde flere områder for forbedring 

som det er jobbet med, blant annet ved å ta inn noen av elementene i Kvalitet – og 
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pasientsikkerhetsstrategien som ble vedtatt av styret i 2013. 

 

 Videreutvikle arbeidet med ny meldeordning (§ 3-3 meldinger) til Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten og bruke erfaringene i eget forbedringsarbeid.  

I kvalitetsutvalget for somatikk er det etablert et underutvalg som gjennomgår samtlige 

meldinger til kunnskapssentret. Underutvalget velger ut de mest relevante sakene for 

behandling i kvalitetsutvalget. Dette arbeidet er et av pilarene i kvalitetssatsingen til NLSH, 

og kvalitetsutvalget har regelmessige innspill til gjennomgang av klinikkenes praksis, etter 

uheldige hendelser i avdelingene.  

 

I kvalitetsutvalget for psykiatri gjennomgså samtlig avviksmeldinger sendt kunnskpssenteret. 

Kvalitetsutvalget har for 2013 spesielt overvåket suicidhendelser og bruk av tvang.  

 

 

 

 Legge ut informasjon om meldte § 3-3 meldinger på egnet måte.  

Et utvalg av §3-3 meldinger behandlet i kvalitetsutvalget for somatikk publiseres på 

lettfattelig språk på våre hjemmesider. Dette har vært gjort siden 2012. 

 

 

 

 Iverksette tiltak for å følge opp tilsynsrapporter.    

 Alle tilsynsrapporter følges opp i samarbeid med de involverte klinikker. Tilsynssakene 

rapporteres summarisk, også til styret i Dashbordet for kvalitet og pasientsikkerhet.  

Fra høsten 2013 har dessuten styret blitt regelmessig muntlig orientert om § 3-3a meldinger 

(alvorlige pasienthendelser) fra vårt foretak, inkl Helsetilsynets vurdering av meldingene når 

disse foreligger. 

 

 

 

 Utarbeide planer for og gjennomføre opplæring i bruk av pasientadministrative systemer.  

I HOS- kartleggingsprosjekt har det blitt avdekket et forbedringspotensial, hva angår 

organisert og systematisk opplæring i bruk av pasientadministrative systemer. Dette er ikke 

særskilt for NLSH, men var gjennomgående i alle foretakene. Prosjektledelsen i HOS og 

foretakets ledelse, er derfor særlig oppmerksom på dette i utforming av planer for opplæring i 

HOS- prosjektet. 

 

En særskilt arbeidsgruppe i HOS prosjektet har vurdert opplæringsbehov, og har i sin rapport 

fremmet følgende satsningsområder: Etablering av superbrukere, større fokus på utvikling og 

bruk av E- læring, sertifiseringsordninger og obligatorisk opplæring av nye brukere. 

 

Rent konkret har Nordlandssykehuset valgt å prioritere følgende tiltak, som sentrale i 

arbeidet med å styrke fokus på opplæring i bruk av pasientadministrative systemer: 

 

1. Foretaket har fått på plass ca. 90 superbrukere som skal få spesiell opplæring i bruk 

av pasientadministrative systemer. Disse vil få en sentral rolle hva gjelder 

kvalitetssikring av opplæring i egen avdeling / enhet. 

2. Omfattende kompetansekartlegging av innmeldte superbrukere er gjennomført 

3. NLSH deltar aktivt i regionalt nettverksforum hva gjelder e- læring. 

4. Testregime er etablert og testressurser er på plass. 
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5. Det skal utarbeides detaljert opplæringsplan for kvalitetssikring ved implementering 

av nye regionale prosedyrer. 

6. Etablere systemer for økt bruk av E- læring som undervisningsarena. Sertifisering vil 

ligge til denne opplæringsformen. 

7. Se på muligheten for obligatorisk opplæring av nytilsatte etter en gitt opplæringsplan. 

 

 

 

 Bidra med nødvendig kompetanse og metodestøtte for å utføre mini-metodevurderinger 

(mini-HTA)  

Vi har ikke hatt behov for slike vurderinger jfr tidligere rapporteringspunkt, men har den 

nødvendige kompetansen (f. eks. bibliotektjenester) dersom behovet skulle melde seg.  

 

 

 

Helseforetakene i Helse Nord skal styrebehandle: 

 

  Statusrapporter fra Pasientsikkerhetskampanjen. Disse skal blant annet omfatte GTT
3
-

resultater og oppfølging av disse.  

Statusrapport for Pasientsikkerhetskampanjen ble behandlet som egen sak i styremøte 15. 

februar 2013 (styresak 9/2013). Resultater fra GTT ble i også behandlet som egen sak i 

styremøte 23. april 2013 (styresak 33/2013) ,og det ble lagt føringer for videre oppfølging. 

I tillegg har resultater fra GTT vært tatt med i Nordlandssykehusets Dashboard for kvalitet 

og pasientsikkerhet som ble presentert regelmessig for styret i 2013:  20. mars 2013 (styresak 

25/2013), 26. juni 2013 (styresak 60/2013) og 3. oktober 2013 (styresak 83/2013).  

Styret har også i styresak 41/2013 behandlet foretakets strategiske plan for kvalitet og 

pasientsikkerhet 2013 – 2017 ,og i styresak 93/2013 en orientering om status for strategi for 

kvalitet og pasientsikkerhet 2013 – 2017. Her inngikk forhold knyttet til 

Pasientsikkerhetskampanjen som en del av saksfremlegget. 

 

 

 

 Andel sykehus og helseforetak som har gjennomført journal- undersøkelse etter 

GTT-metoden, i tråd med pasientsikkerhets- kampanjens føringer. (Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre 2013)  

Alle somatiske sykehus i vårt foretak (Bodø, Vesterålen og Lofoten) har egne GTT-team, 

som gjennomfører journalundersøkelser i tråd med pasientsikkerhetskampanjens føringer. 

 

 

3. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning  
 

 

Helseforetakene i Helse Nord skal: 

 

 Sørge for at det arbeides målrettet, med utgangspunkt i rapporter fra SKDE og nasjonale 

behandlingsveiledere, for å sikre en mest mulig enhetlig behandlingspraksis i regionen.  

Kontraster i forbruksrater i bruk av polikliniske tjenester mellom kommuner, har vært 

                                                 
3
 Global Trigger Tool 
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regelmessig tema i vårt budsjettarbeid. Nasjonale behandlingsveiledere distribueres til 

fagmiljøene når de foreligger. 

 

 

 

 Ikke ha fristbrudd.     

Det har vært satset mye i foretaket på å få ned antall fristbrudd. Klinikkene rapporterer 

regelmessig. Spesielt medisinsk klinikk har innenfor enkelte fagområder hatt et stort antall 

fristbrudd. Det er satt inn målrettede tiltak for å redusere disse. 

 

 

 

Andel fristbrudd 

-Andel fristbrudd ift totalt antall rettighetspasienter i gitt periode
-Tall fra D-8192 NPR Venteliste - pasientliste
-Pasient- og medisinsk bestemte utsettelser samt henvisninger uten gyldig frist er 
holdt utenfor

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

PHR

HBEV

KvinneBarn

KIRORT

Medisinsk klinikk

Totalt

Klinikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

PHR 12,6 % 7,7 % 5,8 % 7,0 % 10,1 % 4,5 % 9,0 % 9,0 % 7,6 % 6,7 % 11,1 % 5,5 %
HBEV 3,7 % 3,6 % 5,2 % 2,3 % 8,1 % 4,5 % 0,8 % 1,9 % 1,9 % 2,0 % 1,5 % 0,6 %
KvinneBarn 1,2 % 3,8 % 6,0 % 4,1 % 2,3 % 7,3 % 1,0 % 6,6 % 3,9 % 6,8 % 4,8 % 3,8 %
KIRORT 5,7 % 5,8 % 4,0 % 9,5 % 7,4 % 6,8 % 4,6 % 11,7 % 7,0 % 6,5 % 8,0 % 8,8 %
Medisinsk klinikk 14,2 % 19,8 % 16,2 % 20,7 % 20,3 % 13,8 % 17,2 % 12,9 % 16,2 % 15,7 % 10,6 % 15,8 %
Totalt 7,5 % 8,7 % 8,7 % 10,2 % 11,2 % 8,0 % 6,9 % 8,9 % 8,0 % 7,7 % 6,8 % 7,9 %
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Totalt antall fristbrudd pr klinikk 

-Andel fristbrudd ift totalt antall rettighetspasienter i gitt periode
-Tall fra D-8192 NPR Venteliste - pasientliste
-Pasient- og medisinsk bestemte utsettelser samt henvisninger uten gyldig frist er 
holdt utenfor
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Medisinsk klinikk

Totalt Fristbrudd

Klinikk Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt
PHR 11 6 4 8 10 5 6 7 8 6 10 4 85
HBEV 16 18 18 10 37 24 3 6 8 11 8 2 161
KvinneBarn 2 6 6 6 3 9 1 8 5 11 6 6 69
KIRORT 27 28 18 49 32 29 20 42 33 32 39 29 378
Medisinsk klinikk 65 86 80 97 97 71 62 47 71 79 59 61 875
Totalt Fristbrudd 121 144 126 170 179 138 92 110 125 139 122 102 1568

 
 

Ca 40 % av fristbruddene lukkes mindre enn 1 uke etter at fristbruddet oppsto. Viser for 

øvrig til rapporteringspunkt 9.1. 

 

Fordeling dager etter frist

-Andel fristbrudd ift totalt antall rettighetspasienter i gitt periode
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 Redusere gjennomsnittlig ventetid til under 65 dager  

 

Utviklingen i ventetid for avviklede på venteliste med og uten rett, har vært varierende 

gjennom 2013. Utviklingen viste en markant nedgang de fire siste måneder av 2013. Snittet 
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ved utgangen av desember 2013 var 65 dager. Utviklingen i ventetid for avviklede på 

venteliste med rett, har vist en nedgang gjennom 2013 og var ved utgangen av desember 45 

dager.  

 

De to eneste områdene for klinikkene hvor ventetid for avviklede på venteliste var over 

måltall var medisinsk klinikk (for ventetid med og uten rett med 68 dager), og kirurgisk 

ortopedisk klinikk (med 65 dager ved utgangen av desember for pasienter med og uten rett). 

Fagområdene med lengst ventetid for pasienter med og uten rett var manometri, søvnapne 

(ønh og med) og endokrinologi. For pasienter med rett var de fire områdene med lengst 

ventetid søvnapne (ønh og med), endokrinologi og øre-nese-hals sykdommer. 

 

Det har i siste halvdel av 2013 vært jobbet aktivt for å ta ned antall pasienter som har ventet 

mer enn 365 dager. Dette arbeidet vil fortsette i 2014. I grove trekk så får ca 50 % av 

fristbrudd pasienter time innen en uke etter frist.  

 

 

 

 Sørge for at alle som behandler henvisninger sikres tilstrekkelig opplæring
4
  

Det finnes tilgjengelig e-læringskurs i Campus vedrørende behandling av henvisninger. 

Klinikkene rapporterer at det er et kontinuerlig fokus på opplæring i dette, både med hensyn 

til leger og merkantilt personale. 

 

Det ble i 2013 godkjent ny foretaksovergripende prosedyre, for behandling av fristsetting ved 

oversending av henvisning mellom sykehus som er tilgjengelig i DocMap. Det er 

gjennomført opplæring i dette, og er implementert i foretaket. 

 

 

 

 

 Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/behandling i første 

svar på henvisningen.  

Dette er implementert i varierende grad innenfor ulike fagområder. Innenfor fagområder som 

psykiatri og revmatologi får alle direkte innkalling til time i første svar på henvisningen. 

Innenfor andre fagområder gjelder dette kun for pasienter som har rett til time iløpet av 1-2 

måneder. Det vil bli jobbet videre med dette i 2014. 

 

 

 

 Sørge for at pasienter som skal gjennomgå omfattende utredning og behandling får 

utarbeidet en behandlingsplan som dokumenteres i journal. Planen skal beskrive planlagt 

pasientforløp med tentative tidspunkter for de ulike delene av forløpet. Planen skal være et 

arbeidsdokument for pasient og behandler som revideres ved behov.  

 

Vi har ikke kommet skikkelig i gang med dette, selv om enkelte klinikker/avdelinger er 

kommet lengre enn andre. Dette vil det bli jobbet videre med i 2014. 

 

 

                                                 
4
 jf Helsedirektoratets kurs for de som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, 

http://prioriteringer.helsedirektoratet.no  
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 Følge opp strategi og tiltaksplan for brukermedvirkning i helseforetakene.   

Forslag til strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord ble 

behandlet i brukerutvalget i juni 2013, og endelig forslag skal styrebehandles i 

Nordlandssykehuset i februar 2014. 

 

Det er etablert brukerutvalg i Nordlandssykehuset som har regelmessige møter.  Det er blant 

annet brukerrepresentanter i OSO, enkelte KVAM og brukerutvalget er bedt om å uttale seg 

om brukerrepresentasjon i arbeidsgruppene satt ned i utviklingsprogrammet i Bodø for 

innflytting i ny K-fløy. Brukermedvirkning er dessuten en viktig del at Nordlandssykehusets 

vedtatte strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017, og vil også bli fulgt opp i 

arbeidet med implementering av denne strategien. 

 

 

 I samarbeid med SANKS
5
 inngå forpliktende samarbeid om kompetanseutvikling knyttet 

til samisk språk og kultur i pasientbehandling.  

 

Det er startet en prosess mellom SANKS og Salten DPS, for å inngå en samarbeidsavtale 

vedrørende veiledning og kompetanseheving i foretaket, og etablering av felles møtested i 

enkelt kommuner. Dette håper man å ha på plass i løpet av våren 2014. SANKS er også 

involvert i et samhandlingsprosjekt i Nord Salten, der Salten DPS leder styringsgruppen og 

deltar i prosjektgruppen. Det foreligger også et forslag om at SANKS skal være fast medlem 

av Rådet for Salten psykiatri.  

 

I tillegg er alle øvrige avdelingene i Psykisk helse/rusklinikken eksplisitt bedt om å invitere 

representanter fra SANKS til avdelingen, for å informere om tilbudet og muligheten for 

kompetansehevende tiltak. 

 

 

 

 Øke bruken av teleradiologi.  

Nordlandssykehuset har en underkjent versjon av teleradiologiløsningen mot Unilabs, som 

gjør at vi ikke tør i gå i full produksjon mot denne partneren. Det har i 2013 vært store 

vanskeligheter med å få prioritert ressurser ellers allokert til FIKS, for å utføre denne 

oppgaven. Diagnostisk klinikk har på eget initiativ innført en supplerende 

teleradiologiløsning kalt RxEye, men står i kø for å få allokert ressurser fra Sectra og HN-

IKT, for å få denne integrert mot Sectra RIS/PACS. Inntil vi får dette, har vi ingen fullgod 

volumløsning her heller. 

 

 

 

 

 Sikre at resultater fra pasienterfaringsundersøkelser offentliggjøres på nettsidene og følges 

aktivt opp.     

Når resultatene fra PassOpp undersøkelsen fra 2012 forelå i november 2013, ble dette 

offentliggjort på sykehusets internettsider. Resultatene ble også behandlet av 

Nordlandssykehusets styre i styresak 111/2013. Resultatene vil bli fulgt aktivt opp. Det er 

blant annet et mål i foretakets kvalitetsstrategi, at Nordlandssykehuset innen2017 skal 

                                                 
5
 Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern 
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plasseres blant de 30 % beste foretakene i PassOpp-undersøkelsen.  

Resultatene fra den nasjonale undersøkelsen om føde-, barsel- og svangerskapserfaringer i 

Norge ble også publisert på våre nettsider. 

 

 

 

 Sikre at ikke personer under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten, uavhengig av 

foreldres eller andre slektningers diagnose
6
. Barn under 18 år kan kun unntaksvis brukes 

som tolk ved akutte situasjoner hvor det er fare for liv og helse.  

Det er i 2013 utarbeidet ny klinikkovergripende prosedyre for bruk av tolketjenester i 

Nordlandssykehuset. I denne prosedyren fremgår det eksplisitt at barn (eller andre 

familiemedlemmer) ikke skal brukes som tolk. Prosedyren har vært på høring i alle klinikker, 

og gjort kjent i DocMap og på våre intranettsider etter den ble publisert. 

 

 

 

  

 

 Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker – Somatikk 

(Ref Vedlegg 2 i OD - Styringsparametre 2013).    

3. tertial 2013 var andelen ventetider på nettsiden Fritt sykehusvalg oppdatert siste 4 uker 

80,9 %. 

 

 

 

 

 Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i somatiske sykehus (Ref 

Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 2013, publiseres: november 2013)  

Mens Nordlandssykehuset i 2011 lå under landsgjennomsnittet på de fleste indikatorene, er 

foretaket nå omkring landsgjennomsnittet. Både i 2011 og 2012 var imidlertid indikatoren 

”standard” den eneste der det forelå en statistisk signifikant forskjell fra landsgjennomsnittet, 

ved at Nordlandssykehuset lå under. Bortsett fra for denne indikatoren vet man strengt tatt 

ikke om NLSH var avvikende fra landsgjennomsnittet i 2011. Ser man på ikke-signifikante 

tendenser, kan utviklingen fremstå som positiv fra 2011 til 2012. Vesterålen og Lofoten 

ligger gjennomsnittlig med litt bedre resultater i 2012 enn Bodø. Pasientenes tilfredshet på de 

ti indikatorene ligger gjennomsnittlig i underkant av 70 prosent. Undersøkelsen viser at vi 

fortsatt må arbeide for å bedre pasientenes opplevelse av vår kommunikasjon med dem og 

vårt personells deltagelse i pasientenes situasjon. Helse Nord RHF har bidratt med støtte til 

utvikling av verktøy for pasienttilfredshetsundersøkelser for enheter og avdelinger som kan 

brukes direkte i forbedringsarbeidet. Dette arbeidet er igangsatt i 2013 og vil fortsette i 2014. 

