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Innledning  
Styret inviteres i denne saken til å vedta årlig melding 2014 for Nordlandssykehuset HF. Årlig 

melding er styrets rapportering til eier om resultatoppnåelse i forhold til krav i Oppdragsdokument 

for 2014. 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 2014 
 

Kvalitet 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 

2014 fortløpende behandlet styresaker knyttet til kvalitetsarbeidet. Foretakets kvalitetsarbeid 

konkretisert gjennom disse styresakene er oppfattet som styrets arbeidsoppdrag innenfor kvalitet og 

pasientsikkerhet også i 2014, og oppfølging av tiltakene er vurdert å være i tråd med rammeverket 

for Helse Nords kvalitetsstrategi. Nordlandssykehusets ”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 

2013-2017” ble vedtatt at styret i mai 2013.      

 

Nordlandssykehuset deltar aktivt i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og rapporterer på 

tiltak innen fastsatte frister. Foretaket vil fortsatt arbeide med innsatsområdene nå som kampanjen 

er gått over i en 5-årig programfase. Innføringen av tiltakspakkene gjøres etter en spredningsplan 

som er vedtatt i direktørens ledergruppe. Det er klinikkenes og enhetenes ansvar å følge opp 

vedtaket, men seksjon for pasientsikkerhet bidrar med veiledning, kompetanse og 

klinikkovergripende tilrettelegging som f. eks utforming av felles informasjonsmateriell. 

Innføringen av tiltakspakkene er en stor utfordring også for Nordlandssykehuset, og det mest 

krevende er å få etablert varige endringer slik at tiltakspakkene bli en del av daglig drift. Likevel er 

alle tiltakspakkene som til nå er presentert i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet pilotert og 

spredningen i øvrig organisasjon er startet. Framdriften i innføringen er et fast punkt på 

Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet, som 2-4 ganger/år legges fram for 

styret. Innføringen av tiltakspakkene følges også jevnlig opp i direktørens oppfølgingsmøte med 

klinikkene. Det er også etter hvert eksempler på systematisk oppfølging på lavere nivå i 



 

Styresak 25/15                            Møtedato:   24. mars 2015                                                           2 

ledelseslinjen. Som et eksempel har en av klinikkene innført en kvalitetsrunde, der klinikk- og 

enhetsledere ukentlig har en gjennomgang av alle kvalitetstavlene i klinikkene, som i stor grad 

presenterer data fra tiltakspakkene. Oppmerksomhet og støtte fra linjelederne er en av de viktigste 

suksessfaktorene for å lykkes med implementeringen av tiltakspakkene. 

 

Nordlandssykehusets seksjon for pasientsikkerhet har i løpet av 2014 gjennomført 18 

nettverkssamlinger for samstemming av legemiddellister (SamStem) i samarbeid med farmasøyt fra 

Sykehusapotek Nord. Det er i dag ukentlig kontakt med farmasøyt fra Sykehusapotek Nord i det 

videre arbeidet med samstemming. I desember 2014 arrangerte den Regionale kompetansetjenesten 

ved Nordlandssykehuset i samarbeid med Sykehusapotek Nord en egen workshop i regionen for 

SamStem prosjektet.   

 

Data fra 30 dagers totaloverlevelse i Nordlandssykehuset viser at foretaket samlet har en 

totaloverlevelse som ligger rett over det nasjonale gjennomsnittet. På lokalisasjonsnivå ligger både 

Bodø og Lofoten høyere enn det nasjonale gjennomsnittet, mens Vesterålen ligger under. 

Vesterålen har hatt en negativ utvikling over år og kontrastene ser ut til å øke, spesielt hvis vi ser på 

underkategorier hvor 30 dagers overlevelse etter hjerneslag skiller seg spesielt negativt ut. Styret er 

blitt gjort oppmerksomme på denne utviklingen og har bedt om en nærmere analyse av 

overlevelse/dødelighet på lokalisasjonsnivå. I løpet av første kvartal 2015 startes det opp et prosjekt 

med fagmiljøene i foretaket for å undersøke dette. 

 

Nordlandssykehuset behandler årlig rapporten fra den nasjonale brukererfarings-

undersøkelsen (Pasopp) i brukerutvalg og styret.  Resultatene blir drøftet, og adekvate tiltak vurdert. 

Tidligere PasOpp-undersøkelser har vist at vi i Nordlandssykehuset har et forbedringspotensial 

innenfor områdene standard, informasjon, involvering og kultur. Det ble derfor i 2014 startet opp et 

prosjekt med tittelen «Oppmerksom vennlig kommunikasjon». Målet med prosjektet er høy 

pasienttilfredshet ved at pasientene skal bli behandlet på en optimal måte samt oppnå en 

avdelingskultur av oppmerksom vennlighet. Resultatmålet er konkret implementering av sykehusets 

verdier både i forhold til pasienter og til arbeidsmiljøet. Prosjektet er i disse dagene under 

evaluering og vil bli spredt videre i organisasjonen hvis evalueringen er positiv. I kjølvannet av 

gjennomgangen av resultatene fra PasOpp i 2013 (i desember 2014) ba styret administrasjonen om å 

legge fram en sak vedrørende samhandling med primærhelsetjenesten med vurdering av tiltak for å 

bedre pasientkvaliteten i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, se 

sak 32-2015. Det gjennomføres også lokale pasienterfaringsundersøkelser som offentliggjøres ved 

presentasjon på kvalitetstavler i pasientnære områder i de ulike enhetene. 