 

 

 

 

4. Samhandlingsreformen 
 

 Prioritere faglig utviklingsarbeid i henhold til inngåtte avtaler med kommunene, herunder 

å etablere øyeblikkelig hjelp-tjenester, kompetanseoppbygging og pasientforløp.  

                                                 
6 Det vises til føringer vedr. barn som tolk i Meld. St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.  
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I 2013 etablerte to nye kommuner døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (Fauske og Bodø).  

Dette innebærer at det nå er 10 kommuner i NLSH sitt opptaksområde som har etablert slike 

plasser. 

 

Kompetansebygging drives på ulike måter, via enkelte kausiastikker (veiledning av fasleger 

ved behov, fagdager i både Lofoten, Salten  og Vesterålen).  Dette er under stadig utvikling 

og kommunene vil i 2014, inviteres til et bredt hospiteringsprogram.  

 

 

 

 Gi økt fokus til personer med sammensatte og/eller kroniske lidelser. Kunnskapen om 

”The Chronic Care Model”
7
 skal styrkes, og prinsippene i denne modellen skal legges til 

grunn for behandlingen.   

Det har vært fokus på pasienter med sammensatte/kroniske lidelser, blant annet gjennom 

implementeringen av de regionale handlingsplanene for uremiomsorgen og 

lungesykdommer. Blant annet er det i både den nasjonale og regionale handlingsplanen for 

nyresyke fokus på shared decision making. The Chronic Care Model har således ikke 

systematisk vært tatt i bruk, men det er stort fokus på etablering av nye og gode pasientforløp 

i prosjektet knyttet til innflyttingen i nytt sykehus/K-fløya i 2015.  

 

 

 

 Bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelse- 

og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/rehabilitering, psykisk 

helse og rusmiddelavhengighet.  

Vi deltar aktivt i de nettverksmøter med primærhelsetjenesten som arrangeres i vårt 

opptaksområde. Da primærhelsetjenesten er toneangivende i å bestemme tema på disse 

møtene, hender det at det som fokuseres på ikke samsvarer med prioriteringen fra 

oppdragsdokumentet. Vi har likevel valgt å delta lojalt på deres premisser. 

 

 

 

 Følge opp de forpliktelser som følger av samarbeidsavtalene, herunder dokumentasjon av 

og aktiv håndtering av avvik.  

Avvikshåndteringen er på plass og skjer i et nært samarbeid mellom 

Samhandlingsavdelingen og de klinikker som berøres. Hvert enkelt avvik kan dokumenteres 

både i DocMap og i Ephorte. 

  

 

 

 Sikre at ordningen med betaling for utskrivningsklare pasienter ikke endrer vurderingen 

av når en pasient er utskrivningsklar.  

Det er ikke etablert egne systemer for å overvåke dette, men vårt inntrykk er at man i 

klinikkene i det kliniske arbeidet har stort fokus på denne problemstillingen. Dialogen med 

kommunene i tilknyting utskrivning av pasienter generelt er god. 

 

                                                 
7
 The Chronic Care Model - innebærer vektlegging av helhetlige pasientforløp der pasienten medvirker (shared 

decision making) både i valg og gjennomføring av behandling 
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 I samarbeid med kommunene og brukerne videreføre arbeidet med å utvikle standardiserte 

pasientforløp for de store pasientgruppene. Dette skal inkludere pasienter med kroniske 

sykdommer. Nettverkssamarbeidet mellom helseforetakene og mellom helseforetakene og 

kommunene skal styrkes.  

Det er utarbeidet og iverksatt standardiserte pasientforløp innen flere diagnosegrupper, blant 

annet slag og mottak av pasienter. Pasientforløp er viet stor oppmerksomhet knyttet til nytt 

sykehus i Vesterålen og Bodø.  Dette innfases etter hvert som bygningene kommer i drift. 

 

 

 

 Bidra med kompetanse og kvalitetsutvikling til oppbygging og drift av kommunale 

døgnbaserte ø-hjelpfunksjoner. Disse skal sikre likhet og tilgjengelighet til 

akuttfunksjoner av god kvalitet uavhengig av bosted, og skal ha en kvalitet som reelt 

avlaster sykehus, jf Helsedirektoratets veileder om kommunenes plikt til øyeblikkelig 

hjelp døgnopphold. Hensynet til gode og forsvarlige beredskapsordninger må ivaretas 

gjennom avtalene som inngås.  Det skal også vurderes om desentraliserte 

spesialisthelsetjenester bør samlokaliseres med det nye kommunale tilbudet.  

• Ved behov bidrar spesialisthelsetjenesten med veiledning, og råd til leger/sykepleiere 

ved kommunenes øyeblikkelig hjelp døgnplasser.  

• Det er ikke etablert spesialisthelsetjeneste ved de kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgnplassene i kommunene.  Det vurderes etablert solbehandling ved øyeblikkelig 

hjelp tilbudet i Vågan kommune. 

 

 

 

 Drive systematisk opplæring av personell som er nødvendig for å gjennomføre 

samhandlingsreformen. Et grunnlag for dette er kartlegging av behov og anbefalte tiltak i 

sluttrapport januar/februar 2013 fra prosjektet Kompetansebehov etter 

samhandlingsreformen
8
.  

Det er ikke foretatt kartlegging av behov, eller et systematisk opplæring av personell i 

kommunene. Vi har avviklet fagdager med relevant program og god deltakelse.  

 

 

 

 Videreføre arbeidet med å desentralisere kontroller.  

 

Det er innenfor flere fagområder etablert ambulering av leger/sykepleiere til Lofoten og 

Vesterålen, blant annet hjertespesialister, infeksjonsmedisinere, barneleger, urologer, 

pacemakerkontroller etc. Innenfor flere klinikker jobbes det også med å øke ambuleringen 

ytterligere, spesielt til Vesterålen når man er flyttet inn i nytt sykehus.  

 

 

 

 Følge opp samhandlingstiltak i Helse Nords vedtatte handlingsplan for pasient- og 

pårørendeopplæring.
9
  

                                                 
8
 Rapport utarbeidet av Margrete Gaski, forventes ferdig januar/februar 2013   

9
 ”Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord”, vedtatt i Helse Nord RHFs 

styre 27.9.12 
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Samarbeid mellom LMS og kommunene er beskrevet i Samarbeidsavtale nr 2. Avtalen har 

foreløpig ikke fått noe konkret innhold. Mange kommuner har opprettet Frisklivssentraler, 

som det kan være naturlig å få et mer formalisert samarbeid med. Pr tiden opprettes det 

Pasientopplæringsansvarlige i sykehuset. Når dette er på plass kan en se for seg et nettverk 

mellom ansatte i sykehuset, og representanter fra kommunene som kan jobbe strategisk med 

pasient- og pårørendeopplæring. 

 

 

 

 Foreslå for samarbeidsorganene mellom kommunene og helseforetakene at tillitsvalgte 

inviteres til å delta   

Tillitsvalgte både fra kommune- og foretakssiden deltar i OSO. 

 

 

 

NLSH HF skal:  

 Etablere samarbeidsorgan (OSO) etter samme modell som øvrige helseforetak.  

OSO er etablert etter modell som for øvrige helseforetak. 

 

 

 

5. Pasienttilbud 
 

 

 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt (Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre 2013)  

Ut fra tall for 2011 har NLSH i gjennomsnitt 30 dagers overlevelse på 87% med følgende 

variasjon: Lofoten 87,8%, Vesterålen 85,4%, Bodø 86,5%. Klinikken har satt i gang en intern 

prosess for å avklare om forskjellene er reelle, eller har sin årsak i små tall, seleksjon eller 

ulik kodepraksis.  Tidligere har vi sammenholdt tallene fra hjerteinfarktregisteret uten å finne 

signifikante funn. 

 

 

 

 30-dagers risikojustert totaloverlevelse(Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 2013)  

NLSH ligger i landstoppen på risikojustert 30 dagers total overlevelse. Vi kan ikke uten 

videre redegjøre for kausale sammenhenger mellom tiltak fra vår side og dette resultatet. 

Imidlertid velger vi å fremholde foretakets systematiske satsing på pasientsikkerhet og 

kvalitet gjennom 3,5 år, som ett bidrag til dette resultatet. 

 

 

 

 Andel helseforetak som har utarbeidet ernæringsstrategi (Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre 2013)  

Det er utarbeidet klinikkovergripende prosedyre i DocMap for alle somatiske sykehus i 

foretaket, med hensyn til ernæringsscreening og hvilke tiltak som skal iverksettes etter 

screening.   

 

 



 

 

23 

 

 

5.1 Kreftbehandling  
 

Helseforetakene skal: 

 

 Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager. (Ref Vedlegg 

2 i OD – Styringsparametre 2013)  

Styringskravet er 80% innen 20 dager. NLSH kan rapportere andel behandling innen 20 

dager på 75% med median virkedager lik 17.  Medisinsk klinikk har en tett kontakt med 

kirurgisk avdeling slik at pasienter med påvist kreft overføres uten opphold.  I forbindelse 

med nybygg redesignes alle pasientforløp for å oppnå mest effektiv forløp. 

 

 

 

 Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager.(Ref Vedlegg 2 i 

OD – Styringsparametre 2013)  

Styringskravet er 80 % innen 20 dager.  NLSH kan rapportere andel behandling innen 20 

dager på 64,3% med median antall virkedager på 13.  Utredning og behandling av lungekreft 

er allerede beskrevet i en effektiv forløp, men medikamenter og egenskaper hos pasienten 

kan gjøre utredningsfasen komplisert og strekke seg lenger enn måltallet.  Klinikken har 

kontinuerlig samarbeid med diagnostisk klinikk, for å effektivisere utredningsløpene. 

Medisinsk klinikk har også tett kontakt med operatør og kreftavdelingen i Bodø og Tromsø, 

gjennom felles ukentlige tverrfaglige møter. 

 

 

 

 Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager (Ref Vedlegg 2 i 

OD – Styringsparametre 2013)  

NLSH kan rapportere andel behandlet inn 20 dager 73,5 % med median antall virkedager på 

14. 

 

 

 

 Påse at Pasientrettighetslovens krav til fristfastsettelse og forløpstid er oppfylt, og at 

nasjonale kvalitetsindikatorer etterleves.  

Myndighetskravene til 5-10-20 dagers tidsfrister for hhv bryst, tykktarm og lungekreft er 

langt på vei oppfylt for bryst og tykktarm. Med dagens behandlingsalgoritme for lungekreft, 

vurderer vi vårt resultat til å være så godt som det i praksis er mulig å få det.  

 

 

 

 I samarbeid med øvrige helseforetak utvikle og ta i bruk standardiserte  pasientforløp for de 

viktigste kreftformer.   

NLSH HF har deltatt aktivt i arbeidet med regional kreftplan. Vi deltar nå i en regional 

prosess for å utvikle nye forløp for definerte kreftdiagnoser. NLSH gjør i forbindelse med 

forbedringsarbeidet før innflytting i K fløyen, redesign av alle sentral pasientforløp for 

effektive samspill mellom de kliniske og diagnostiske avdelingene. 
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 Iverksette tiltak for å bedre informasjonen til kreftpasienter og koordinere pasientforløpene, 

for eksempel ved bruk av kreftkoordinatorer
10

   

Det er utarbeidet ny arbeidsplan på sengepostene med kreftpasienter. Dette resulterer i at vi 

til enhver tid har minimum to kreftsykepleiere på dagtid. Disse skal fungere som 

koordinatorer av pasientforløp, og sikre bedre informasjon til kreftpasientene. 

Koordinatorene er sentrale deltakere i prosjektet ” oppmerksom vennlig kommunikasjon” 

som skal settes i gang.  

 

Kliniske avdelinger som behandler kreftpasienter, for eksempel Enhet for blodsykdommer og 

kreft og barneavdelinga, har gode rutiner for tildeling av kontaktsykepleier eller 

primærsykepleier. På kreftenheten vil disse ta i mot pasienten ved første besøk på enheten, 

og pasienten får utdelt en mappe med informasjon (også navn og tlf nr på primærsykepleier). 

Primærsykepleier gir kurene til pasienten og følger fortløpende opp med informasjon, 

formidler kontakt med andre hjelpeinstanser i sykehuset, har kontakt med pårørende, tar et 

spesielt ansvar for at barn som pårørende blir ivaretatt og er i kontakt med hjemkommune 

ved behov. Det utarbeides også individuell plan for disse pasientene. 

Primærsykepleiere/kontaktsykepleiere ivaretar på denne måten mange av de oppgavene som 

er beskrevet for kreftkoordinatorene i den nasjonale kreftstrategien. 

 

   

 Iverksette tiltak i henhold til regional handlingsplan for plastikk-kirurgi og midler fordelt 

over budsjett 2013.  

Totalt 2,15 mill er fordelt i juni 2013. Av dette ble 330 000 kr fordelt til AKUM og resten til 

Kir ort klinikk.  

 

 

 

NLSH HF skal: 

 Styrke tilbudet for kreftpasienter for å nå nasjonale behandlingsmål.  

Med hensyn til behandlingsstart innen 20 dager for pasienter med brystkreft og 

tykktarmskreft, er de nasjonale behandlingsmålene langt på vei oppnådd slik det fremgår av 

rapporteringen på de foregående punktene. Det er likevel et fortsatt kontinuerlig fokus på 

disse pasientforløpene.  

 

Med hensyn til lungekreft er selve utredningsalgoritmen i følge våre fagfolk, ofte nødvendig 

å ta noe lengre tid enn 20 dager. Dette er både fordi vi har en særdeles aktiv bruk av 

mediastinoskopi for å kunne opprettholde en høy operasjonsfrekvens, i tillegg inngår PET i 

økende grad i utredningsprotokollene og tilgang på PET en begrensende og forsinkende 

faktor. Man har ansett det mer hensiktsmessig at man venter noen få dager lenger enn at 5% 

av de som i dag opereres ikke blir operert på grunn av forenklet diagnostikk. 

 

 

 Styrke tilbudet med 0,5 kreftsykepleier ved Vardesenteret i Bodø.  

Stillingen ble utlyst i 2013 uten relevante søkere.  Det er tilsatt en Vardevakt (sosionom med 

videreutdanning og erfaring fra kreftbehandling), som vikar mens stillingen lyses ut på ny i 

2014.  Vardevakten gir vesentlige bidrag til driften sammen med senterkoordinatoren. 

                                                 
10

 Jf  Høringsutkast Nasjonal kreftstrategi (Helsedirektoratet 2012) 
 



 

 

25 

 

 

 I samarbeid med UNN HF bygge opp robuste fagmiljøer med økt kapasitet for 

rekonstruksjon av bryst etter brystkreft .  

Det er i 2013 etablert egen seksjon for bryst/endokrin kirurgi i Kir ort klinikk. Seksjonen er 

satt opp med 2 overleger og 1 Lis-lege. Som ledd i en plan for plastikk-kirugiens framtid i 

Helse Nord, har vi i samarbeid med plastikk-kirurg fra UNN, begynt med primær og 

sekundær mammaerekonstruksjon med protese. Det er i 2013 lagt inn 19 proteser.  

 

 

 

5.2 Behandling av hjerneslag 

Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag skal følges opp.  

Informasjonstiltak til befolkningen har stor betydning for å sikre at pasienter kommer raskt til 

sykehus, og må prioriteres.    

 

Helseforetakene skal: 

 

 

 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag (Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre)  

HBEV ved nevrologisk avd. har vært pilotgruppe for Nordlandssykehuset for ”Tiltakspakke 

hjerneslag”, i regi av Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Arbeidet med 

tiltakspakken har vært utført av en tverrfaglig gruppe med overlege, LIS, slagsykepleiere og 

ergoterapeut. Noen tiltak som er utført siste halvår og spesielt siste tre måneder er: 

  

• -Innført Sjekkliste Tiltakspakke hjerneslag ved slagenheten. Denne sjekklisten er 

basert på nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag. Listen tar for seg 

punkter som man ønsker gjennomført i løpet av de første tre døgn og noen punkter 

ved utreise som f.eks. gjennomført og dokumentert NIHSS, svelgtest, overvåkning 

av fysiologisk homeostase og igangsatt sekundærprofylakse.  

 

• Revidert avd. versjoner av "huskelister/sjekklister" 

 

• Avholdt fagdager om hjerneslag for sykepleiere og pleiepersonale, som blant annet 

inneholdt fokus på viktige tiltak utført de første døgn, hvorfor overvåkes pasienter de 

første døgn etc. 

 

• Presenterer resultatene for Tiltakspakke hjerneslag annenhver uke på kvalitetstavle i 

korridor, og inne på møterommet/previsittrommet for slagenheten. 

 

Ved hjelp av ”Tiltakspakke hjerneslag”, nye "huskelister" og presentasjon av resultater, har 

en oppnådd økt fokus på dette området hos pleiepersonalet, sykepleiere og leger. Dette kan 

sikre at alle rutiner blir fulgt og det vil forbedre kvaliteten på behandlingen av slagpasienter. 

 

 

 

 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs 

trombolysebehandling. (Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre)  
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NLSH har siden i juni 2013 jobbet med prosjekt slagalarm og har i Bodø etablert et Team 

slagalarm som består av sykepleier fra AMK, sykepleier fra akuttmottaket, radiograf, 

nevrologisk sykepleier og lege. Teamet har gitt oss mulighet til å få alle avdelinger engasjert 

i pasienter med akutt hjerneslag og det er lettere å opprettholde god kontakt med prehospitalt 

personale. Noen tiltak som Team slagalarm har gjennomført for å forbedre vårt tilbud for 

akutte hjerneslagapasienter er: 

 

• Innført ny Prosedyre slagalarm der trombolysen gis på CT-laben. Etter at nye 

endringer ble innført har en i perioden fra august til desember 2013, gitt 86 % av 

trombolysene med door-to-needle time på under 30 minutter. Dette er en klar 

forbedring. Vi har nå gode rutiner inne på sykehuset ,og erfarer at 

trombolysekandidater får den høyeste prioritet etter at prosjektet startet. 

 

• Oppdaterer sjekkliste- Seleksjon av pasienter for trombolysebehandling ved 

hjerneslag på AMK.  

 

• Prehospitalt samarbeid.: nevrologene møter fagansvarlig for ambulansetjenesten på 

Nordlandssykehuset, og ønsker å undervise for ambulansepersonell. Dette for å sikre 

at prehospitalt personale er oppdatert på kriterier for trombolysebehandling og FAST-

symptomer. 

 

• Fått involvert en brukerrepresentant (pasient som fikk trombolysebehandling etter at 

prosedyre slagalarm ble innført). Brukerrepresentanten har sagt seg villig til å stille til 

intranettsak på Pulsen og til et brukerintervju med oss. Det er også mulig vi får 

brukerrepresentanten til å stille på nyhetssak i lokal media. 

 

• Under Hjerneuka i uke 11 skal avdelingen ha to stands. En stand skal være ved 

hovedinngangen på sykehuset, og en i sentrum med informasjonsmateriell om FAST-

symptomer og hjerneslag.  

 

• Planlegger en nyhetssak i lokal media under Hjerneuka om prosjekt slagalarm og om 

FAST-symptomer. Folkeopplysning om hjerneslag og FAST-symptomer ansees som 

viktig, da en stor andel pasienter ankommer sykehuset for sent til å få 

trombolysebehandling.  

 

• Utarbeidet Prosedyre wake-up stroke som innføres i løpet av februar. Ved hjelp av 

utvidet billeddiagnostikk som ø-hjelps MR, kan også pasienter som våkner med 

symptomer på hjerneslag bli vurdert for trombolysebehandling. 

 

 

 

5.3 Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg 
 

Nasjonale krav til tjenesten skal ivaretas gjennom regional og nasjonal handlingsplan for 

fødselsomsorgen. Denne gir et bilde av dagens status i regionene for innføringen av de 

nasjonale kvalitetskravene for fødselsomsorgen, en beskrivelse av arbeidet som hittil er gjort 

og forslag til fremtidige tiltak for å sikre en tjeneste i tråd med nasjonale føringer. 

  

Helseforetakene skal: 
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 Fødselsrifter (sfinkterruptur) grad 3 og 4. (Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 2013)  

Klinikken har ikke oppnådd styringskrav på riftfrekvens på < 1,5. 

Det er iverksatt tiltak for å nå dette målet: 

Fokus på internopplæring, fokus på risikofaktorer, forebygging av rifter og opplæring i 

støtteteknikk. Dette er gjennomført på alle fødeenheter i Kvinne-barn klinikken. Dersom man 

ikke ser nedgang etter økende fokus på problemstillingen samt gjennomgang på Akutt-dager 

(gjennomgang av alle rifter), vil man vurdere individuell sjekkliste for fødselshjelpere. 

 

 

 

 Andel forløsninger foretatt ved keisersnitt totalt, og andel keisersnitt utført hhv. som 

øyeblikkelig hjelp og planlagt (elektivt) (Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 2013)  

Klinikken er på høyde med nasjonalt nivå i forhold til styringskrav. Totalt antall sectio i 2013 

var 17 %, 72 % akutte og 28 % elektive sectio.  

Tiltak iverksatt:  

 

• Samtalepoliklinikk er i drift, med fokus på å redusere fødselsangst og ønske om 

elektiv sectio. Samtalepoliklinikk på alle fødeenheter i klinikken. 

• Gjennomgang av akutte sectio med indikasjon protrahert forløp på lege- 

jordmormøter for læring og forbedring. 

 

 

 

 Hvert tertial gi en oppdatert status for situasjonen på fødeinstitusjonene vedrørende 

implementering av kvalitetskrav, herunder en kort oversikt over særskilte utfordringer samt 

planlagte/gjennomførte tiltak. Rapporteringsskjema som er benyttet i handlingsplanen skal 

brukes.  

Bodø: Tilstedevakt overleger gynekologi er iverksatt, men det er vanskelig å rekruttere til 1 

overlegestilling. I forhold til opptrappingsplan mangler midler til dekning av 1 LIS, 3 

jordmødre, 1 neonatalsykepleier og 1 merkantil stilling. Dette gir utfordringer i forhold til 

rekruttering av leger, jordmordekning i turnus- da spesielt på natt, sykepleierdekning på 

Nyfødtintensiv, rapportering og kodekvalitet med høyt belastet merkantil tjeneste. 

Forsterovervåkning med ST -analyse og sertifisering av personale er innført. Avdelingen har 

også mulighet for Lactat måling under fødsel. 

Vesterålen har dekket 4. hjemmel for gynekolog.  Det er ikke tildelt midler til LIS stilling, 

viktig rekrutteringstiltak. Det er behov for ytterligere styrkning av jordmor, for å dekke opp 

hjemmevakt natt og helg. Simuleringstrening gjennomføres i samarbeid med barnelege. 

Lofoten: Det er ikke dekket opp 1 hjemmel for gynekolog fra 10.02.14, fortsatt vikarstafett. 

Vanskelig å rekruttere gynekolog. Planlagt ambulering fra Bodø kan ikke iverksettes før alle 

hjemler er dekket opp ved kvinneklinikken. Behov for ytterligere 1 jordmorstilling for å 

dekke opp hjemmevakt natt/helg. Planlegger hospitering og simuleringstrening lokalt i 

Lofoten. 

 

 

 

 I påvente av utviklet løsning iverksette tiltak for å begrense risikoen ved bruk av to 

journalsystemer for fødende (Partus og DIPS).  

Barnelegene har mest erfaring med å dokumentere i DIPS, jordmødrene sjekker at det blir 

utført dokumentasjon i Partus. Blodprøvesvar blir signert av barnelegene i DIPS. Barnepleier 
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sørger for at disse blir overført manuelt til Partus. Dette utføres hver dag, og det er rutiner for 

kontroll. Hver fødselsmelding blir gjennomgått manuelt før de blir sendt ut. Det er ikke 

kapasitet hos merkantil personell for denne oppgaven. 

Gynekologene dokumenterer i STAN/CTG logg og i DIPS. Man har revidert prosedyre som 

omhandler journalføring etter NPE sak som omhandler for dårlig fortløpende dokumentasjon 

av vurdering av lege og jourdmor under fødsel. Dette er også tatt opp på personalmøte. 

 

 

 

 Inngå dialog med kommunene med mål om å få på plass organisering av kommunale 

fødestuer i tråd med krav i veileder.  

Ikke aktuelt. 

 

 

 Levere data til regionalt perinatalregister
11

.  

Alle data leveres til lokalt perinatalregister. 

 

 

 

 Brukererfaringer svangerskap/føde/barsel (Ref Vedlegg 2 i OD - Styringsparametre 2013 

publiseres 15.mai 2013)  

For klinikken samlet var resultatet godt, og i samsvar med landsgjennomsnittet eller bedre. 

For Kvinneklinikken i Bodø var det to punkter som lå under landsgjennomsnittet; 

ivaretakelse av far under oppholdet og rammer rundt barseloppholdet. Det er iverksatt tiltak 

for dette, blant annet med en lokalt utarbeidet brukerundersøkelse. 

 

 

 

5.4 Traumebehandling/karkirurgi  
  

Helseforetakene skal 

 Implementere regionale retningslinjer for kommunikasjon, transport og overflytting av 

alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.  

NLSH har etablert traumekomite med mandat gitt av medisinsk direktør. NLSH tar sikte på å 

følge opp styresak 133-2010, for å få på plass en arbeidsavklaring mellom NLSH og UNN, 

om hvilke pasienter som skal til de enkelte sykehus. En tar videre sikte på å arbeide for å 

ytterligere bedre kvaliteten ved mottak av hardt skadde pasienter. Det vil bli fokus på det 

arbeidet som skjer med pasienten etter denne ankommer sykehus, kommunikasjon mellom 

sykehus i NLSH og kommunikasjon mellom NLSH og UNN.   

 

 

 

 Tilrettelegge og følge opp traumesystemet, inkl. levere data til regionalt traumeregister fra 

1.1.2013 og implementere destinasjons- og kommunikasjonsprotokoller.  

Det er i 2013 utarbeidet nytt mandat for traumeutvalget og oppnevnt nye medlemmer. 

Destinasjons- og kommunikasjonsprotokoller er gjort kjent i miljøet. Man har sett behov for 

revisjon av disse protokollene, og det er rettet henvendelse til Helse Nord RHF med tanke på 

                                                 
11

 Registeret er lokalisert til Helse Nord RHF  
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dette. Det er enda ikke kommet på plass tilfredsstillende ordning for registrering av data til 

regionalt traumeregister i Bodø. Dette vil bli fulgt opp i 2014.  

 

 

 

 Levere data til kvalitetsregister for hjerte/kar  

Det leveres data fra de medisinske avdelingene ved alle tre lokalisasjoner til 

hjerteinfarktregisteret, og til hjerneslagregisteret fra nevrologisk avdeling i Bodø og de 

medisinske avdelingene i Lofoten og Vesterålen. 

 

 

 

NLSH HF skal:  

 Bygge opp kapasitet innen karkirurgi og intervensjonsradiologi.  

NLSH/Kir ort klinikk har i dag tilsatt 2,8 stillinger(3 ansatte) som karkirurg. Den fjerde 

stillingen planlegges lyst ut i løpet av kort tid.   

 

 

 

 

5.5 Oppfølging av regionale handlingsplaner innen kronikeromsorg m.v.    
I budsjettrammene for 2013 er det avsatt øremerkede midler til å følge opp regionale 

handlingsplaner i lungemedisin, nyreerstattende behandling og revmatologi, jf. styresak 

72/2012.    

  

Ny regional handlingsplan i geriatri ferdigstilles våren 2013. Utdanningskapasiteten for leger i 

geriatri må styrkes i tråd med nasjonal og regional føring.  

 

Helse Nord RHF har fra 2013 fått ansvar for nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. 

Oppgaven innebærer ansvar for avtaleinngåelser og oppfølging av de institusjonene i 

spesialisthelsetjenesten som tilbyr kompetansetjenester for døvblinde
12

, samt etablering av en 

nasjonal koordinerende funksjon.        

  

Helseforetakene skal  

 30-dagers overlevelse etter innleggelse for lårhalsbrudd(Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre)  

Det er ikke publisert tall for hele 2013. Vi kan heller ikke se at oppdragsdokumentet setter 

noe mål for dette punktet. I 2012 var overlevelsen 91,1, mens den i landet som hele var 91,4. 

Dette er en antydningsvis forbedring på 0,8 % sammenlignet med 2011. 

 

                                                 
12

 Døvblindesenteret på UNN er en av disse institusjonene, den eneste innen Helse Nord  
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 Innen utgangen av 2. tertial utarbeide plan for opptrapping av tjenestene for lungesyke og for 

nyreerstattende behandling 
13

. Helse Nord RHF vil koordinere arbeidet.  

NLSH har i hht den regionale plan for nyresykdom, tilsatt sykepleier med spesielt ansvar for 

transplantasjonsutredning.  Effekten har vært betydelig mer effektivt forløp fram til 

transplantasjon, og dermed mindre behov for nyreerstattende behandling. 

Tilsvarende har en tilsatt lungesykepleier for utadrettet virksomhet overfor kroniske 

lungesyke i kommunene, samt kontakt med kommunehelsetjenetsen for å gi et bedre tilbud 

lokalt for kronisk lungesyke.  Avdelingen ønsker opptrapping av legeressurs i hht til den 

regionale planen, i takt med de økonomiske midlene som stilles til disposisjon. 

 

 

 

 Sørge for at LIS-hjemler øremerket geriatri ikke holdes vakante av økonomiske årsaker.  

NLSH har ikke godkjenning som utdanningsinstitusjon i geriatri.  LIS hjemmelen brukes 

derfor i rotasjon i generell indremedisin også for geriatriske pasienter. 

 

 

 

5.6 Habilitering og rehabilitering  
Regional handlingsplan for rehabilitering behandles i Helse Nord RHFs styre våren 2013. 

  

Helseforetakene skal: 

 Følge opp ny regional handlingsplan for rehabilitering.   

Regional handlingsplan for rehabilitering ble ikke behandlet i Helse Nord RHF`s styre i 

2013. Saken ble trukket fra behandling i april 2014. Regional handlingsplan for somatisk 

rehabilitering 2014 – 2017 er nå ute på høring og NLSH har gitt høringsinnspill.     

 

 

 

                                                 
13

 Jf øremerkede midler i budsjett 2013, styresak 72-2012  til oppfølging av regionale handlingsplaner for 

lungemedisin og for nyremedisin   



 

 

31 

5.7 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) og 

annen avhengighetsbehandling 
 

Helseforetakene skal: 

 Forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.  

Kortidsenhet Rus NLSH deltar i pilotprosjektet til den nasjonale 

Pasientsikkerhetskampanjen. Vi har presentert tiltakspakken for personalet og pasienter. 

Interne prosedyrer for å måle etterlevelsen er under utabeiding. Det er foretatt baseline 

målinger og målinger etter introduksjon av tiltakspakken. Vi er ikke i havn med målingene, 

men forutsetter å være det innen sluttdato for prosjektet medio mars 2014. 

 

 

 

 Utarbeide og følge opp samarbeidsrutiner og forankre disse i tjenesteavtalene med 

kommunene.     

Fagkonsulenten v/Salten DPS har gitt en grundig og systematisk orientering og innføring i de 

inngåtte samarbeidsavtale og tjenesteavtaler på de fleste enheter innen klinikken. Det 

gjenstår noen få som vil få denne innføring i første halvdel av 2104. 

 

Klinikken har samhandlingsprosjekt både i Salten og Lofoten tilpasset disse avtaler. 

Generelt for sykehusavdelinger er det slik at for hver pasient som skrives ut, sørger vi for at 

pasienten har en kontakt på DPS og/eller i kommunen ved utskrivelse, og vi holder 

samarbeidsmøter, enten over telestudio eller vi reiser ut.  

Stort sett fungerer dette bra, men enkelte DPSer har lang ventetid på poliklinikk. Noen 

DPSer har også stor ustabilitet blant ansatte, og syke pasienter må bytte behandlere for ofte. 

Kommunale tjenester kan være vanskelig å få på plass i lavdriftsperioder (sommer, jul og 

påske).  

 

 

 

 Etablere tilbud om brukerstyrte plasser innen TSB.  

Kortidsenhet Rus hadde for 2013 en beleggsprosent på 80 % (inkl. sommerstengning på 4 

uker).På ventelisten  står kontinuerlig 20 – 30 pasienter med fulle senger ca 3 måneder frem i 

tid. Videre er innleggelser av mer øyeblikkelig art et sterkt behov, og vi har i økende grad 

også tatt inn slike pasienter, oftest fra LAR, når kapasitet tilsier dette. 

På bakgrunn av dette har vi sett på muligheter utenfor KER for å i møtekomme kravet om 

brukerstyrte plasser. Det er innledet drøftinger innen senteret med å prøve ut brukerstyrte 

senger, ved å benytte seg av tilbudet ved enhet D.  

 

 

 

 Etablere lavterskel-LAR for den mest hjelpetrengende gruppen opiatavhengige med 

sammensatte sykdommer, i samarbeid med kommunene  

LAR avd. Bodø har i løpet av 2013 invitert kommunene i Salten, til deltagelse på nasjonalt 

seminar om Lav-terskel LAR. LAR deltok på seminaret sammen med Bodø kommune, og 

har i ettertid deltatt i nasjonal, regional samt lokal diskusjon omkring behovet for et slikt 

tilbud, utforming av tilbudet, rammevilkår og organisering.  Etter diskusjon med kommunene 

samt primærhelsetjenesten er den foreløpige konklusjonen, at det ikke er tilstrekkelig 

pasientgrunnlag i Salten for å etablere et LAV terskel tilbud utenfor LAR. Lar avd. Bodø kan 
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heller etablere tilnærmet likt tilbud innenfor eksisterende rammer. LAR avd. Bodø har i dag 

flere pasienter som er under et slikt regime. 