 

Risikostyring og internkontroll 

Foretaket har som tidligere gjennomført risikostyring på foretaksnivå og rapporterer i henhold til 

retningslinjene på dette. Risikostyring anses implementert på foretaksnivå. I det videre er 

ambisjonsnivået å iverksette prosesser for å implementere risikostyring som gjennomgående 

styringsmodell i foretaket på alle nivåer. Det er gjennomført opplæring i risikostyring og etablert et 

nettverk av risikokoordinatorer på tvers av klinikkene. Disse koordinatorene vil ha en sentral rolle i 

implementering av verktøy for risikostyring, og skal bidra til at kunnskapen blir økt og ytterligere 

spredt i foretaket. 

 

Det er igangsatt arbeid med operasjonalisering av målsettinger innenfor områdene kvalitet og 

pasientbehandling, organisasjon og personell og økonomi for å oppnå anvendbarhet på lavere nivå 

enn foretaket. Området investeringsplan vil fortsatt bli håndtert på foretaksnivå. Det er utviklet 

verktøy i Excel som muliggjør risikostyring som styringsprinsipp, og modellen implementeres og tas 

i bruk på lavere nivåer i organisasjonen. Ambisjonene med dette arbeidet er, ut over sterkere fokus 

på målsettinger og risikohåndtering som styringsmodell, at foretakets totale risikovurderinger skal 

være et aggregat av det underliggende arbeidet som foregår i klinikkene. Deler av skjematikken fra 

risikostyringsmodellen er implementert i foretakets arbeid med omstillingsutfordring/budsjett for 
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2015, og risikostyringsmodellen skal implementeres som del av oppfølgingen av budsjettarbeidet på 

klinikknivå i 2015. 

 

Nordlandssykehuset benytter Ledelsens Gjennomgang som sentralt virkemiddel i 

ledelsesoppfølgingen av internkontrollen i foretaket. Direktørens gjennomgang med nivå-2-ledere 

ble gjennomført i perioden april-mai 2014. I november gjennomførte direktøren ytterligere en 

ledelsens gjennomgang med klinikker, sentre og staber. Denne gjennomgangen var avgrenset til å 

omhandle miljøarbeidet i klinikk/stab, og var en viktig gjennomgang i forbindelse med 

sertifiseringen av foretaket i henhold til miljøstyringssystemet ISO14001.  

 

Samhandling 

Per i dag har 12 av 21 kommuner i Nordlandssykehuset nedslagsfelt etablert øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud (KAD-plasser). Etableringen har skjedd i samarbeid med Nordlandssykehuset. 

Beleggsprosenten i 2014 var 41 %. I november 2014 ble det gjennomført en KAD-samling i regi av 

samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset, med 40 deltakere fra de ulike kommunene. 

Resultatet av samlingen har vært en bedre forståelse av hvordan øyeblikkelig hjelp plasser kan 

benyttes og hva Nordlandssykehuset kan bidra med av opplæring og veiledning. Vi håper også at 

slike samlinger kan bidra til at beleggsprosenten for disse plassene vil øke, på fornuftig og 

hensiktsmessig måte. Vi er imidlertid usikker på om KAD plassene vil føre til redusert andel 

øyeblikkelig-hjelpinnleggelser fra kommunene. Hittil har vi ikke sett tydelige tegn på dette, snarere 

tvert i mot. 

 

Nordlandssykehuset avvikler årlige fagdager for leger med relevante faglige tema. Tilsvarende 

fagdager avholdes også for høgskolepersonell knyttet til pleie- og omsorg. Samhandlingsavdelingen 

har også gjennomført undervisning på Universitetet i Nordland, avdeling Vesterålen. Kommunene 

har utfordringer når det gjelder å la helsepersonell få fri til å delta på slike samlinger, samtidig kan 

det være vanskelig å finne optimale tema for fag- og kompetanseutvikling. Kommunene er med i 

programgrupper, men utfordres seg imellom når temavalg skal fastsettes. Nordlandssykehuset 

gjennomfører årlig en Samhandlingskonferanse der en målsetning er å drive kompetansebygging. 

Foretaket har tilbudt kommunene et omfattende hospiteringsprogram, men det har dessverre vært 

noe ulik oppslutning. De som har deltatt gir imidlertid svært positive tilbakemeldinger. 

 

Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Utviklingen i andel epikriser innen 7 dager har de siste årene vært god, og har i 2014 stabilisert seg 

på +/- 80 %.   

 

Den gjennomsnittlige ventetiden for ordinært avviklede rettighetspasienter i Nordlandssykehuset 

har vært stabil mellom 50-60 dager (flat trend) i 2014. Pasienter uten rett til helsehjelp har til dels 

betydelig lengre ventetid enn pasienter med rett til helsehjelp. Særlig gjelder dette endokrinologi og 

diagnostikk med Holter (EKG-monitorering over tid), manometri og søvnapnoe.  
 

Andelen fristbrudd i Nordlandssykehuset HF har variert mellom 6,6 – 14,2 %, som tilsier at vi har 

en reell utfordring med fristbrudd. Utfordringene størst i Medisinsk klinikk, men også flere av de 

andre klinikkene har utfordrende fagområder. Fagområdene med høyest andel fristbrudd er 

fordøyelsessykdommer, øre-nese-hals sykdommer, generell kirurgi, hjertesykdommer, 

gastroenterologisk kirurgi, lungesykdommer, psykisk helsevern voksne, barnesykdommer, psykisk 

helsevern barn og unge og ortopedisk kirurgi. 