 

 

 

 Gjennomføre brukerundersøkelser innen TSB etter mal fra Kunnskapssenteret, og følge opp 

resultatene.  

Korttidsenhet rus ved Salten DPS gjennomførte nasjonal undersøkelse av kunnskapssenteret 

høsten 2013. Resultatene fra undersøkelsen er gjennomgått, og det jobbes nå med hvordan 

resultatene skal følges opp mht forbedringsarbeid. Rusteamet, Salten DPS var ikke del av 

nasjonal undersøkelse ettersom undersøkelsen gjaldt døgnavdelinger. De har likevel 

utarbeidet brukerundersøkelse basert på kunnskapssenterets mal for TSB, og vil benytte 

denne kontinuerlig som mål på brukertilfredshet, i forhold til det polikliniske 

behandlingstilbudet som gis ved enheten. 

 

 

 

 Styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn.   

Utover temarekker ved internundervisning har det i 2013 vært gjennomført undervisning i 

samarbeid med familesentret, kommunepsykolog med ansvar for småbarn 0-6 samt 

dialogmøter med lokal barnevernstjeneste. I tillegg til overnevnte har Rusteamet og LAR 

avd. Bodø i samarbeid med ulike tjenesteområder i Bodø kommune, samt nyfødtintensiv ved 

NLSH, utviklet prosedyre for samhandling og samarbeid, for å fange opp gravide med 

rusproblemer på et tidligst mulig tidspunkt. Samarbeidsrutinen gjelder også i forhold til 

hvordan sikre videre god oppfølging av barn 0-6 år, som har en eller flere omsorgspersoner 

med ruslidelse. 

 

 

 

 Etablere systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende 

rusproblemer og eventuelt viderehenvise disse til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.    

Ved NLSH foreligger det fra tidligere et godt samarbeid mellom somatiske avdelinger, 

Rusteamet og ambulant akutt team. Dette samarbeidet fungerer bra, hvor somatisk 

sengeposter henviser enten direkte til TSB eller til akutt ambulant team som igjen henviser til 

TSB ved behov. Det har ikke vært vurdert behov for å endre på dette samarbeidet i 2013. 

 

 

 

NLSH HF skal: 

 Ivareta psykologtilbudet ved rusmestringsenheten i Bodø fengsel.  

Psykologstillingen tilknyttet Bodø fengsel, rusmestringsenheten, har stått vakant over noe tid 

og det har vært vanskelig å rekruttere kompetent fagpersonell til stillingen. Som følge av det 

ble det i februar 2013 inngått avtale med Psykologsenteret i Bodø, om innleie av 

psykologspesialist en dag pr. uke i Bodø fengsel. Stillingstørrelse er vurdert etter tett dialog 

med Bodø fengsel og ut fra det behovet som pt. foreligger. Stillingen har nylig vært utlyst på 

nytt, og det ser nå lovende ut i forhold til å få den besatt innen 1.halvår 2014. 
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 Samarbeide med UNN for å sikre gode og langsiktige pasientforløp for familier behandlet 

ved familieambulatorium . Det skal legges særlig vekt på familier med barn 0-6 år.     

Tjenestetilbudet som her er beskrevet er ukjent for BUPA NLSH. Vi kan derfor ikke svare på 

denne utfordringen. Om tilbudet er under etablering på UNN og vi blir invitert inn i 

samarbeid vil dette følges opp. 

 

 

 

5.8 Psykisk helsevern   
Omstillingen innen psykisk helsevern skal fullføres, slik at DPS ene blir satt i stand til å 

ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet. 

 

Sykehusene skal ivareta oppgaver som kun kan utføres på sykehusnivå, dvs. 

sikkerhetsavdelinger, lukkede avdelinger og enkelte spesialfunksjoner. Akuttfunksjoner og 

spesialfunksjoner vurderes samlokalisert med somatiske sykehus. 

 

Helseforetakene skal:   

 

 Registrere lovgrunnlag psykisk helsevern voksne (Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre 2013)  

Det gjennomføres registrering av lovgrunnlag for psykisk helsevern voksne som meldes 

Norsk pasientregister. Styringsmål anses oppfylt.  

 

 

 

  Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på henholdsvis DPS og sykehus. (Ref 

Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 2013)  

Totalt antall årsverk i 2013 (gj.snitt gjennom året) med fast lønn og variabel lønn for hele 

PHR- klinikken er 819. 

 

Tar vi utgangspunkt i kun antall årsverk på fast lønn, er andel fordeling mellom 

sykehusavdeling og DPS innen voksenpsykiatri: 

 Sykehusavd: 301,4 (51,5 %) 

 DPS: 244,9 (48,5 %) 

 

Årsverk for leger i spesialisering og turnuskandidater er holdt utenfor, da disse er plassert 

under klinikkledelsen. Tas disse med er andelen sykehusavdeling ca. 53 % mog DPS 47 % 

 

Nordlandssykehuset har iverksatt tiltak ved å omlegge tjenestetilbudet til traumepasienter fra 

sykehus til DPS, men tiltaket ble stoppet av styret i Helse Nord RHF.  

Tiltaket ville brakt måloppnåelse ved gjennomføring. 

 

 

 Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i opptaksområdet) (Ref Vedlegg 2 i 

OD – Styringsparametre 2013)  

Helseforetaket jobber målbevisst med å få ned andelen tvangsinnleggelser. Den lokale 

handlingsplanen er under arbeid. En anser imidlertid andelen for bruk av tvang som lav i 

NLSH, i forhold til andel på landsbasis. 
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Antall: 238 (ned fra 246 i 2012). 

Andel: 2 (antall innbyggere >=16 år i opptaksområdet er ca. 110000 i henhold til SSB). 

 

 

 

 Andel tvangsbehandlingstiltak (antall per 100 000 innbyggere > 18 år) (Ref Vedlegg 2 i 

OD – Styringsparametre 2013)  

Helseforetaket jobber målbevisst med å få ned andelen tvangsinnleggelser. Den lokale 

handlingsplanen er under arbeid. En anser imidlertid andelen for bruk av tvang som lav i 

NLSH. 

 

Antall: 79 (ned fra 83 i 2012) 

% Andel: 0,072 (antall innbyggere >=16 år i opptaksområdet er ca. 110000 i henhold til 

SSB). 

 

 

 

 Andel DPS som dekker akuttberedskap ut over normal arbeidstid (Ref Vedlegg 2 i OD – 

Styringsparametre 2013)  

Andel er 66,6 %, dvs 2 av 3 DPSer dekker selv akuttberedskapen 24/7. Ved Lofoten DPS 

ivaretas beredskapen av akuttmottak og indremedisinske leger ettersom LDPS har sine 

døgnplasser ved medisinsk avdeling. LDPS har lyst ut lege,- og psykologspesialiststillingene, 

men ikke fått alle besatt enda. Når spesialistene er på plass, vil det ambulante akutt teamet ha 

beredskap til kl. 21.00 

 

 

 Andel reinnleggelser innen 30 dager for pasienter med schizofreni. (Ref Vedlegg 2 i OD 

– Styringsparametre 2013)  

Antall reinnleggelser totalt: 692 

Antall reinnl. innen 30 dager med diagnose schizofreni: 21 

Andel: 3 % 

 

 

 

 Etablere akuttberedskap på døgnbasis ved DPS. 

2 av 3 DPSer dekker selv akuttberedskapen 24/7. Ved Lofoten DPS ivaretas beredskapen av 

akuttmottak og indremedisinske leger, ettersom LDPS har sine døgnplasser ved medisinsk 

avdeling. LDPS har lyst ut lege,- og psykologspesialiststillingene, men ikke fått alle besatt 

enda. Når spesialistene er på plass vil det ambulante akutt-teamet ha beredskap til kl. 21.00. 

Det er også iverksatt samarbeid med Vesterålen for innleggelser i DPS, når medisinsk 

avdeling Lofoten ikke kan ta i mot pasient. 

 

 

 

 Alle DPS skal ha ambulante funksjoner der leger og psykologer deltar. Løsningen i 

”DeVaVi
14

” bør blant annet vurderes  

                                                 
14

 Prosjekt gjennomført i UNN ved DPSer som har utviklet modeller for ambulante tjenester  
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Nordlandssykehuset har etablert ambulante akutt-team ved alle tre DPS. Disse er imidlertid 

foreløpig ikke i beredskap utover normal dagtid pga utfordringer med å rekruttere spesialister 

til teamene. Fra 15.30 – 08.00 er det vakthavende lege som har beredskapen.  Salten DPS vil 

ha beredskap 24/7 ved ambulant akutt team fra ca 01.03.14 . Da vil legestillingene være 

besatt og turnusen kan iverksettes. DeVaVi er ikke tatt i bruk hos oss, da vi benytter de 

stedlige overlegene og overlegevakten ved NLSH Bodø ved behov. 

 

 

 

 Redusere andel tvangsinnleggelser med 5 %.
15

    

Målet er ikke nådd. Antall tvangsinnleggelser er redusert med 3,3 % (238 i 2013 vs. 246 i 

2012).  

 

På RESSP hadde vi en oppgang i bruk av tvang i 2013, seks tilfeller. Vi har lyktes godt med 

disse pasientene, som alle gikk videre i frivillig behandling.  

 

 

 Redusere andel tvangsbehandlingstiltak med 5 %.
16

   

Målet er nådd. Antall tiltak redusert med 5 % (79 i 2013 vs. 83 i 2012). 

 

På RESSP har vi bruk lite tvangsbehandling ut over vedtak om tvungen ernæring, som ble 

brukt i fire tilfeller i 2013. Vedtakene var av kort varighet og pasienten gikk over til å spise 

frivillig. 

 

 

 Utarbeide og iverksette felles prosedyrer for prioriteringspraksis som sikrer 

likeverdigetjenester innen barne- og ungdomspsykiatriske tilbud.   

Inntak i BUPA gjøres etter føringer i nasjonal prioriteringsveileder. Inntakene gjøres av 

lege/psykologspesialister. Vi har gjennomført hospiteringer mellom de 4 inntaksansvarlige i 

de ulike poliklinikkene for å kalibrere praksis slik at denne blir mest mulig lik. 

 

 

 

 

 Sørge for at fristbrudd ikke forekommer innen barne- og ungdomspsykiatrien, og at 

ventetider er maksimum 50 dager.  

Etter at DIPS ble innført i mai 2012 har BUPA hatt stort fokus og trykk på å rydde i 

ventelister, forhindre fristbrudd og få ned ventetiden. Dette arbeidet er gjort med stor grad av 

måloppnåelse ved iherdig innsats fra medarbeidere og ledere av poliklinikkene, medarbeidere 

i merkantil/IKT. DIPS timebok er tatt fullt ut i bruk. Det ble også gjort et stort arbeid i BUP-

YS med konsulent bistand fra E&Y. De forbedringer som kom frem i dette arbeidet er 

implementert også i de andre poliklinikkene.  

Fristbrudd er så å si fjernet (under 10 i 2013), hvilket er en reduksjon av fristbrudd på 

avviklede med 89 % og for ventende på 93 %. Ventetiden er nå nede på mellom 40 og 50 

dager, denne varierer noe gjennom året. 

 

 

                                                 
15

 HOD har presisert kravet til 5 % reduksjon av antall tvangsinnleggelser, ikke prosentandel     
16

 5 % reduksjon av antall tvangsbehandlingstiltak, ikke prosentandel   
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 Planlegge og iverksette tiltak for å forebygge selvmord i psykiatrisk sengepost innen psykisk 

helse for voksne.   

Som del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 24-7”, ble det i 2013 

iverksatt følgende tiltak:  

 

• Det er utarbeidet og iverksatt prosedyrer for forebygging av selvmord i klinikken. 

Disse bygger på og er i samsvar med Nasjonale retningslinjer for forebygging av 

selvmord i psykisk helsevern.  

 

• De tre akuttenhetene ved klinikken startet arbeidet med å iverksette prosjektet; 

Forbygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger. Prosjektet vil bli startet 

opp i 2014. Målsettingen er at andre avdelinger ved klinikken etter hvert skal starte 

opp med lignende prosjekter.   

  

 

• RESSPs sengepost har et sikret fysisk miljø på linje med en akuttpost. Vi gjør 

suicidvurderinger ved innkomst og avslutning og ellers ved mistanke om 

suicidalitetsfare. Ved forhøyet risiko og iverksettelse av tiltak som hyppig tilsyn, 

gjøres daglige vurderinger.  

 

 

 

 Følge opp prosessen med funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.
17

  Tertialvis 

rapportering på status.   

Nordlandssykehuset PHR-klinikken har arbeidet målbevisst siden 2012 med 

funksjonsfordelingen mellom sykehusavdeling, og DPS gjennom Moderniseringsprosjektet. 

Vi har lagt ned 3 sengeposter på sykehusnivå, og overført pasientbehandlingen og ressurser 

til DPS. I november 2013 har vi forsøkt å omstille ytterligere for å oppnå målet med 50/50 

ressursfordeling mellom sykehusavdeling og DPS, ved at styret i NLSH vedtok å omlegge 

enhet for traumelidelser fra sykehusnivå til DPS-nivå. Ressurser og personale vil flyttes til 

DPS. Styret i Helse Nord RHF har imidlertid stoppet prosessen ved styrevedtak 27.11.13. 

 

 

 

 Sikre at det er tilstrekkelig kompetanse i og gode rutiner på å ivareta barn som kan ha vært 

utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling  

I BUPA er det flere terapeuter som har kompetanse til å arbeide med barn utsatt for seksuelle 

overgrep. Metoder som brukes blant annet TFC-BT, EMDR. Det foreligger rutiner for 

hvordan traumer skal behandles. Vi har ikke rutiner for seksuelle overgrep per se. 

Behandlingen er indviduell, tilpasser barnets alder og livssituasjon  

( kontekst). 

 

 

 

 Øke antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne til tre konsultasjoner 

pr. dag.  Tertialvis rapportering på status.    

Nordlandssykehuset HF v/PHR-klinikken har jobbet spesielt med dette målet i 2013, og har 

                                                 
17 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
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oppnådd gode resultater. Det har vært en betydelig økt aktivitet og gjennomsnittlig antall 

konsultasjoner pr. behandler pr. dag har steget. Det er imidlertid store variasjoner mellom 

VOPene. Allmennteamet ved Salten DPS har nesten nådd målet ved at de er på 2,8 kons/pr 

beh/dag. Vesterålen og Lofoten har iverksatt et arbeid for effektivisering høsten-13/vinteren -

14, og resultatene ventes å komme i løpet av 2014. 

 

 

 

5.9 Kjeveleddsdysfunksjon 

Det skal gis et tilstrekkelig tilbud og med god kvalitet til pasienter med alvorlig 

kjeveleddsdysfunksjon (TMD).  

 

Helseforetakene skal: 

 Gi behandlingstilbud til pasienter med alvorlig kjeveleddsdysfunksjon som er vurdert og 

utredet ved det tverrfaglige tilbudet etablert i Helse Bergen HF.  

Kjevekirurgisk enhet har ikke hatt pasienter i 2013 som har vært vurdert/utredet  

ved det tverrfaglige tilbud i Bergen.  

 

Kjevekirurgisk enhet gir alle pasienter med kjeveleddsplager av betydelig, rett til helsehjelp 

innen uker til 6 mnd avhengig av beskrivelser i henvisningen. Kjevekirurgene vektlegger 

faglig oppdatering og gir behandling og råd om behandling etter etablert klinisk praksis. Det 

finns ingen standard for hvordan disse pasientene skal behandles, og det en hetrogen gruppe.  

De utreder pasientene med us og evt suppl rtg ct og eller mr. Behandlingen som gis er i 

hovedsak smertelindring, i form av injeksjoner og medisinering. Kirurgi drives i svært liten 

grad pga angitt dårlige resultater i litteraturen på de aktuelle operasjoner. Det er mulig å 

diskutere hvorvidt vi skal tilby arterocenteser med scop, og eventuelt noe kirurgi for å gi 

bedre behandlingstilbud. Dette krever dog noe investeringer både i utstyr og kursing. 

 

 

 

5.10 Pasient- og pårørendeopplæring 

Helse Nord RHFs styre behandlet i styresak 103/2012 regional strategiplan for pasient- og 

pårørendeopplæring.  Vedtatt tiltaksplan vil, jf opplysninger i styresaken, bli noe endret fra 

arbeidsgruppens forslag.     

 

Helseforetakene skal: 

 Følge opp regional strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring.  

Planen er presentert for direktørens ledergruppe og for Brukerutvalget. Det er besluttet å 

oppnevne pasientopplæringsansvarlige i klinikkene. I forbindelse med denne saken er det 

videre besluttet å samorganisere de tre LMSene i NLSH. Denne prosessen er godt i gang og 

det vil fattes en beslutning snarlig. 

 

 

 

 Styrke pasient- og pårørendeopplæringen inkl. tilbudene innen psykisk helse og rus.
 
 

Det er gjennomført samarbeidsmøte med ledelsen i klinikken med fokus på arenaer for 

samarbeid, tross dette er det utfordrende å øke aktivitet i klinikken. Gjennom opprettelse av 
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Pasientopplæringsansvarlige har vi tro på at arbeidet vil bli mer strategisk og systematisk. Vi 

har i dag samarbeid på enkeltområder, eks tilbud til pårørende i samarbeid med 

psykoseteamet og tilbud til deltakere i prosjekt IPS (kom i jobb). 

 

 

 

 Sørge for at avdelinger/klinikker har personell med definert ansvar for pasient- og 

pårørendeopplæring. Disse skal også være kontaktpersoner for lærings- og 

mestringssentrene.  

Arbeidet med opprettelse av Pasientopplæringsansvarlige er godt i gang. Lofoten og 

Vesterålen innbefattes i dette arbeidet. Det er laget en fremdriftsplan som må justeres noe 

pga høy aktivitet i klinikkene. Det gjennomføres klinikkvise møter slik det ble bedt om fra 

Helse Nord. Per i dag er tre møter gjennomført, og resterende er under planlegging 

 

 

 

 

 Følge opp arbeidet med barn som pårørende 
18

   

 Doc-Map retningslinjene følges - med høy bevissthet og fokus. 

 Vi har intern undervisning og utvalgte deltar på eksterne kurs. 

 Alle enheter har barneansvarlig. 

 Alle barn på døgnenhet blir invitert til samtale og for å se stedet der foreldren er. 

 Vi har egne barnerom med leker, spill etc. 

 Barnes situasjon overvåkes under hele behandlingsforløpet. 

 

 

 

6. Andre områder 
 

6.1 Beredskap og smittevern 

Helseforetakene skal: 

 

 Rapportere prevalens av sykehusinfeksjoner (Ref Vedlegg 2 i OD – Styringsparametre 

2013)  

NLSH rapporterer NOIS-data som pålagt. Vi konstaterer at prevalensen er høyere enn Helse 

Nord RHFs 0-visjon skulle tilsi. Vi arbeider med flere tiltak for å redusere infeksjonsratene. 

Utover tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammet har vi et særskilt fokus på korrekt bruk 

av ”Trygg kirurgilisten”, noe vi anser som avgjørende for å realisere sjekklistens reduskjon 

av morbiditet og dødelighet. I 2013 fikk foretaket Kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF til et 

prosjekt for utprøving av nye stellefrakker. Kir/ort klinikk og AKUM er dessuten bedt om å 

evaluere hvordan administrering av peroperativ antibiotikaprofylakse gjennomføres og evt 

revidere prosedyrene. 

 

 

 

 Innen 31.12.13 ha oppdatert egen krise- og katastrofeplan.  

                                                 
18

 Jf krav i OD HOD 2013, side 7, kommentarer til bevilgning på kap.781, post 79 ”Barn som pårørende” 
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Det foreligger oppdaterte krise- og katastrofeplaner for alle foretakets lokalisasjoner. I 

forbindelse med innflytting i nytt sykehus i Vesterålen, skal katastrofeplanene revideres på 

nytt. 

 

 

 

 Oppdatere og tilpasse sine beredskapsplaner
19

, blant annet med utgangspunkt i 

evalueringsrapportene etter terrorangrepet 22.juli 2011.   

NLSH HF har utarbeidede beredskapsplaner for alle sykehusene i somatikk og psykiatri, 

både eksterne og interne hendelser. Disse blir fortløpende revidert ut fra organisatoriske og 

andre endringer i drift, som nødvendiggjør revisjoner. Beredskapsutvalget har ansvar for å 

påse at dette arbeidet gjøres og at man følger opp ute i klinikkene. 

 

 

 

 Implementere krisestøtteverktøyet Helse CIM.  

CIM er implementert i foretaket. Fire superbrukere er etablert og opplæring er utført på 

medlemmene i Katastrofeledelsen og i URE – teamene i Lofoten og Vesterålen. 

 

 

 

 Delta i planlegging og i øvelsen Barents Rescue 2013.  

NLSH HF deltok i planleggingsmøter og ellers varslingsdeler av øvelsen. Det har ikke vært 

deltatt med helseteam denne gangen. 

 

 

 

 Øve egne planer i samarbeid med andre nødetater  

Vi har deltatt i planlegging og gjennomføring av større lokale øvelser med andre nødetater 

både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. 

I forbindelse med Arctic Race ( sykkelrittet) i sommer, samarbeidet vi med andre nødetater 

på beredskapsplanlegging under rittet, samt med prehospitale ressurser under selve rittet. Vi 

hadde også folk i politiets stab både i Bodø og Harstad under rittet. 

 

 

 

 Styrke tiltaksarbeidet for å redusere sykehusinfeksjoner og sette mål for reduksjon av 

infeksjoner, jf. mål i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen  

I den vedtatte strategien forkvalitet og pasientsikkerhet for Nordlandssykehuset er det blant 

annet satt følgende mål: Vi skal redusere pasientskader som kan forebygges med 80 % innen 

utgangen av 2017.  Inkludert i dette er også infeksjoner, der Helse Nord har en 0-visjon for hele 

regionen. Jfr Pasientsikkerhetsprogrammet har det i 2013 vært jobbet målrettet med piloter og 

implementering av tiltakspakkene, inkludert de som retter seg spesielt mot 

infeksjonsforebygging;  

 Innføring av Trygg kirurgi sjekkeliste for å forebygge postoperative infeksjoner. 

Trygg kirurgi sjekklisten brukes stabilt mer enn 90 % i hele organisasjonen. Måten 

sjekklisten brukes på revideres regelmessig. Det sees forbedringer her. 
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 Jf sak om regional plan for helsemessig og sosial beredskap, til Helse Nord RHFs styremøte 27.02.13  
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 Tiltak for å redusere blodbaneinfeksjoner relatert til sentralt venekateter (SVK) 

 Urinveisinfeksjoner. 
 

Det er forventet at implementeringen av alle tiltakspakkene er påbegynt i hele organisasjonen 

i løpet av høsten 2014. 

 

 

 

 Sikre nødvendig kompetanse i sterilsentralene, jf. regional smittevernplan.
20

  

Sterilsentralene drives i henhold til Helse Nord Smittevernplan 2012 – 2015. 

 

 

 

 

6.2 Forebygging og folkehelsesamarbeid 
Forebygging er et viktig mål i samhandlingsreformen. Helse Nord RHF har inngått 

samarbeidsavtale med fylkeskommunene. Denne omhandler tiltak som skal følges opp av 

helseforetakene. Helseforetakene har i samhandlingsreformen inngått egne tjenesteavtaler 

med kommunene om forebygging. 

 

Helseforetakene skal: 

Bistå kommunene med kompetanse for å fremme sekundærforebyggende tiltak innen blant 

annet diabetes, ernæring, psykisk helse og skadeforebygging.  

Kliniske ernæringsfysiologer har ikke et formelt og regelmessig samarbeid med kommunene, 

men bistår på forespørsel. De har også deltatt og hatt innlegg på samhandlingskonferanser 

med kommunehelsetjenesten.   

 

Klinisk ernæringstjeneste samarbeider med seksjonsleder for helsefremmende arbeid i fylket.  

De gir veiledning til institusjoner, helsesøstre osv. etter forespørsel, og har et samarbeid med 

helsesøstre om tiltakspakker ift barn og overvekt.  

KEF i NLSH har 3,5 stillinger og skal betjene alle NLSH lokalisasjoner, noe som begrenser 

mulighetene for å prioritere sekundærforebyggende tiltak.   

 

 

 

 Rapportere data om skader og ulykker til NPR  

Det rapporteres nå ulykker og skader til NPR fra alle våre lokaliteter. Bodø fikk opplæring 

okt/nov 2012, og skjema ble implementert 14.11.2012. Plan for oppstart i Lofoten og 

Vesterålen var januar 2013, men på grunn av ulike forhold, blant annet dårlig tilgang til 

personell fra Intern IT pga samtidig stort ressursbehov i HOS-prosjektet, ble dette utsatt. 

Opplæring ble gjennomført i november og skjema tatt i bruk 9.12.13. 

 

 

 

 Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige retningslinjer fra 

Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i helse- og 

omsorgstjenesten” (Helsedirektoratet 2012)  

Kliniske ernæringsfysiologer (KEF) i samarbeid med kjøkkenet (hovedkjøkkenet, + kjøkken 
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 Smittevernplan 2012-2015 Helse Nord, vedtatt i Helse Nord RHFs styremøte 3.5.2012  
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ved Lofoten og Vesterålen), har jobbet intensivt i løpet av 2013 (og jobber fortsatt) med å 

implementere kostformene ved sykehuset i henhold til ”Kosthåndboken”.  

 

Høsten 2013 ble de nye kostformene bestemt, og det ble avholdt to ernæringsdager med flere 

bolker undervisning i NLSH. Alle avdelinger ble oppfordret til å delta, undervisningen var 

åpen for alle. KEF har etablert ernæringskontakter på alle sengeposter, og disse er med i et 

forum der klinisk ernæringstjeneste og kjøkkenet er representert. Klinisk ernæringstjeneste 

kaller inn og leder møter ca hvert kvartal. Første møte ble avhold i høsten 2013.  Neste møte 

er i februar. Dette forumet jobber med ernæringsrelaterte utfordringer på avdelingene, der 

ernæringsscreening og kostformer er hovedprioriteringer. Det bør utarbeides en 

ernæringsstrategi i dette forumet, der også andre leger bør rådføres. Dette har vi foreløpig 

ikke hatt kapasitet til, men det er ønskelig å sette av tid til dette i fremtiden. Sykehuset har 

overordnede retningslinjer for ernæringsscreening (i Docmap), disse er også i henhold til 

retningslinjene i ”Kosthåndboken” og ”Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og 

behandling av underernæring”. På den måten jobber Nordlandssykehuset i henhold til faglige 

retningslinjer fra Helsedirektoratet, både i forhold til ernæringsscreening og kostformer, selv 

om vi foreløpig ikke har en overordnet ernæringsstrategi. 

 

 

 

6.3 Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen 
Nordområdene er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Helse Nord vil ha en sentral 

rolle i utviklingsarbeidet innenfor helse- og sosialtjeneste, herunder beredskap
21

.  

 

Helseforetakene skal: 

 Delta i helsesamarbeidet i Barentsregionen.   

”Akuttpsykiatri i Barentsregion”, finansiert av Helse Nord og NLSH, er i avslutningsfasen 

(artikkelskriving). Ansvarlig veileder er Grigory Rezvy, Spesialist i psykiatri, Voksenpsyk 

pol Fauske, Salten DPS, Phd, Postdoc NLSH, Forskningsseksjonen og førsteamanuensis hos 

UiT. Dette og andre forkninsprosjekt er aktive elementer i et helsesamarbeid i 

Barentsregionen. 

 

 

 

 

7. Utdanning av helsepersonell 
Helseforetakene skal gi kvalitetsmessig god og utviklingsorientert praksis av god kvalitet. 

Denne må også ha fokus på pasientforløp, og det må samhandles med kommunene. 

 

 

Helseforetakene skal: 

 Sørge for kvalitetsmessig god og utviklingsorientert praksis.  

NLSH gir praksisplasser i henhold til avtaler og normeringstall fra departement. Studentene 

kommer fra UIN, UiT og ulike utdanningsinstitusjoner i andre helseregioner. Praksisen har 

god kvalitet, og samarbeidsmidler som fordeles til foretaket fra universitetene brukes til 

fagutviklingstiltak internt i klinikkene, og mellom kommuner og foretaket.  Tiltakene har til 

hensikt å utvikle praksis og samarbeid. 
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 Jf styresak 98-2010, Strategi for Barentssamarbeidet 
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 Vektlegge kompetansebehov som følger av gjennomføring av samhandlingsreformen, og 

samarbeide med kommunene for å vedlikeholde og styrke deres kompetanse.  

Det ble gitt 18 tilbud om deltakelse på kurs, konferanser og utdanningsprogram. I tilegg ble 

flere kurs/konferanser/utdanningsprogram utviklet og iverksatt gjennom et samarbeid 

mellom kommuner og foretaket. Det ble også utviklet kurs kun for helsepersonell i 

kommunene, eks respiratorbehandling, sårbehandling. I tillegg er det arrangert kurs for 

kommuneleger og sykehusleger. Andre tiltak som kan nevnes er; kurs i 

selvmordsforebygging i to kommuner (Salten Vesterålen), overvektsproblematikk arrangert i 

samarbeid mellom regionale helseforetaket og fylkeskommunen, psykiatrikonferanse i 

samarbeid med UNN og ”Elvelangs,- et samarbeid mellom NLSH, Bodø kommune og UiN. 

Ellers gis det veiledning og kunnskapsoverføringer mellom klinikker og kommuner i forhold 

til enkeltpasienter, som grupper. 

 

 

 

 Øke antall turnusplasser for fysioterapeuter, og styrke oppfølgingen.  

NLSH har ikke økt antall fysioterapiturnussplasser, men har benyttet den kapasiteten en har 

bedre, ved at HBEV og psykiatri har fordelt fysioterapiturnuskandidatene mellom seg.  Det 

settes av tid og ressurser til oppfølging.  

 

 

 

 Forbedre oppfølgingen av lærlinger, i tråd med føringer i styresak 153-2012.  

NLSH har helt siden 2011 hatt en egen opplæringsansvarlig for helsefaglærlingene i 

foretaket. Hun har hatt tett oppfølging av lærlingene og etablert et nært samarbeid med både 

lederne og fylkets opplæringskontor. Helsefaglærlingene i NLSH får i dag svært god 

oppfølging. Hun har nå også et koordinerende ansvar for oppfølging av lærlingeordningen i 

hele Helse Nord.  

 

 

8. Forskning og innovasjon  
 

8.1 Forskning  
Helseforetakene skal: 

 

 

 Ivareta sitt ansvar for å finansiere og stille til rådighet infrastruktur for forskning.  

 

Nordlandssykehuset har et forskningslaboratorium med 4,8 årsverk som ligger i ”Seksjon for 

forskning”. For øvrig er det bygget opp en rekke støtte funksjoner i seksjon for forskning for 

forskere tilknyttet Nordlandssykehuset. I 2013 har det vært 4 faste årsverk i seksjon for 

forskning, som vil utvides til 6 årsverk totalt i 2014. Nordlandssykehuset bidrar med kontorer 

og infrastruktur til ca 20 forskerårsverk. Flere av disse er kombinasjonsstillinger mellom 

klinisk virksomhet og forskning. Seksjon for forskning har høsten 2013 også igangsatt et 

arbeid, for å strukturere tilgangen til programvare og verktøy for forskere. 
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Det er etablert et forskningslaboratorium ved UiN som et samarbeid mellom 

Nordlandssykehuset og UiN 

 

 

 

 Ha brukermedvirkning i forskning, enten i utforming av prosjekter, i styringsgrupper eller 

vurderingskomiteer, i tillegg til at det må vektlegges å rekruttere pasienter på en god måte til 

deltakelse i forskning.  

Det er en målsetning ved Nordlandssykehuset å ha en aktiv brukermedvirkning. Per i dag har 

dette vært overlatt til de enkelte forskningsprosjekter. Målsetningen for 2014 er å få mer 

struktur og planmessighet rundt brukermedvirkning i forskning. Her skal også nevnes at 

enkelte forskningsområder ikke egner seg for brukermedvirkning. Dette arbeidet blir derfor 

også å fokusere på hvilke områder hvor brukermedvirkning vil ha en nytteeffekt, for forskere 

og brukere.  

 

 

 

 Ha rutiner for å implementere forskningsresultater.  

Det jobbes kontinuerlig med implementering av forskningsresultater av anvendt forskning. 

Anvendt forskning utgjør 41,5% av forskningen ved Nordlandssykehuset. Utviklingsarbeid 

utgjør 17,1% av foretakets forskning og dette arbeidet har en direkte relevans for klinisk 

virksomhet. 

 

 

 

 Prioritere samhandlingsrelevant forskning.
22

  

Det har ikke vært noe spesielt fokus mht forskning på dette området for 2013. Det jobbes nå 

aktivt med muligheten for å få frem forskningsprosjekter ift samhandling. 

 

 

 

 Iverksette større grad av forskningssamarbeid med kommunesektoren, på basis av inngåtte 

samarbeidsavtaler i 2012.  

Det har vært liten grad av systematisk samarbeid med kommunesektoren i 2013 basert på 

samarbeidsavtaler. I forskningsnettverket som nylig ble etablert så vil kommuneoverlegene i 

samarbeidende kommuner bli invitert med. Dette som et første steg i prosessen med og få en 

knytning mot kommunene ift forskningssamarbeid 

 

 

 

 Iverksette tiltak for å styrke forskning på pasientsikkerhet.  

Nordlandssykehuset har organisert sitt arbeid med pasientsikkerhet i ”Seksjon for 

pasientsikkerhet”, i avdeling for forskning og pasientsikkerhet. Seksjon for pasientsikkerhet 

hadde i 2013 ett pågående PhD prosjekt med vurdering av GTT metoden. HN ble omsøkt 

midler til ytterligere ett PhD prosjekt om pasientskader for kreftpasienter hvor kartlegging, 

evaluering og fremtidig planlegging av kreftbehandling vurderes å benytte et onkologitillegg 

til GTT metoden. Dette prosjektet ble innvilget i desember 2013 og iverksatt 1.1.2014.  
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 Fortsatt sikre at Cristin
23

 brukes som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner, 

og at det rapporteres på monografier og artikler i antologier i 2013 i tillegg til artikler.  