 

Foretaket erkjenner at håndtering av innkommende henvisninger og ventelister ikke har vært 

optimal i 2014. Ved gjennomgang av ventelisten for ventende rettighetspasienter er det avdekket 

feil både når det gjelder rettighetsvurdering, samt registreringsfeil. Dette gjør at pasienter telles som 

fristbrudd uten at det har vært fristbrudd. Videre ser vi at nesten halvparten av våre 

fristbruddpasienter får behandling innen 7 dager etter fristen. Dette er ikke tilfredsstillende 

administrativt håndverk og foretaket intensiverer nå opplæring i gjeldende prosedyreverk.  
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Psykisk helsevern og TSB 

Psykisk Helse og Rus klinikken arbeider med å modernisere og omstrukturere tjenestetilbudet for å 

ivareta nasjonale strategier ved å redusere døgnbehandling og øke poliklinisk og ambulant 

virksomhet. Det har vært utfordrende å rekruttere spesialister til distriktene, nye stillinger som er 

opprettet er derfor ikke besatt. DPSene i Nordlandssykehuset har fått tilført årsverk og årsverk ved 

sykehusavdelingene er redusert. Som følge av mangel på spesialister avventes ytterligere 

nedbygging av sykehusavdelinger inntil DPSene i distriktet har økt spesialistandelen sin.  

 

Ventetiden innenfor psykisk helsevern er redusert gjennom 2014 og ligger på ca. 50 dager for VOP, 

40 dager for BUP og mellom 50-60 dager for døgnavdelinger. Fristbrudd for avviklede er redusert 

gjennom året. Totalt hadde PHR klinikken 63 fristbrudd i 2014. Aktiviteten er redusert for de fleste 

poliklinikker og det er økning for alle ambulante team. Døgnaktiviteten er også redusert. 

Reduksjonene i aktivitet skyldes i all hovedsak at enhetene er blitt bedre på bruk av 

Prioriteringsforskriften og at flere avvises på grunn av manglende indikasjon for behandling i 

spesialisthelsetjenesten. NLSH har tradisjonelt lagt høyt i forbruk av tjenester. 
 

Korttidsenheten for rus ble etablert for 3 år siden, blant annet for å redusere gjestepasientkostnader, 

redusere ventetid og gi et distriktsnært behandlingstilbud til mennesker med rusproblemer. 

Pasientene kommer i overveiende grad fra Salten, men også i noen grad fra Lofoten. Det har i 

perioder vært ventetid på inntil 3 måneder. I disse periodene ser vi at antall henvisninger fra 

Vurderingsinstansen reduseres, av hensyn til rask og fleksibel innleggelsesprosess på andre 

avtaleplasser i Helse Nord. Det har videre vært arbeidet med å få til sekvensielle 

behandlingsopphold. Dette for i noen tilfelle å imøtekomme behovet for flere akuttinnleggelser da 

dette behovet synes påtagelig stort.   

 

Målsetning i OD om 5 % reduksjon i tvangsinnleggelser i 2014 er ikke oppfylt fra 

Nordlandssykehusets side, da andelen har økt fra 2,0 til 2,4. Årsaken er delvis endring i 

befolkningsgrunnlaget, og delvis normale svingninger fra år til år. Andelen tvangsinnleggelser 

vurderes likevel som lav. 

 

Somatisk virksomhet 

Nordlandssykehuset har startet gjennomføringen av regional kreftplan. I 2014 ble strålemaskin nr. 2 

installert i Bodø, og foretaket er i gang med ansettelse av fagfolk for å starte opp kurativ 

brystkreftbestråling i 2015. 
 

Det er nå etablert palliativt team i Lofoten og Vesterålen, i tillegg til i Bodø som har hatt slikt team 

siden i 2007. Slike team er viktige for at langt kommende kreftpasienter skal kunne få oppfølging 

hjemme/i sitt nærmiljø og bidrar i kontakten mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Ved 

godt samarbeid rundt disse pasientene kan en forebygge store lidelser ved å være i forkant, og ha 

planlagt tiltak i forhold til plagsomme symptomer som en tror kan oppstå. Det vil også kunne hindre 

innleggelser. 

 

Per august 2014 har ikke Nordlandssykehuset nådd måltallet at 80 % av kreftpasientene (bryst-, 

lunge- og tykktarmskreft) skal ha startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning. For 

tykktarmskreft og lungekreft har det vært en positiv og stabil utvikling, mens det for brystkreft har 

vært en negativ utvikling ettersom foretaket har hatt en andel over 80 % siden 2010. Tallmaterialet 

for 2014 inkluderer bare data t.o.m. august 2014. Det forventes at tallene for siste tertial vil 

gjenspeile at det har vært fokusert på og arbeidet med pasientforløp for bryst-, lunge- og 

tykktarmskreft gjennom Utviklingsprogrammet for nye K i Bodø. I tillegg har de ulike fagmiljøene 

vært sterkt engasjert i de regionale kreftpakkeforløpene som også vil få betydning for disse 

pasientene. Dette arbeidet har vært ressurskrevende og vi tror ikke gevinsten av innsatsen vil bli 

realisert før i 2015. 
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Vardesenteret nådde i 2014 målet om 1200 besøkende. Senteret gir et tilbud til alle som er berørt av 

kreftsykdom, både som møtested og et sted med diverse tilbud (innen psykososial støtte, fysisk 

aktivitet, kosthold/ernæring og rehabilitering/mestring). Senteret fyller en viktig funksjon ut over 

det som regnes som et tradisjonelt sykehustilbud. 

 

Nordlandssykehuset følger opp nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved 

hjerneslag. Andelen pasienter med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse har 

steget jevn ved Nordlandssykehuset de siste to årene. Fra første til andre tertial 2014 steg andelen 

fra 17.5 % til 26.7 %, noe som gjør at Nordlandssykehuset har den høyeste andelen som får 

behandling med trombolyse i landet. Dette er resultatet av et systematisk arbeid («Prosjekt 

slagalarm») over tid på tvers av tre klinikker (prehospital, diagnostisk og hode- og bevegelse). 