CRIStin skal benyttes for all rapportering av viteskapelige publikasjoner ved NLSH. 

 

 

 

 

8.2 Innovasjon    
 

 Helseforetakene skal: 

 

 

 Arbeide for å skape kultur og aksept for innovasjon.  

Det er arbeidet systematisk for å få aksept for og gi innhold til innovative arbeidsprosesser 

innen både psykiatriske og kirurgiske pasientforløp. Jobbglidning og tilpasning av 

kompetanse og behov innen psykiatriske behandlingsserier har gitt radikal økning i 

arbeidsproduktivitet innen dette feltet. Vi har vesentlig økning i sammedagskirurgi og 

dagkirurgi, som resultat av nyskapende pasientforløp.   

 

 

 

 Implementere rapportering på de nye innovasjonsindikatorene. Disse skal hjelpe 

helseforetakene til registrering av faktisk innovasjon i eget helseforetak. 

Innovasjonsindikatorene fra helseforetakene i 2013: Antall aktive innovasjonsprosjekter 

med prosjektfase, samarbeidsrelasjoner og ressursbruk 

Antall nye patentsøknader Innovasjonskulturtiltak (tekstlig omtale).  (Ref til vedlegg 3 i 

OD – Rapportering på særskilte områder) 

  

Det har ikke vært noen systematikk ift patentsøknader. Dette vil bli inkludert som en del av 

innovasjonsarbeidet i 2014. Det har vært et stort arbeid med innovasjon. Dersom man legger 

til grunn Schumpeters definisjon fra 1938, så drives det innovasjonsprosesser på en daglig 

basis ved Nordlandssykehuset. Noen av de større innovasjonsprosessene som er igangsatt, er 

omstillingsprosjektene i psykiatri og kirurgiske pasientforløp. Psykiatri innen 

oppgaveglidning og organisering av pasientforløp - kirurgi innen logistikk og 

ressursplanlegging. 

 

 

9. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 

 

Resultatkrav 

Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2013: 

 

Helse Finnmark Overskudd 5 mill kroner 

UNN HF Overskudd 41 mill kroner 
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Nordlandssykehuset HF Overskudd 22 mill kroner 

Helgelandssykehuset HF Overskudd 5 mill kroner 

Sykehusapotek Nord HF Økonomisk balanse  

 

Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle tiltaksplaner for å sikre 

at de økonomiske kravene oppfylles i 2013 og i planperioden (2013-2016).  

  

 

9.1 Risikostyring og internkontroll 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges opp 

for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 

målsettinger vil bli oppfylt.  

 

Helse Nord RHF har identifisert tre hovedmål for risikostyringen for 2013: 

 

1. Fristbrudd skal unngås, og ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge. 

2. Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll skal være en integrert del av 

ledelsesfokus på alle nivå.  

3. Virksomheten skal ha et aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett. 

 

Helseforetakene skal: 

 Gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse Nord 

RHF i samsvar med disse.  

Foretaket har etablert egne risikokoordinatorer i de enkelte klinikkene. Det ble i regi av KIP 

og foretakets Risk Manager, gjennomført to runder med opplæring (juni og august).  Det er i 

tillegg etablert et internt nettverk for risikokoordinatorene. Dette nettverket har regelmessige 

møter for å koordinere aktiviteter, kompetansehevning og erfaringsdeling.  

 

De respektive klinikkene har gjennomført interne prosesser, der de overordnede målsettinger 

fra Helse Nord har blitt risikovurdert. 

 

Om oppnåelsen av hovedmålene kan følgende sies:  

 

1. Fristbrudd skal unngås, og ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge.  

 

Andel av fristbrudd i forhold til totalt antall rettighetspasienter per periode, var ved utgangen 

av desember på 7,9 %. Snittet for 2013 var 8,4 %. De to klinikkene som hadde lavest andel 

fristbrudd i 2013 var Hode og bevegelse klinikken med 3,1 % i snitt og KvinneBarn 

klinikken med 4,3 %. Lavest ved utgangen av desember 2013 var Hode og bevegelse 

klinikken med 0,6 %. De to klinikkene som hadde høyeste andel fristbrudd var Medisinsk 

klinikk med 16,0 % i 2013, og Psykisk helse og rus klinikken med 8,0 % for 2013.  

Dersom man tar det reelle antallet fristbrudd, så hadde Medisinsk klinikk totalt 875 

fristbrudd i 2013 og Kirurgisk ortopedisk klinikk hadde 378 fristbrudd. Klinikkene med 

lavest antall fristbrudd var Psykisk helse og rus med 85 fristbrudd og KvinneBarn med 69. 

Totalt hadde Nordlandssykehuset 18.743 rettighetspasienter i 2013. 

 

I medisinsk klinikk var det i første halvår 2013 lungesykdommer som sto for det høyeste 

antallet fristbrudd. Etter systematisk arbeid i medisinsk klinikk med å få ned fristbrudd i 

denne gruppen, var det en markant nedgang i de tre siste månedene av 2013, fra 21 fristbrudd 

i oktober til 6 fristbrudd ved utgangen av desember. De to fagområdene med høyest antall 
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fristbrudd ved utgangen av desember var fordøyelsessykdommer og hjertesykdommer. 

Hjertesykdommer har en nedadgående trend i 2013. I Kirurgisk ortopedisk klinikk var det 

ortopedisk kirurgi som hadde det høyeste antallet fristbrudd med 116 i 2013. Urologi viser en 

nedadgående trend i siste halvdel av 2013.  

 

Utviklingen i ventetid for avviklede på venteliste med og uten rett har vært varierende 

gjennom 2013. Utviklingen viste en markant nedgang de fire siste måneder av 2013, og var 

ved utgangen av desember 2013 et snitt på 65 dager. Utviklingen i ventetid for avviklede på 

venteliste med rett har vist en nedgang gjennom 2013, og var ved utgangen av desember 45 

dager.  

 

De to eneste områdene for klinikkene hvor ventetid for avviklede på venteliste var over 

måltall,var medisinsk klinikk (for ventetid med og uten rett med 68 dager), og kirurgisk 

ortopedisk klinikk (med 65 dager ved utgangen av desember for pasienter med og uten rett). 

Fagområdene med lengst ventetid for pasienter med og uten rett var manometri, søvnapne 

(ønh og med) og endokrinologi. For pasienter med rett var de fire områdene med lengst 

ventetid søvnapne (ønh og med), endokrinologi og øre-nese-hals sykdommer. 

 

Det har i siste halvdel av 2013 vært jobbet aktivt for å ta ned antall pasienter som har ventet 

mer enn 365 dager. Dette arbeidet vil fortsette i 2014. I grove trekk får ca 50 % av fristbrudd 

pasienter time innen en uke etter frist.  

 

2. Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og internkontroll skal være en integrert del av 

ledelsesfokus på alle nivå.  

 

I forhold til arbeidet rundt pasientsikkerhet og kvalitet har foretaket prioritert følgende 

områder: 

• Følge opp den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i tråd med styringsgruppens vedtak.  

• Delta på alle innsatsområder i pasientsikkerhetskampanjen, implementere alle 

tiltakspakkene og rapportere egne resultater. 

• Offentliggjøre resultater fra journalundersøkelser (GTT).  

• Iverksette tiltak for å følge opp egne resultater i Pasientsikkerhetskampanjen, herunder 

kartleggingen av pasientsikkerhetskultur. 

• Videreutvikle regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet. 

  

For ytterligere redegjørelse omkring disseområdene, se kapittel 2.2 Pasientsikkerhet. 

 

I forhold til foretakets arbeid med internkontroll og kvalitetsforbedring, har det i 2013 vært 

naturlig å ta utgangspunkt i den eksterne revisjon av Nordlandssykehusets 

internkontrollsystem og kvalitetssikring utført av Deloitte høsten 2012. Siden den gang har 

foretaket jobbet målrettet og systematisk med å videreutvikle systemer og rutiner. I forhold 

til dette arbeidet har foretaket blant annet prioritert følgende oppgaver i 2013:  

 

• Revisjon og forbedring av styrende dokumenter i DocMap  

o Fremgangsmåte og innhold i ledelsens gjennomgang (LGG) er revidert og 

implementert gjennom en forenklet og forbedret versjon. 

o Prosedyre for Internkontroll er revidert og forbedret.  

• Styrket kompetansen på risikovurdering av måloppnåelse i henhold til RL25911 i 

klinikkene. 

• Utviklet søkefunksjonene i DocMap som gjør det enklere å søke etter dokumenter 
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”oppover og nedover” i organisasjonshierarkiet.  

• Målrettet arbeid med internrevisjonsarbeid på foretaksnivå  

o Har etablert lokalt internrevisjonsnettverk, og deltar i tilsvarende regionale 

nettverk.  

o Gjennomført løpende opplæring av nye internrevisorer i klinikkene. 

• Endringer og forbedringer i avvikssystemet DocMap  

o Elektronisk grensesnitt for pasienthendelser (mot Nasjonalt Kunnskapssenter) er 

implementert.  

o Elektronisk melding om personskade er implementert.  

o Elektronisk melding om samhandlingsavvik er implementert. 

• Utvikling av eLæringsprogram for Docmap. Dette vil danne grunnlag for en senere 

implementering i resten av regionen. 

  

Foretaket har også i løpet av 2013 vært gjenstand for en rekke eksterne tilsyn og revisjoner. 

Alle slike tilsyn bidrar til både å sikre at foretaket drives forsvarlig, og gir i tillegg nyttige 

bidrag til foretakets kontinuerlige forbedringsarbeid. Alle tilsyn og revisjoner utført i 2013 

har vært fremlagt for styret. 

 

3. Virksomheten skal ha et aktivitetsnivå og økonomisk resultat i tråd med budsjett.  

 

Regnskapet for Nordlandssykehuset viser ved utgangen av 2013 et underskudd på 19,3 mill 

kr, som innebærer et budsjettavvik på 41,3 mill kr i forhold til resultatkrav. Resultatet er 

forbedret med 10,3 mill kr fra 2. tertial 2013. 

  

Etter at resultatutviklingen i 1. tertial 2013 viste store negative avvik, ba styret om å få seg 

forelagt analyse over de vesentligste drivere for budsjettoverskridelsene, og forslag til 

relevante tiltak innen 1.7.2013. Slik analyse ble fremlagt i styresak 58-2013. Denne viste at 

resultatutfordringen, korrigert for særskilte kostnads-periodiseringer i 1.tertial, var fordelt 

med 3/5 effekter fra inntektssvikt og 2/5 effekter fra kostnadsoverskridelser. En betydelig 

andel av utfordringen kunne relateres til ressursavgivelse for deltakelse i større regionale 

prosjekter, samt konsekvenser av byggeaktivitetene i foretaket. Styret vurderte ut fra 

analysen av driften pr 1. tertial 2013, det som nødvendig å iverksette strakstiltak for å 

balansere driften, og vedtok en tiltaksplan med både kort- og langsiktige tiltak for å øke 

inntektene og redusere kostnadene. 

 

Selv om resultatet var ytterligere forverret ved utgangen av 2. tertial 2013, viste resultatet for 

august isolert sett overskudd. Det indikerte at de iverksatte tiltakene i styresak 58-2013 

begynte å gi effekt, med positiv trend både for ISF inntekter, varekostnader og 

månedsverkutvikling.   

 

Avviket mot budsjett ved utgangen av 2013 er fordelt med om lag 2 mill kr på inntektssiden 

og om lag 40 mill kr på kostnadssiden. I forhold til resultatet ved utgangen av 2. tertial, der 

avviket på inntektssiden utgjorde om lag 30 % av det samlede avviket, er det kostnadssiden 

som utgjør den vesentlige delen av budsjettavviket ved utgangen av året med hele 97 %.  

 

På inntektssiden er det produksjonsinntekten uttrykt ved ISF-inntekt som svikter. Foretaket 

har en nedgang i heldøgn, dag og poliklinisk dagbehandling målt mot 2012, mens den 

polikliniske aktiviteten er økt. Foretaket har dermed oppnådd ønsket reduksjon i 

heldøgnsaktivitet, men har samtidig ikke oppnådd forventet økning i dagbehandling. Andre 

inntekter viser et positivt avvik, slik at samlede inntekter omtrent er i balanse. På 
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kostnadssiden er det lønn og innleie, varekostnader (laboratorierekvisita) og andre 

driftskostnader som utgjør det vesentlige av budsjettavviket.  

 

Nordlandssykehuset har over lengre tid vært i en prosess med ombygging og modernisering 

av sykehuset i Bodø, samtidig som aktiviteten har vært forsøkt holdt på et normalt nivå. 

Opprettholdelse av tilnærmet ordinær drift i et byggeområde har vist seg å være krevende, 

både med hensyn til praktiske hindringer underveis, og ikke minst på grunn av at sentrale 

ressurser for produksjonen i stor utstrekning benyttes i forberedende aktiviteter knyttet til 

moderniseringen. I tillegg til dette har andre aktiviteter som hasteinnføring av Sectra, 

deltakelse i FIKS/HOS-prosjektene, innføring av nytt HR system, samt deltakelse i andre 

prosjekter medført ytterligere ressursuttak av personell, samtidig med at implementering av 

nye systemer har endret arbeidsrutinene i store deler av foretaket. 

 

Konsekvensen av dette synliggjøres nå i form av nedgang i aktivitet, økte følgekostnader og 

slitasje på personell. For lønnsområdet er det viktig å merke seg at Nordlandssykehuset har 

en ikke- budsjettert lønnskostnad, knyttet til FIKS/HOS-prosjektet på ca 1 million kroner pr 

måned. Tilsvarende påløper 1-2 millioner kroner pr måned i merkostnad/mindreinntekt, som 

følge av de løpende driftsutfordringer ved ombyggingen i Bodø.  

 

Nordlandssykehuset Bodø bygges ut og moderniseres for totalt 4 mrd kroner. Ny 

behandlingsfløy vil stå ferdig i 2015, mens sengeområdene først vil være ferdig ombygget i 

2018/2019. Nordlandssykehuset vil i årene som kommer, fortsatt og til dels i enda større grad 

enn i dag, være preget av pågående byggeaktiviteter og innføring av nye IKT-systemer. 

Organisasjonen vil, både som følge av et betydelig uttak av personell og arealmessige 

begrensninger i denne perioden, ha liten fleksibilitet i forhold til ytterligere driftsmessige 

justeringer. Reduksjon i kostnader/personellressurs i denne perioden kan derfor vanskelig 

gjennomføres uten reduksjon i pasienttilbudet. 

 

Styret i Nordlandssykehuset HF vedtok i styresak 67-2013 igangsettelse av 

”Utviklingsprogrammet 2013/2014” for Nye Nordlandssykehuset. Utviklingsprogrammet 

skal bidra til at Nordlandssykehuset Bodø etableres med en moderne organisasjonsstruktur, 

og faglig oppdatert profil når de moderniserte behandlingsbyggene ferdigstilles. Med disse 

nye fasilitetene åpnes nye muligheter for utvikling og etablering av nye tilrettelagte 

pasientforløp. Med den første innflytting i K-fløya høsten 2014 og full drift i 1. kvartal 2015, 

vil viktige forutsetninger for samhandling og moderne pasientbehandling innenfor 

helseforetakets økonomiske ramme komme på plass. Konkretisering av tiltak vil følge som 

en del av utviklingsprogrammet. 

 

 

 Sørge for å ha minst en årlig gjennomgang fra ledelsen av foretakets interne styring og 

kontroll. Ledelsens vurderinger og beslutninger skal dokumenteres.    

Foretaket benytter «ledelsens gjennomgang» som et sentralt virkemiddel i 

ledelsesoppfølgingen av internkontrollen i foretaket. Direktørens gjenomgang med nivå 2 

ledere, ble gjennomført i perioden mellom desember 2012 og mars 2013. Resultatet av denne 

gjennomgangen ble fremlagt styret i sak 59-2013 ”Rapportering fra Ledelsens Gjennomgang 

av foretaket”. 

Innholdet i ledelsens gjennomgang er beskrevet i retningslinje RL2339. Denne prosedyren 

har i 2013 vært gjenstand for en revisjon, hvor målsetningen var å gi enda tydeligere rammer 

og krav for gjennomgangen. 

http://www.nlsh.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Styret%20NLSH/Styresak_59_2013_Rapportering_ledelsens_gjennomgang_foretaket.pdf
http://www.nlsh.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Styret%20NLSH/Styresak_59_2013_Rapportering_ledelsens_gjennomgang_foretaket.pdf
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Helseforetakene skal styrebehandle: 

 Ledelsens gjennomgang av tilstanden i helseforetaket med hensyn på risikovurdering, 

oppfølging av internkontroll og pasientsikkerhet, og tiltak for å følge opp avvik.  

Resultatet fra ledelsens gjennomgang ble fremlagt styret i sak 59-2013 ”Rapportering fra 

Ledelsens Gjennomgang av foretaket”. I saken fremstilles en risikovurdering og beskrivelse 

av tiltak. 

 

 

 

 Månedlige virksomhetsrapporter, og vedta eventuelle korrigerende tiltak uten unødig 

opphold, herunder også gjennomføringen av helseforetakets investeringsplan sett opp 

mot vedtatt fremdriftsplan og tildelt investeringsramme.  