Prosjektet fortsetter i 2015 med videre opplæring og kompetanseoverføring til ytterligere 

helsepersonell i disse klinikkene for å fortsette den positive utviklingen. 
 

Foretaket har foreløpig ikke lyktes å få på plass et utrednings- og behandlingsforløp for pasienter 

med langvarige smerte- og utmattelsestilstander. Dette har vært en krevende oppgave ettersom den 

stiller store krav til samarbeid på tvers. Foretaket arbeider for å få dette på plass i 2015 gjennom 

samarbeid med Overordnet Samarbeids Organ (OSO) og dialogforum med Bodø kommune. 

 

Det gjøres årlig kartlegginger av egne pasientstrømmer innen fødselsomsorgen mellom 

behandlingsnivå. Antallet gravide som blir selektert har vært stabilt siden denne ordningen ble 

gjennomført. Det er kontinuerlig fokus på keisersnitt utført i Lofoten, og alle meldes med en kort 

beskrivelse av hendelsesforløp til medisinsk direktør og gjennomgås i lokalt Perinatalutvalg. Intern 

revisjon av etterlevelse av seleksjonskriterier ved fødestua i Lofoten skal gjennomføres i mars 2015. 

Den tidligere varslede ROS analyse av fødetilbudet i Lofoten som skulle gjennomføres av Helse 

Nord RHF gjennomføres først i løpet av første halvdel av 2015. 

 

Aktivitet 

I foretakets aktivitetsplan for 2014 var det i somatisk virksomhet lagt opp til vekst i aktivitet 

innenfor dagbehandling og poliklinisk dagbehandling, samt noe vekst i heldøgnsopphold, mens 

antall polikliniske konsultasjoner skulle reduseres noe sammenlignet med 2013. Oppsummering av 

utført aktivitet i 2014 viser at plan for antall heldøgnsopphold er oppfylt, mens dagbehandling og 

poliklinisk dagbehandling ligger noe under plan. Poliklinisk aktivitet har hatt vekst sammenlignet 

med 2013, og ligger også over plan for antall konsultasjoner 2014. Når det gjelder DRG-poeng 

ligger imidlertid aktiviteten under plan både når det gjelder heldøgnsopphold, dagbehandling og 

poliklinisk dagbehandling. Dette indikerer at pasientsammensetningen, særlig når det gjelder 

heldøgnsopphold, har vært «lettere» enn forventet målt i DRG-poeng, og har gitt et negativt avvik i 

forhold til budsjetterte inntekter. I forhold til budsjett 2014 hadde DRG-aktiviteten en inntektssvikt 

på om lag 15 mill. kr.  

 

Innenfor området psykiatri og rus var det i 2014 planlagt et samlet antall heldøgnsopphold på nivå 

med 2013, med reduksjon i antall opphold innenfor barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og rus, og 

noe økning innenfor voksenpsykiatri (VOP). Når det gjelder liggedøgn skulle disse reduseres 

sammenlignet med 2013 både innenfor BUP og VOP, og øke innenfor rus. Det var lagt opp til vekst 

i dagbehandling og poliklinisk behandling innenfor både BUP og VOP – i tråd med føringene om 

vridning fra døgn til dag. Innenfor rus-området var det planlagt poliklinisk aktivitet på nivå med 

2013. Oppsummering ved årets slutt viser at en del av målsetningen knyttet til BUP er oppnådd når 

det gjelder vridning fra døgn til poliklinikk, selv om antallet polikliniske konsultasjoner fremdeles 

ligger et stykke under plan for 2014. 

 

Når det gjelder området VOP har det vært reduksjon både i antall heldøgnsopphold, liggedøgn, og 

polikliniske konsultasjoner i forhold til 2013. Planforutsetningene knyttet til vridning fra døgn til 

dag/poliklinikk er innfridd innenfor døgnbehandling som er tatt ned, men innen polikliniske 
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tjenester er vi ikke i mål. Årsaken er delvis utfordringer med å rekruttere spesialister til ambulante 

akutt-team, og delvis at det er strammet inn i praksis for inntak til spesialisthelsetjenesten i tråd med 

prioriteringsveilederne. Innenfor fagområdet rus har antall heldøgnsopphold økt fra 2013 og ligger 

over plan for 2014. Antallet liggedøgn er noe redusert. Den polikliniske aktiviteten er også redusert 

fra 2013, og planforutsetningene er således ikke oppnådd. Dette skyldes langtidssykemelding av 

spesialistene innen TSB-området. 

 

Forskning og innovasjon 

Et viktig prinsipp for all forskning ved NLSH er at den skal bidra til å styrke evidensbasert praksis. 

Dette vil også være nedfelt i foretakets kommende forskningsstrategi. I årlig melding er det gitt 

konkrete eksempler på at resultater fra forskningen som er gjort i foretaket har bidratt til forbedret 

klinisk praksis. Seksjon for forskning har som én av sine sentrale oppgaver å bidra til at ledelsen 

ved Nordlandssykehuset HF til enhver tid har nødvendig informasjon om status innen forskning 

både i og utenfor helseforetaket. Dette inkluderer nødvendigvis fokus på resultatrapportering basert 

på nasjonalt tilgjengelig statistikk om forskning og innovasjonsaktivitet. 