Det er utarbeidet månedlige Driftsrapporter for månedene januar til desember. I tillegg er 

ØBAK for disse månedene også utarbeidet. Alle Driftsrapportene er behandlet i styret til 

Nordlandssykehuset HF i løpet av 2013. Det ble i styremøtet i juni, vedtatt korrigerende 

tiltak for driften som ble iverksatt umiddelbart. Disse har bidratt til at økonomien ble 

forbedret andre halvdel, målt mot første halvdel av 2013. 

 

Det utarbeides ikke egen Driftsrapport for desember måned da dette er en del av 

Årsberetning og Årlig melding for 2013. 

 

 

 

 Rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan for 

oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, jf. krav i OD 2011.   

Det ble i 2013 gjennomført 2 revisjoner i NLSH HF av Internrevisjonen i Helse Nord. 

Følgende områder ble revidert: 

 

1. Internrevisjonsrapport 1/2013, Revisjon av tverrgående prosesser mellom 

helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS. 

2. Internrevisjonsrapport 02/2013, Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset 

HF. 

 

Med utgangspunkt i disse to revisjoner, ble følgende handlinger gjennomført: 

   

1. Internrevisjonsrapport 02/2013, Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF 

a. Revisjonsrapport ble fremlagt styret 7.11.2013 (Styresak 99-2013). 

b. Plan for lukking av anbefalinger som fremkom i revisjonsrapport ble fremlagt 

styret 5.12.2013 (Styresak 108-2013). 

 

2. Internrevisjonsrapport 1/2013, Revisjon av tverrgående prosesser mellom 

helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 

a. Opprinnelig plan var å legge frem rapporten for styret i Helse Nord i 

desember 2013. Imidlertid er denne sak utsatt til 2014.  

b. Etter styrebehandling i Helse Nord, vil man starte arbeidet med å lukke 

anbefalinger som er gitt. Noen av anbefalingen skal lukkes på foretaksnivå, 

RHF – nivå og på tvers av de regionale helseforetakene i Norge. 

http://www.nlsh.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Styret%20NLSH/Styresak_59_2013_Rapportering_ledelsens_gjennomgang_foretaket.pdf
http://www.nlsh.no/getfile.php/NLSH_bilde%20og%20filarkiv/Styret%20NLSH/Styresak_59_2013_Rapportering_ledelsens_gjennomgang_foretaket.pdf
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c. Når rapporten er behandlet i styret i Helse Nord vil den blir lagt frem som 

referatsak til styret i NLSH HF. 

 

 

 

 Styrebehandle status og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i pasienttilbudet.  

Nordlandssykehusets styre har som mål at minst 20 % av styresakene skal være knyttet til 

kvalitet og pasientsikkerhet, og det føres oversikt over dette tilgjengelig på foretakets 

intranettsider. I 2013 var følgende saker direkte knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet; 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
Helseforetakene skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 2013. 

Eventuelle avvik i fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF. Helse Nord RHF 

skal gis plass i intern prosjektgruppe på månedlige statusmøter i plan- og 

gjennomføringsfasen.  

 

 

Helseforetakene skal:  

 Følge opp og implementere endringene i konsernbestemmelser investeringer.  

Dette følges opp løpende gjennom året. 
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 Innrette virksomheten etter RHF-styrets vedtak om budsjett i møte 31.10.12.    

Budsjett for driftsåret 2013 ble utarbeidet for å levere et resultat på 22 mill kr i overskudd. 

Det ble utarbeidet tiltak for å nå dette målet, blant annet sengetallsreduksjon, nedbemanning, 

reduksjon i innleie og omorganisering av driften. Noen av tiltakene har blitt iverksatt og 

innfridd fullt, andre tiltak har ikke gitt like stor effekt som forventet.  

 

I tillegg har utbyggingsprosjektene påført Nordlandssykehuset økte kostnader utover det som 

var lagt inn i budsjettet for 2013. Dette skyldes blant annet behov for rokkeringer av enheter 

og endrede driftsforutsetninger knyttet til logistikk av varer og tjenester.  

 

 

 

 Rapportere kvartalsvis fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående byggeprosjekter, 

samt i utbyggingsfasen rapportere månedlig status til virksomhetsrapporten.  

Det rapporteres tertialvis for styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF. 

Tertialrapporten omhandler Byggetrinn 2 ved Nordlandssykehuset Bodø, og nytt sykehus i 

Vesterålen. 

Det utarbeides detaljerte månedsrapporter for byggeprosjektene som gjennomgås i 

styringsmøter mel direktøren. 

 

 

 

 Følge opp vedlikeholdstiltak for 2013-2016 slik de kommer frem gjennom samordning av 

vedlikeholdsplanen, driftsbudsjett og investeringsplan.  

De vedlikeholdsplaner som legges innenfor tilgjengelig budsjett følges, og endres i den grad 

det anses nødvendig, innenfor driftsbudsjettets rammer dersom andre prioriterte forhold 

dukker opp for å holde produksjonslokaler operative. En betydelig del av 

vedlikeholdsetterslepet dekkes gjennom pågående byggeprosjekter. Øvrige tiltak prioriteres 

innenfor gjenværende investeringsramme i konkurranse med kritiske utstyrsanskaffelser. Det 

er en utfordring å drive preventivt vedlikehold innenfor de foreliggende økonomiske rammer, 

enten dette er investering eller drift. 

 

 

 

 Ferdigstille arbeidet med å registrere alle sykehusbygg etter klassifikasjonssystemet og 

oppdatere denne løpende i den nasjonale databasen for registrering av sykehusbygg.  

Siden det har vært stadige revisjoner av klassifikasjonssystemet, har tidligere gjennomført 

arbeid ved NLSH ikke vært mulig å rapportere i en nasjonal base, ei heller sluttføre i 2013. 

Arbeidet med å klassifisere arealene ved sykehusene fremstår fornuftig, og dette vil 

prioriteres for 2014 innenfor den del av vår virksomhet som driver dette arbeid. Imidlertid er 

sluttføring av arealregistreringer i Jonatan av vesentlig karakter, for en optimal planlegging 

av vår renholdsvirksomhet, og sluttføres først.  

 

 

 

 Følge opp forvaltningsplanene utarbeidet i 2012 i henhold til landsverneplanen for 

helsebygg, herunder tinglysing og synlig merking mv. 
24
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 jf krav i Foretaksprotokoll 2013 fra HOD, punkt 5.13.  
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Når det gjelder forvaltningsplaner er dette utarbeidet for alle bygninger, både verneklasse 1 

og verneklasse 2. På grunn av manglende mal for forvaltningsplaner for parkanlegg gjenstår 

dette arbeidet. Planene vil nå bli sendt til kulturminnefaglig rådgiver for kvalitetskontroll. 

 

 

 

 Utarbeide utviklingsplaner i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging forut for 

planlegging av investeringsprosjekter i samarbeid med Helse Nord RHF.  

Investeringsprosjektene i Bodø og Vesterålen har fulgt tidligfaseplanleggeren slik den forelå 

da prosjektene ble besluttet. For Bygg for Kliniske Kontorarbeidsplass i Bodø som er til 

behandling i styrene følges siste utgave av veilederen, 

 

 

 

 

9.3 Innkjøp 
 

 

Helseforetakene skal: 

 Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp og HINAS’ strategiplan, med tilhørende 

handlingsplaner.  

Gjennom deltakelse i prosjektgruppen og styringsgruppen som har arbeidet med utvikling av 

strategiplan og ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord RH, har 

Nordlandssykehuset HF vært en aktiv bidragsyter. Nordlandssykehuset HF benytter seg 

aktivt av nasjonale innkjøpsavtaler inngått av HINAS på nasjonalt nivå. HINAS’ strategiplan 

er et viktig styringsdokument for innkjøpsavdelingen i forbindelse med planlegging av 

anskaffelsesprosessene. 

 

 

 

 Sørge for nødvendige ressurser til innkjøpsfunksjonen, systemutvikling og -forvaltning, 

herunder stille til rådighet ressurser i regionale og nasjonale anskaffelser.  

Nordlandssykehuset har på forespørsel foreslått deltakere til nasjonale brukergrupper, i 

forbindelse med anskaffelsesprosesser ledet av HINAS. Sykehusets fagsjef har sammen med 

klinikksjefene ansvaret for å finner representanter med relevant faglig bakgrunn. 

Innkjøpsavdelingen fikk i 2012 styrket saksbehandlerkapasiteten med tanke på den 

kommende omorganiseringen til kategoribaserte innkjøp.  

 

 

 

 Etablere en plan for ferdigstillelse av ”bølge 2
25

” – innkjøps- og logistikksystemet, samt plan 

for fullimplementering.  

Formålet med bruk av Clockwork til innkjøp, er først og fremst å sikre at sykehusets 

bestillinger av varer og tjenester kanaliseres til de leverandørene en har avtaler med. Videre 

bidrar systemet til effektiv fakturabehandling. Ca 90 % av sykehusets forbruk av 

forbruksmateriell til den kliniske virksomheten avropes via Clockwork. Nordlandssykehuset 

HF benytter i tillegg Portico for innkjøp av driftsmateriell til drift og vedlikehold av bygg, og 

Merida for innkjøp av medisinteknisk materiell. Nordlandssykehuset har på den måten 
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 Fase 2 av Helse Nords handlingsprogram for innføring av nytt innkjøpssystem – ”Clockwork”. 
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organisert sine varekjøp i systemer , som sikrer god kontroll på at innkjøpene foregår i tråd 

med lov og forskrift. 

 

 

 

9.4 Klima- og miljøtiltak  
 

Helseforetakene skal: 

 Alle helseforetakene skal ferdigstille arbeidet med å etablere miljøledelse. Arbeidet med 

miljøsertifisering etter NS-ISO 14001 skal følges opp.  

Arbeidet er godt i gang, men risikoanalyse knyttet til målsetningen om å bli ISO-14001 

sertifisert i 2014 viser betydelig risiko. Dette skyldes en betydelig øvrig prosjektportefølje 

med høy prioritet, organisasjonens fokus på ibruktakelse og sikker og effektiv produksjon fra 

2 nye sykehusbygg, samt permisjon hos prosjektleder. Det er tvilsomt at NLSH HF klarer å 

innfri dette målet i 2014. Imidlertid viser samme ROS langt lavere risiko for 2015.   

 

 

 

 Ferdigstille arbeidet med å utforme klima- og miljøstyring, kartlegge foretakets 

miljøpåvirkning og utarbeide miljømål, og ferdigstille plan for gjennomføring av 

miljøsertifisering i samarbeid med øvrige HF og valgt sertifiseringsorgan.  

Det meste av prosedyrene er utarbeidet og skal legges inn i 

miljøhåndbokdokumentsamlingen i docmap. Denne dokumentsamlingen skal være klar i 

april 2014.  De vesentlige miljøaspekter og miljømål skal være på plass i løpet av mars 2014. 

Det jobbes med å få på plass opplærings og informasjons –dokumentasjon, som skal brukes 

under implementeringen av prosjektet i organisasjonen.  Målet blir ikke nådd da 

risikoanalysen viser, at organisasjonene ikke er mottakelig for flere prosjekter pga høy 

arbeidsmengde. 

 

 

 

 Følge opp ENØK-tiltakene som blir besluttet gjennomført i ENØK-planen som utarbeides 

for Helse Nord mot slutten av 2012 etter behandling av søknad om støtte til planen fra 

ENOVA.     

Blant de tiltak som er registrert totalt sett for NLSH HF, er det gjort prioriteringer som har 

gitt en liste på de beste prosjektene med en total kostnadsramme på 12 mill. Denne er 

fremmet via HN RHF, og det er innvilget ENOVA –og støtte fra HN for totalt 8 mill. Det har 

vært en diskusjon blant HF’ene om den videre finansiering, og det er ikke iverksatt prosjekter 

i 2013. Iverksettelse i 2014 er avhengig av den økonomiske situasjon innenfor investering.  

 

              

 

 

9.5 Organisasjons- og lederutvikling, arbeidsgiverstrategi 
 

9.5.1 Personal og kompetanse 

Virksomheten i helseforetakene skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle nivåer.  

Arbeidet med ledelse og lederutvikling skal særlig innrettes slik at ledere i førstelinjen har 

nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder.  
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Helseforetakene skal: 

 

 Rapportere bemanning. Vedlagt tabellen viser endring i forbrukte månedsverk (*), 

sammenlignet med samme tertial i fjor. Videre hva det er budsjettert (**) med av 

endringer, sammenlignet med i fjor. Budsjettposter med flere elementer (eks. flere 

prosjekter) beskrives nærmere. Det bes kommentert differansen mellom forbrukte- og 

budsjetterte månedsverk; kan differansen knyttes til forbruket av faste stillinger eller 

variabellønn. Årsak til endring i tellegrunnlaget kommenteres.  

 

 

 
 

 

 

Bemanningsanalyse, årlig melding
Brutto månedsverk, endring mot tilsvarende periode i fjor

Klinikker: SUM

Forbruk månedsverk -14,7

Planlagt endring (budsjetterte/permisjoner):

Prosjekter 2,5

Permanent utvidelse av pasienttilbud 14,4

Permanent utvidelse knyttet til kvalitetsforbedring 8,8

Permanent utvidelse knyttet til andre funksjoner 13,1

Omorganisering/nedbemanning -34,4

Permisjoner med lønn 0,0

Sum budsjetterte/planlagte 4,4

Forbruk ut over planlagt endring: -19,1

Permanent utvidelse av pasienttilbud

Medisinsk klinikk, opptrapping satsingsområder 7,1

Diagnostiske tjenester 6,3

Kirurgi 1,0

Permanent utvidelse knyttet til kvalitetsforbedring

Kvalitetskrav fødselsomsorg 7,8

Permanent utvidelse knyttet til andre funksjoner

Driftsteknisk 7,7

Prehospital 3,0

Medisinsk klinikk 2,4

Omorganisering/nedbemanning

Omorganisering psykisk helse -33,0
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 Arbeide for å øke andelen faste stillinger, stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger 

og tilby flere heltidsstillinger. Dette skal gjøres i nært samarbeid med Helse Nord RHF.  

Gjennomsnittlig deltidsandel i NLSH var 33,9 % i 2013. Størst er deltidsandelen hos ansatte 

som arbeider i turnusordninger: helsefagarbeidere/hjelpepleiere 59,74 %, sykepleiere 33,87% 

og assistenter/ pleimedhjelpere 30,41 %. Det er vanskelig å sammenligne med tidligere år, da 

2013 er det første året vi kan rapportere sikre tall. 

 

Det jobbes aktivt ift lovbestemmelsen om fortrinnsrett til høyere stillingsbrøk. Dette betyr at 

flere får økt stillingsbrøk eller hel stilling. Ny lovbestemmelse om å omgjøre ekstravakter til 

faste stillinger vil først få effekt ved utløpet av 2014. Vi vil i løpet av første halvdel av 2014 

gå aktivt ut med opplæring om alle bestemmelser, som har konsekvenser for deltidsarbeid og 

rett til faste stillinger. 

 

 

 

 Sikre at habilitetsregler og rutiner for bierverv følges opp, og rapportere status på antall 

bierverv pr. 31.12.2013.  

Reglene for bierverv fremgår av arbeidsreglementet som utdeles til alle som tiltrer i stilling 

ved  NLSH. I tillegg er ansatte forpliktet til å registrere bierverv i personalportalen. Det 

legges opp til økt opplæring og oppfølging av ledere ift bruken av personalportalen. Det er 

hittil kun registrert inn 37 meldinger om bierverv i portalen, noe som  tyder på 

underrapportering 

 

 

 Bidra til å nå overordnede mål i ”Samfunnskontrakt for flere lærlingeplasser”, herunder sikre 

flere lærlingeplasser både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører 

Fagansvarlig for helsefaglærlingene har: 

 Årlig skolebesøk til VG2 klassene for å informere om NLSH lærling ordning – 

rekruttering av helsefaglærlinger. 

 Organiserer omvisning av NLSH til alle VG1 klassene på Helse og Oppvekst – 

rekruttering til helsefag, ambulanse og sykepleierfaget. 

 Organiserer elevplasser til VG2 elevene. Hadde en økning fra 5 til 9 plasser for 

elevene i PTF 2013 på NLSH Bodø. 

 Samarbeider med Bodø kommune – Rekrutterings patruljen ” Bli Helsefagarbeider”, 

men skolebesøk hos alle 10 klassene i Bodø samt vg1 Helse og oppvekst og VG2 

helsefag. 

 Stand på yrkesmesser både i Bodø og Fauske + NAV jobbmesse 

 Instruktørene og enhetslederne til NLSH får årlig tilbud om deltakelse på instruktør 

kurs som ledes av Fylkeskommunen. 

 

Samtlige som tok fagprøven (5 stk) i 2013 på NLSH bestod med beste karakter.  

Kun en person som enda ikke har gått opp pga svangerskapspermisjon (hun går opp i 2014). 

 

Kull 2012-2014 

50% FRAFALL – Årsak (feilvalg av yrke, økonomiske og personlige årsaker)  

4 stk fra dette kullet vil gå opp til fagprøven 2014. 

 

Kull 2013-2015 

9 stk fikk tilbud om lærling plass. 1 sa fra seg plassen før hun startet pga manglende 
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barnehageplass.- 8 startet 2. sep.2013  

 

Utgangen av 2013 

Totalt 12 helsefaglærlinger i NLSH – 4 stk andre års lærlinger + 8 første års lærlinger 

Det ble ikke tatt inn flere pga ombygging av NLSH Bodø og nybygging av  

NLSH Vesterålen, avdelingene så store fysiske begrensninger med å ta inn flere. 

 

 

 

 Arbeide med å innføre en felles metode for forbedringsarbeid innen kvalitet og 

pasientforløp, herunder opplæring av førstelinjeledere 

Dette er ikke gjennomført på bred basis i 2013. Grupper av ansatte har imidlertid fått 

opplæring i tiltak for forbedringer i forløpet av innføring av pasientsikkerhetskampanjens 

tiltakspakker. Videre er det gjennom revisjoner av bruk av Trygg kirurgi sjekklisten, 

avdekket behov for endringer i praksis. Slike endringer er gjort i 2013 med dokumentert 

effekt.  

 

Det gjennomføres et omfattende opplærings/undervisningsprogram i 2014 i regi av ”K-

prosjektet” hvor metodikk for systematisk forbedringsarbeid undervises i store 

fellesforelesninger. 

 

 

 

 Delta i arbeidet med å styrke nettverk og utvikle førstelinjeledere.  

Det arbeides med dette i HR- sjefgruppa i Helse Nord etter initiativ fra RHFets HR-sjef. 

Det arbeides også med dette i forbindelse med utvikling av ny HR- avdeling i 

Nordlandssykehuset. 

 

 

 

 Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse  

Det er utarbeidet intern måltall på 30 % reduksjon i innleie.  

 

 

 

 Bidra til at valgt system og organisatorisk løsning for e-læring blir implementert i 

foretaksgruppen.  

NLSH har i 2013 hatt store ressurser på å hjelpe resten av regionen opp på e-læring og inn på 

felles e-læringsplattform, Campus. Arbeidet har omfattet opplæring av ansatte i 

forfatterverktøyet Storyline, opplæring av HF-administratorer for Campus, samkjøring med 

HN RHF, HN IKT og Docebo (leverandør) for innføring av e-læringsstrategien i regionen. I 

tillegg til dette har vi hatt fokus på å komme i gang med flere interne e-læringskurs. Seksjon 

for kunnskapsbygging og seksjon for intern-IT har hatt et nært samarbeid forå gjennomføre 

dette hele 2013. 

 

 

 

 Delta i regionalt samarbeid på utvalgte fagområder for å få bedre koordinert ferieavvikling, 

og å unngå uhensiktsmessig bruk av vikartjenester.  
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Klinikker og serviceavdelinger koordinerer ferieavviklingen internt i Nordlandssykehuset. 

Lokal hovedferieperioden besluttes årlig i direktørens ledergruppe. 

Temaet har vært opp i HR-sjefmøter initiert av RHFet. 

 

 

 

 Sørge for rask og effektiv tilsettingsprosess for turnusleger i samarbeid med aktuelle 

kommuner.   

Det er utarbeidet rutine som følges for å sikre rask og effektiv tilsettingsprosess. 

 

 

 

 Forsere arbeidet med samlet aktivitetsbasert bemanningsplanlegging basert på faktisk 

informasjon om driften, i nært samarbeid med medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste.  

NLSH nedsetter i 2014 en styringsgruppe som skal ha fokus på aktivitetsbasert 

bemanningsplanlegging. HR ansatte i siste halvdel av 2013 to medarbeidere med oppgaver 

dedikert til ressursplanlegging. Det har i denne perioden vært gjort omfattende opplæring. 

Medarbeiderne har bistått klinikkene i rådgiving og har også bidratt med utarbeidelse av 

arbeidsplaner. Kunnskapen om aktivitetsstyrt arbeidstidsplanlegging er i dag for liten og 

første halvdel av 2014 skal brukes til å etablere kompetanse på område, samt starte med 

konkrete prosjekter i klinikk. 

 

 

 

 Bidra i arbeidet med kartlegging og utredning for å vurdere å utvide sykehusenes åpningstid 

for planlagt virksomhet 

Det er ikke gjennomført kartlegginger eller utredninger som basis for en slik vurdering i 

2013. 

 

 

 

 

 Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte. Dette inkluderer tydeliggjøring av 

partssamarbeidet og medbestemmelse.    

Det gjennomføres løpende dialogmøter (informasjon), drøftings- og forhandlingsmøter med 

de tillitsvalgte som part, og foretakets ledelse er opptatt av å ha et godt samarbeid med de 

tillitsvalgte. 

 

 

 

 Sørge for at medbestemmelse/medvirkning synliggjøres i styresaker gjennom et eget punkt.  

Det innføres et eget punkt i relevante styresaker som synliggjør hvordan medbestemmelses- 

og medvirkningsprosess er ivaretatt. Dette kvalitetssikres av HR-sjef og administrasjonssjef. 

 

 

 

 Ha oppmerksomhet på forholdet mellom lønnsutviklingen for ledere og øvrige ansatte. 
26

  

Lønnsutvikling skjer i tett samarbeid mellom HR og ledelsen i sykehuset og iht gjeldende 
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 Jf retningslinjene for ”Ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper” av 31.mars 2011. 
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overenskomster. Det er fokus på lønnsutvikling mellom ledere og øvrige ansatte, og også 

lønnsutvikling sett i et likestillingsperspektiv. 

 

 

 

9.5.2 Helse, miljø og sikkerhet 

 

Helseforetakene skal: 

 Utarbeide handlingsplan og tidsplan for forberedelse, gjennomføring og oppfølging av 

medarbeiderundersøkelse i foretaket for perioden 2013-2014.  

NLSH har deltatt i Helse Nords arbeid med å utvikle et felles konsept for gjennomføring av 

medarbeiderundersøkelser. Vi har også erfaring fra gjennomføring av tilsvarende 

undersøkelser i hele Foretaket i årene 2010 og 2011. På grunn av meget høy 

arbeidsbelastning, både på ledere og ansatte knyttet til gjennomføring av flere store og 

parallelt gående prosjekter, har det ikke vært riktig å planlegge gjennomføring av 

undersøkelsen før tidligst høsten 2014. Mer detaljert planlegging av dette vil finne sted etter 

implementering av organisasjonsplan for ny HR-avdeling vinteren 2014. 

 

 

 

 

 Arbeide systematisk internt i eget foretak, og samarbeide regionalt, for å sikre etterlevelse av 

arbeidstidsbestemmelsene for både egne ansatte og innleide vikarer.  

Det er stort fokus på aml-brudd i foretaket. Det er laget veileder for lederne. I tillegg ser man 

behovet for ytterligere opplæring i arbeidstidsbestemmelser. 

 

 

 

 Registrere og kategorisere avvik på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Handlingsplaner for 

ytterligere forbedringer skal utarbeides innen 01.05.13.  

Rapport fra GAT viser fortsatt mange aml-brudd. På grunn av endringer i GAT i 2013 (ift 

utrykning på vakt), kan ikke tall fra 2013 sammenlignes med 2012. Lederne rapporterer nå 

på kategori. Flest brudd er på maks timer pr dag, brudd på ukefri-regelen og aml-timer 

(overtidstimer) pr uke. Det er stort fokus på aml-brudd i foretaket. Det er laget veileder for 

lederne. I tillegg ser man behovet for ytterligere opplæring i arbeidstidsbestemmelser. 

 

 

 

 Registrere innleide vikarer i vaktboka i GAT, for å ha kontroll på arbeidstiden deres.  

Alle vikarer som ikke er tilknyttet vikarbyrå ,legges inn i GAT på samme måte som ansatte. 

 

Når det gjelder vikarer fra vikarbyrå legges sykepleiere inn i GAT, mens dette bare 

unntaksvis gjelder for leger. Dette må det jobbes videre med. 

 

 

 

9.5.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

 

Rapporteringstekst Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 
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nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 

 

Helseforetakene skal: 

 Videreføre arbeidet med Helseinformasjonssikkerhetsforskriften.
27

  

Helseinformasjonssikkerhetforskriften (HISFOR) er blitt godkjent som forskrift, men er enda 

ikke trådt i kraft. Mye tyder på at Helseregisterloven og nye journalloven vil omfatte mange 

av de samme krav som ligger i HISFOR, og at forskriften vil bli trukket tilbake. Foretaket 

har derfor likevel valgt å innarbeide mye av innholdet i HISFOR i den videre satsing på 

informasjonssikkerhet. 

 

Satsningen kommer til uttrykk gjennom det nye styringssystem for informasjonssikkerhet 

med tilhørende prosedyrer. Her er det lagt til rette for felles prosedyrer i hele regionen. Dette 

ansees som viktig ikke minst grunnet samhandling mellom foretak og fellesskap til systemer, 

samt behov for fleksibilitet ved at ansatte ofte forflytter seg på tvers av foretak innad i 

regionen. Implementeringsplan for dette styringssystemet inneholder 17 aksjonspunkter som 

skal gjennomføres på alle klinikkene i NLSH.  

 

Forankring hos ledelsen skjer nå i vår, mens innføringen til de øvrige ansatte skjer til høsten. 

Målet har vært å starte implementeringen noe tidligere, men man har her vært avhengig av at 

e-læringsystemene var på plass. Noen uklarheter HF'ene imellom knyttet til valg av 

eLæringsplattform og begrenset kapasitet hos HN IKT, har gjort dette vanskelig. 

 

Oppsummert skal klinikkledelsen med støtte fra sikkerhetsansvarlige gjennomføre følgende 

innen utgangen av 2014: 

 Gi tilbakemelding til personvernombudet om møtetidspunkt for å planlegge 

implementeringen i klinikken. 

 Gjennomføre e-læring i informasjonssikkerhet for ledere. 

 Gjennomgå SIS med avdelinger (målgruppe ledere). 

 Oppnevne en BAS-koordinator («master») pr avdeling.   

 Kontrollere taushetserklæring. 

 Kontrollere personellets tilgang til informasjonssystemene samt avdekke mulig misbruk 

av tilganger. 

 Utarbeide oversikt over registre og prosjekter som inneholder personopplysninger og 

klassifisere disse . 

 Kontrollere at klinikken/avdelingen har beredskapsplaner ved bortfall av 

informasjonssystemer. 

 Definere akseptabel risiko på de viktigste områdene.  

 Planlegge og gjennomføre risikovurdering av de kliniske systemene.  

 Kontroll og oversikt over eksterne tjenesteytere og leverandører.  

 Kontroll om at informasjonssikkerhetsavvik er inkludert i avdelingens avviksrutiner. 

 Opprette en arbeidsgruppe for gjennomføring og samordning av felles rutiner (dette kan 

være BAS-ansvarlige med en leder eks. klinikkrådgiver). 

 Orientere klinikken om nye/endrede prosedyrer og hva dette innebærer.  
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 Informasjon og opplæring BAS-koordinatorer om hvilken praksis som skal etableres for 

administrering av e-læring. 

 Iverksette gjennomføring av e-læringskurset i informasjonssikkerhet for øvrige ansatte.  

 Avmelding at styringssystemet er implementert til Sikkerhetsansvarlig. 

 

 

 Avgi personell til deltakelse i FIKS og Medikasjon-Kurve-prosjektet.  

NLSH har levert på alle punkter hva gjelder frigivelse av ressurser/ personell til FIKS 

relaterte aktiviteter. Dette gjelder ressurser til HOS- ERL-, patologi og utviklingsprosjektene. 

I tillegg har NLSH deltatt aktivt i gruppen som har utarbeidet kravspesifikasjon i 

medikasjon-kurveprosjektet, hvor foretaket har bidratt med 6 personer.  

 

I HOS prosjektet har NLSH p.t på plass fast prosjektleder, en rekke prosjektdeltakere (ca 13 

personer fordelt på ulike arbeidsgrupper), samt ca. 90 superbrukere som vil bli helt sentrale 

ifm implementeringen som kommer. I tillegg bidrar NLSH med ca. 25 personer i 

utviklingsløpene i FIKS 

 

 

 

 Arbeide systematisk for å forebygge, forhindre og avdekke svikt/avvik i de 

pasientadministrative systemene, og etablere rutiner for varsling innad og rutiner for 

erfaringsutveksling på tvers av helseforetak.  

Nordlandssykehusets internkontroll er også innrettet mot å forebygge og avdekke svikt i 

pasientadministrative systemer. Det er innført en rekke konkrete rutiner og prosedyrer som 

skal bidra til å sikre nettopp dette. Eksempler på slik er: 

 

 Med utgangspunkt i forhold avdekket gjennom tilsyn, har Nordlandssykehuset 

utarbeidet og implementert nye prosedyrer for mottak og sending av henvisninger. 

 DIPS 8192 Venteliste – pasientliste ordinært avsluttet - rapport tas ut ved utgangen 

av hver måned, og danner grunnlaget for løpende oversikt gjennom året over 

rettighetspasienter og fristbrudd. Denne rapporten danner også grunnlaget for 

oversikt over hvilke fagområder i de ulike klinikkene som har fristbrudd. 

Tiltaksplaner i klinikkene baserer seg på denne rapporteringen.  

 Fristbrudd og truende fristbrudd baseres på samme utrekk, og tas ut på ukentlig basis. 

Dette rapporteres til klinikkene over truende fristbrudd for neste to ukers periode. 

Klinikkene bruker dette aktivt i sin planlegging av timeoppsett i de ulike fagområder. 

 Foretaket har etablert rutiner som skal sikre at prøvesvar blir fulgt opp og signert. 

Det tas regelmessig ut rapporter i DIPS i klinikkene for å sikre dette.  

 

Når det gjelder rutiner for erfaringsutveksling på tvers av helseforetak, vil dette i hovedsak 

dekkes gjennom fagdirektørmøtet. I tillegg vil internrevisjonen i Helse Nord være et viktig 

bidrag til å ivareta dette. 

 

 

 

 Sikre at rutiner ved intern henvisning i spesialisthelsetjenesten er i tråd med gjeldende rett 

innen 1. mai 2013.  

Rutiner for intern henvisning er implementert gjennom prosedyrene: 
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• PR25586 Mottak av henvisninger fra annet sykehus 

• PR23898 Sending av henvisning til annet sykehus 

 

Det er gjennomført opplæring for alt relevant personell. 

 

 

 Sikre at det elektroniske systemet for melding om uønskede hendelser er på plass innen 15. 

april 2013. Systemet skal være integrert i foretakets avvikssystem, og på en slik måte at 

Kunnskapssenteret både kan motta meldinger og gi tilbakemeldinger i systemet.  

Nordlandssykehuset HF har implementert elektronisk system for melding om uønskede 

hendelser.  Systemet er integrert mot foretakets avvikssystem i Docmap, på en slik måte at 

Kunnskapssenteret både kan motta meldinger og gi tilbakemeldinger i systemet.  

 

 

10. Oppfølging og rapportering 
 

Dette kapitlet presiserer krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt rutiner 

og frister for rapportering som skal følges i 2013. Kravene til enhetlig og standardisert 

regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Helse Nord RHF vil 

publisere standardiserte virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS
28

, og helseforetakene 

skal levere analyser av de innsendte data. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg. 

 

Rapporteringskravene fra Helse- og omsorgsdepartementet vil bli innarbeidet i Helse Nord 

RHFs rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding, Det vil framgå hvilke av kravene 

fra HOD som helseforetakene skal rapportere på, og hvilke som skal følges opp gjennom 

virksomhetsrapporteringen eller følges opp direkte fra Helse Nord RHF. 

 

Helseforetakene skal: 

 Sikre de pasientadministrative rutinene slik at helseforetaket avgir riktig rapportering til 

NPR.  

Det er utarbeidet og implementert pasientadministrative rutiner, som skal sikre riktig 

rapportering til NPR fra foretaket.  Som et ledd i HOS-prosjektet, vil det bli utarbeidet nye 

felles rutiner i regionen. Dette vil bli implementert etter hvert som de foreligger og i henhold 

til plan. 

 

 

 

 Sette av tilstrekkelige ressurser til å implementere LIS, samt kvalitetssikre data og lære opp 

eget personell.  

NLSH har en ressurs som deltar svært aktivt for å få kvalitetssikret data i LIS før 

implementering av systemet. Vedkommende har svært god kompetanse på systemet og vil 

kunne bidra til at nødvendig opplæring blir gitt. 

 

 

 Delta i Helse Nord RHFs arbeid med forenkling av virksomhetsrapporteringen, herunder 

kortere rapporteringsfrist og samordning av rapporter til styret og Helse Nord RHF. Frister i 

oversikt over rapporteringsrutiner og frister gjelder senest for månedsavslutning for mai.  
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Det er innarbeidet kortere frister for rapportering i henhold til bestilling fra Helse Nord RHF. 

NLSH har gjennom 2013 levert i henhold til disse fristene. 

 

 

 

 Bidra til kartlegging av omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten.  

Rapporteringstekst Årlig melding 

Kort beskrivelse av tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken grad målet er 

nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 

 

 

 

UNN HF og NLSH HF skal: 

 Delta i pilot i indikatorprosjekt for kostnadsnivå og produktivitet  

Økonomiavdelingen ved NLSH har stilt med ressurs i indikatorprosjektet for kostnadsnivå og 

produktivitet. 
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