 

Det er behov for en mer systematisk tilnærming til innovasjonsfeltet. I foretakets nye 

forskningsstrategi 2015 - 2025 foreslås å utrede hvilken tilnærming foretaket skal ha til innovasjon i 

form av patentering og lisensiering. Fokuset på innovasjonskultur vil avhenge av tilnærming. 

Dersom man også forstår innovasjon som bruk av resultater fra forskning med det siktemål å bedre 

evidensbasert klinisk praksis, er dette noe det hele tiden jobbes aktivt med i foretaket og som vil bli 

forsterket av den nye forskningsstrategien. 

 

Økonomiske og organisatoriske krav 

Regnskapet for Nordlandssykehuset viser ved utgangen av 2014 et underskudd på 58,6 mill kr. 

Resultatmål for 2014 var et regnskap i balanse (0). Resultatutviklingen var god i 1.tertial, men ble 

forverret gjennom 2. og 3. tertial. Flere forhold har medført økning i kostnader og reduksjon i 

inntekter. Innflyttingen i nye sykehusbygg i Vesterålen og Bodø i løpet av 2014 medførte både økte 

kostnader til personell i flytteperioden, og reduserte inntekter som følge av delvis stans i aktivitet.  

Videre har Cervix saken fra sommeren 2014 medført økte kostnader særlig knyttet til rescreening av 

prøver. Deltakelsen i FIKS og gjennomføring av utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset 

har involvert mange ansatte og lagt beslag på store ressurser i foretaket, og dette har gitt utslag både 

i økte personellkostnader, reduksjon i aktivitet samt kostnader knyttet til ekstern bistand. Ved 

utgangen av året er det foretatt nedskrivning med totalt 10,2 mill kr knyttet til ny verdivurdering av 

eiendommer i Andenes og Bø. 

 
Nordlandssykehuset vil i løpet av 2014-2019 ferdigstille investeringsprosjekter for til sammen 

nærmere 5 milliarder kroner, hvor låneandel er om lag 80 %. Det har vært en sentral forutsetning 

for gjennomføring av byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen at nye bygg, i tillegg til nødvendig 

oppgradering av arealer og utstyr til pasientbehandling, skal bidra til bedre ressursutnyttelse både 

når det gjelder personell og utstyr. 

 

Nordlandssykehusets netto omstillingsutfordring for 2015 var estimert til om lag 200 mill kr ut fra 

opprinnelig resultatkrav på + 5 mill kr. I budsjettforslaget som ble behandlet av styret i desember 

2014 var det foreløpig utredet tiltak med økonomisk effekt på om lag 104 mill kr i 2015, jf kapittel 

5 i utredningen i sak 116-2014. I tillegg ble det lagt til grunn at den langsiktige delen av 

tiltaksplanen skal gevinstrealiseres med 10-15 mill kr inneværende år. 

 

Hovedfokus i omstillingsarbeidet høsten 2014 har vært at realisering av kostnadsreduksjoner og 

effektiviseringsgevinster skal skje fortløpende med at byggeaktiviteter avsluttes, slik at foretaket 

ved ferdigstillelse av byggeprosjektet i 2018/19 har en sunn og bærekraftig økonomi. Som redegjort 

for i sak 116-2014 vil realisering av den resterende del av utfordringen på om lag 80 mill kr i 2015 

bare kunne løses gjennom alternative tiltak som vil bli ansett for å være kontroversielle og krevende 
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å gjennomføre. Det er videre forventet at de alternative tiltakene vil gi raske gevinster på kort sikt, 

mens på lengre sikt vil det medføre negative konsekvenser både for den fremtidige bærekraften i 

foretaket og for tjenestetilbudet til våre pasienter. Direktørens anbefaling, og styrets vedtak, i sak 

116-2014 var derfor at resultatkravet for 2015 søkes justert slik at en langsiktig og bærekraftig plan 

for omstillingsarbeidet kan realiseres. 

 
Ved behandling av sak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert den 4. februar 2015 vedtok styret i Helse 

Nord RHF å endre resultatkravet for Nordlandssykehuset HF til -75 mill kr i 2015. Dette innebærer 

at resultatkravet er redusert med 80 mill kr ihht styrets anmodning i vår sak 116-2014, og at den 

vedtatte tiltaksplan ved full gevinstrealisering skal være tilstrekkelig for å nå det justerte 

resultatkravet i 2015. Det fremgår av saksfremlegget at Helse Nord RHF mener at det er betydelig 

usikkerhet knyttet til gjennomføringen og effekten av våre identifiserte omstillingstiltak, og 

understreker nødvendigheten av at driften må effektiviseres betydelig i årene fremover. 

Oppfølgingen av Nordlandssykehuset HF vil forsterkes i 2015. 

 

Den vedtatte tiltaksplan i styresak 116-2014 følges opp fortløpende med den enkelte klinikk for å 

sikre nødvendig fremdrift i arbeidet. I tillegg til den vedtatte tiltaksplan igangsettes i disse dager 

prosesser/mulighetsstudier innenfor områdene ambulanseplan, sengeområder i Lofoten, logistikk og 

merkantile tjenester. I den grad effekter fra vedtatt tiltaksplan forsinkes eller uteblir vil det på kort 

sikt, inntil alternative tiltak er utredet og implementert, bli iverksatt strenge begrensninger i bruk av 

overtid/ekstrahjelp og innleie i hele foretaket. Behov for innføring av ansettelsesstopp vil bli vurdert 

fortløpende. 

 

Direktørens vurdering 
Nordlandssykehuset HF har i all hovedsak arbeidet godt og målrettet mot å oppfylle krav i 

oppdragsdokumentet i 2014.  

 

Når det gjelder de nasjonale kvalitetsindikatorer ligger foretaket innenfor målet om 65 dagers 

ventetid når det gjelder ordinært avviklede rettighetspasienter, mens ventetiden for pasienter uten 

rett til helsehjelp innenfor enkelte fagområder er for lang. Foretaket har en reell utfordring mht 

utviklingen i andel fristbrudd og erkjenner at håndtering av innkommende henvisninger og 

ventelister ikke har vært optimal i 2014. Foretaket intensiverer derfor opplæring i gjeldende rutiner 

og prosedyreverk for å redusere ventetider og fristbrudd.  

 

Nordlandssykehuset leverte i 2014 et økonomisk resultat på 58,6 mill kr i underskudd. Det er 

hovedsakelig innflytting i nye sykehusbygg og deltakelse i de store utviklingsprosjektene som har 

medført økning i kostnader og reduksjon i inntekter. Videre ble det ved utgangen av året foretatt 

nedskrivning med totalt 10,2 mill kr knyttet til ny verdivurdering av eiendommer i Andenes og Bø. 

Foretaket har pr. i dag et kostnadsnivå som er høyere enn det som er forsvarlig ut fra et økonomisk 

perspektiv på lang sikt. Den økonomiske utviklingen for foretaket er svekket fra 2013 til 2014. 

Den mest sentrale utfordringen i tiden fremover vil være foretakets evne til å tilpasse driften 

innenfor endrede økonomiske rammebetingelser som følge av de store investeringene i nye bygg.  

 

Hovedfokus i omstillingsarbeidet høsten 2014 har vært at realisering av kostnadsreduksjoner og 

effektiviseringsgevinster skal skje fortløpende med at byggeaktiviteter avsluttes, slik at foretaket 

ved ferdigstillelse av byggeprosjektet i 2018/19 har en sunn og bærekraftig økonomi. Den vedtatte 

tiltaksplan i styresak 116-2014 følges opp fortløpende med den enkelte klinikk for å sikre 

nødvendig fremdrift i arbeidet. 

 

Innstilling til vedtak: 
 

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

2014 fra Nordlandssykehuset. 
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1 Om rapporteringen 
 
Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2014 til 
Helse Nord RHF. De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.  
 
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 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.  
 
 
 
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/  
Kvalitet i helsetjenesten – indikatorer  
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx 
Kvalitetsregistrene - http://www.kvalitetsregistre.no/resultater-fra-
kvalitetsregistre/category398.html 
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
Mål 2014: 
 
• Helseforetakene skal realisere følgende resultatmål i 2014 jf. styresak 111-2013 

Budsjett 2014 foretaksgruppen, rammer og føringer, styresak 138-2013 Budsjett 
2014 - endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene og styresak 72-
2013 Plan 2014–2017 inkl. rullering av investeringsplan. Helseforetakene skal i 
2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 

Nordlandssykehuset har budsjettert i henhold til krav i Helse Nord sine ulike styresaker. Virksomheten har 
vært basert på de tildelte midlene, men foretaket har hatt for høye kostnader og for lave inntekter i løpet av 
2014.  
 
Dette skyldes flere forhold, men det er først og fremst innflytting i nytt sykehus i Vesterålen og åpning av ny 
K-fløy i Bodø som har vært svært krevende for foretaket. Dette har sammen med andre ekstraordinære 
forhold medført at foretaket leverer et regnskapsmessig resultat som er 58,6 mill kr lavere enn 
styringskravet fra Helse Nord. 
 
Foretaket har ved utgangen av året foretatt nedskrivning med totalt 10,2 mill kr knyttet til ny 
verdivurdering av eiendommer i Andenes og Bø. 

   
   

• Helseforetakene skal utarbeide og styrebehandle komplette og reelle 
tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske kravene oppfylles i 2014 og i 
planperioden (2014–2017).  

 
Det har vært utarbeidet og styrebehandlet tiltaksplaner for å nå de økonomiske kravene i 2014 og i 
planperioden. Det ble i tillegg iversatt strakstiltak sommeren 2014, når foretaksledelsen så at resultatet ikke 
var i henhold til styringskrav.  

 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll 
 
Mål 2014: 
 

• Gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte retningslinjer og rapportere til Helse 
Nord RHF i samsvar med disse.  
 

Foretaket har som tidligere gjennomført risikostyring på foretaksnivå og rapporterer i henhold til 
retningslinjene på dette. Vi anser risikostyring implementert på foretaksnivå. I det videre er ambisjonsnivået 
å iverksette prosesser for å implementere risikostyring som gjennomgående styringsmodell i foretaket på alle 
nivåer. 
 
Det er igangsatt arbeid med operasjonalisering av målsettinger innenfor områdene Kvalitet og 
pasientbehandling, organisasjon og personell og Økonomi for å oppnå anvendbarhet på lavere nivå enn 
foretaket. Området Investeringsplan vil fortsatt bli håndtert på foretaksnivå. Det er utviklet verktøy i Excel 
som muliggjør risikostyring som styringsprinsipp, og modell implementeres og tas i bruk på lavere nivåer i 
organisasjonen. Ambisjonene med dette arbeidet er, ut over sterkere fokus på målsettinger og 
risikohåndtering som styringsmodell, at foretakets totale risikovurderinger skal være et aggregat av det 
underliggende arbeidet som foregår i klinikkene. 
 
Deler av skjematikken fra risikostyringsmodellen er implementert i foretakets arbeid med 
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omstillingsutfordring for 2015, og målsettingen er at risikostyringsmodellen implementeres som del av 
oppfølgingen av budsjettarbeidet på klinikknivå i 2015. 
 
Foretaket har gjennomført opplæring i risikostyring og etablert et nettverk av risikokoordinatorer på tvers 
av klinikkene. Disse personene vil ha en sentral rolle i implementering av verktøy for risikostyring, og skal 
bidra til at kunnskapen blir økt og ytterligere spredt i foretaket. 
 
Deler av metodikken er i bruk for området Økonomi, hvor klinikkene og enhetene arbeider med nye skjema 
for tiltaksarbeidet. 
 
Helse Nord har identifisert følgende fire målområder for risikostyring i 2014: 

1. Pasientbehandlingen 
2. Organisasjon og personell 
3. Investeringsplan 
4. Økonomi 

 
Nordlandssykehusets risikovurdering av disse overordnede målområder er presentert i matrisen nedenfor: 
 
 
 

 
Om de enkelte hovedmålene, kan følgende kommenteres: 
 

1. Pasientbehandlingen 
 

Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert 
 
Nordlandssykehuset har en omfattende OU prosess/utviklingsprogram for å utvikle nye og hensiktsmessige 
pasientforløp for virksomheten i Bodø. Første fase ble levert i forbindelse med innflytting i den nye K-fløya i 
2014. I denne prosessen var risiko-analyse et viktig verktøy i analysene av endringer i pasientbehandling før 
innflytting. Det er også gjennom dette arbeidet etablert helhetlige pasientforløp for av poliklinisk- og 
dagbehandling ved NLSH Bodø. Lofoten og Vesterålen er også begynt arbeidet med helhetlige pasientforløp, 
men har foreløpig ikke kommet like langt. Konkretisering av forløp for lungekreft, brystkreft, tykk- og 
endetarmskreft, prostatakreft, utredning av barn i narkose, søvnapne, thyroidealidelser, barnekirurgi og 
gastrologisk utredning har vært prioritert. 
 
Arbeidet med pasientforløp er basert på de samme prinsipper som de nasjonale pakkeforløp for kreft. 
Rammeverket for oppfølging og styring av alle pasientforløp er således standardisert med forløpsansvarlig, 
måleparametre og evalueringskriterier. Erfaringer fra dette arbeidet vil bli videreført i arbeidet med nye 
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pasientforløp og de kommende pakkeforløp for kreft i 2015. 
 

Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Samstemming av legemiddellister er den største og mest omfattende tiltakspakken til 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Helse Nord RHF har gitt økonomisk støtte til Sykehusapotek Nord for å jobbe 
mot en regional innføring gjennom prosjektet SAMSTEM. Nordlandssykehuset er en aktiv medspiller i 
arbeidet. Innsatsområdet samstemning av legemiddellister involverer 11 tiltaksgrupper med over 60 
personer i Nordlandssykehuset. Status pr 1.januar 2015 viser at samstemming av legemiddellister benyttes 
ved alle aktuelle enheter, utenom en, i Nordlandssykehuset. For 72 % av pasientene utføres det 
samstemming ved innleggelse i sykehuset og for 69 % av pasientene utføres det samstemming ved 
utskrivelse fra sykehuset. Målet er å ligge stabilt mellom 95-100 % i løpet av 2 år. En representant fra 
seksjon for pasientsikkerhet deltar i den nasjonale ekspertgruppen for legemiddelsamstemming. 
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset i perioden 17.mars til 
11.april 2014.  Det ble jobbet hardt i form av gjentatte påminnelser og info om premiering av den klinikken 
som oppnådde høyest svarprosent for å øke oppslutningen. Ved avsluttet undersøkelse var foretakets 
svarprosent på 80.2 %. Bearbeiding av respondentenes svar ble utført av Helse Nord RHF og levert til 
Nordlandssykehuset som rapporter på enhetsnivå, avdelings- og klinikknivå. Foretakets samlede resultater 
er gjennomgått i direktørens ledergruppe og enhetsspesifikke resultater er distribuert ut i de ulike 
klinikkene. Det er også avholdt informasjonsmøte for enhetsledere for å bistå dem i oppfølgingsarbeidet av 
resultatene. Enheter og avdelinger har deretter gjennomgått sine respektive resultater og utarbeidet 1-2 
tiltak som har som mål å forbedre pasientsikkerhetskulturen hos dem. I tillegg vil alle forslag til tiltak 
samles for rapportering Helse Nord RHF.  
 
Ledelsesforankring er av avgjørende betydning for pasientsikkerhetsarbeidet og for at virksomhetsstyringen 
skal være i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet. Å få arbeidet med tiltakspakkene til å bli en del av 
daglig drift er en krevende øvelse, ikke minst på enhetsledernivå. For at innføringen av tiltakspakkene skal 
bli en varig forbedring i Nordlandssykehuset, vil det kreve systematisk oppfølging og fokus over lang tid. Vi 
erkjenner at kunnskapen om forbedringsarbeid på ledernivå er veldig varierende. Derfor har vi igangsatt 
egne informasjons- og opplærings møter for enhets- og avdelingsledere for om mulig å skape en arena for 
erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. I disse møtene vil et av hovedmålene være å gi den enkelte leder en 
forståelse av viktigheten av nettopp «deres arbeid» og sette dem i stand til å se helheten og hvorfor den er 
ekstra viktig i pasientsikkerhetsarbeidet. 

 
Nordlandssykehuset har siste halvdel av 2014 startet opp arbeidet med innføringen av proACT og PedSafe 
som er verktøy for å systematisere observasjoner og dermed enklere kunne identifisere risikopasienter på 
sengepost. Gjennom å bruke systemet vil kompetansen for å gjenkjenne risikoutsatte pasienter og iverksette 
gode tiltak for å forebygge sykdomsforverring øke. Det er valgt ut to pilotenheter (ortopedisk sengepost og 
barnemedisinsk sengepost) som skal få opplæring, prøve ut og avstemme verktøyet til hverdagen i 
Nordlandssykehuset. Det opprettes i tillegg en Mobil Intensiv Gruppe (MIG) som skal bidra postpersonell i 
vurderingen av de pasientene som er under størst risiko. Etter at verktøyet har vært i bruk en tid i 
pilotenhetene, vil det foretas en evaluering og systemet vil rulles ut i øvrig organisasjon. 
 

Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 
 
Gjennomsnittlig ventetid for rettighetspasienter har det siste året vært relativt stabil med en 
gjennomsnittlig ventetid hos ordinært avviklede på hovedsakelig mellom 50-60 dager. De lengste 
ventetidene har foretaket innenfor fagområdene fordøyelsessykdommer, endokrinologi, øre-, nese-, 
halssykdommer, lungesykdommer, hjertesykdommer, generell kirurgi, barnemedisin, psykisk helse voksne og 
ortopedisk kirurgi. 
 
 

2. Organisasjon og personell: 
 
Nordlandssykehuset har under utvikling en ny og moderne HR- avdeling i helseforetaket, som skal ha et 
spesielt fokus på å rekruttere og beholde personell, utvikling av nødvendig kompetanse, 
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sykefraværsoppfølging og aktivitetsstyrt ressursplanlegging. 
 
Det ble i 2014 tilsatt en ny rådgiver innen rekruttering, og oppgavefordelingen er endret internt i 
avdelingen for å kunne ha nødvendig fokus på dette området. Det er etablert rekrutteringsgrupper i Lofoten, 
Vesterålen og Bodø. Strategisk kompetanseplan for Nordlandssykehuset er under arbeid. 
Nordlandssykehuset er pilot i Helse Nords ”Spaniaprosjektet” der hovedmålet er å utarbeide metodikk for 
rekruttering fra utlandet. De første rekutteringene av legespesialister fra Spania ble startet i 2014. Det er 
også etablert en arbeidsgruppe i forhold til rekruttering av psykiatere. 
 
I 2014 ble det også tilsatt en medarbeider med særskilt kompetanse innen sykefraværsforebygging og 
oppfølging. Ledig stilling ble benyttet for å endre oppgavemessig fokus internt. 
 
Arbeidet med aktivitetsstyrt ressursplanlegging ble startet allerede ved årsskiftet 2011/2012, men dette har 
hatt behov for, og har fått nytt, økt fokus ifm første fase av Utviklingsprogrammet tilknyttet nybygg 
somatikk Bodø. Prosjekt «Aktivitetsstyrt ressursplanlegging» er gjennomført og metode og verktøy er 
utviklet med tanke på implementering. Ressursenhet er etablert i HR avdelingen, og denne vil sammen med 
øvrige HR- og stabsfunksjoner bistå klinikkene i implementeringsarbeidet. Opplæring i metode og ulike 
fakta gjennomføres framover, og planer for implementering i ulike klinikker er under utarbeidelse. En av 
klinikkene har deltatt i prosjektarbeidet og har allerede hatt positive gevinster av arbeidet sitt. 

 
3. Investeringsplan 

 
Nordlandssykehuset bidrar med en betydelig ressursinnsats 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. 
Imidlertid; til tross for sitt vesentlige bidrag til FIKS programmet, har NLSH begrenset innflytelse på de 
investeringsbeslutninger som fattes regionalt. 
 
Nordlandssykehuset vil i løpet av 2014-2019 ferdigstille investeringsprosjekter for til sammen nærmere 5 
milliarder kroner, hvorav 3,614 mrd kr i Bodø og 1,070 mrd kr i Vesterålen. Det rapporteres tertialvis i 
styret og Helse Nord RHF om status i byggeprosjektene. Tertialrapport for 3. tertial 2014 ble behandlet av 
styret i Nordlandssykehuset 19. februar 2015 (styresak 7-2015), og det fremgår av denne rapporten at 
kostnader og utbetalinger knyttet til begge prosjektene pr 31.12.2014 var innenfor totalrammen av 
budsjett. Det nye sykehuset i Vesterålen ble tatt i bruk i mai 2014, og i november 2014 ble den nye K-fløya 
(behandlingsfløya) i Bodø tatt i bruk. 
 
Resultat- og effektmål knyttet til investeringsbeslutningene er omtalt under målområde 4 – økonomi. 
 

4. Økonomi 
 
Regnskapet for Nordlandssykehuset viser ved utgangen av 2014 et underskudd på 58,6 mill kr. Resultatmål 
for 2014 var et regnskap i balanse (0). Resultatutviklingen var god i 1.tertial, men ble forverret gjennom 2. 
og 3. tertial. Flere forhold har medført økning i kostnader og reduksjon i inntekter. Innflyttingen i nye 
sykehusbygg i Vesterålen og Bodø i løpet av 2014 medførte både økte kostnader til personell i flytteperioden, 
og reduserte inntekter som følge av delvis stans i aktivitet.  Videre har Cervix saken fra sommeren 2014 
medført økte kostnader særlig knyttet til rescreening av prøver. Deltakelsen i FIKS og gjennomføring av 
utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset har involvert mange ansatte og lagt beslag på store 
ressurser i foretaket, og dette har gitt utslag både i økte personellkostnader, reduksjon i aktivitet samt 
kostnader knyttet til ekstern bistand. Ved utgangen av året er det foretatt nedskrivning med totalt 10,2 mill 
kr knyttet til ny verdivurdering av eiendommer i Andenes og Bø. 
 
Nordlandssykehuset vil i løpet av 2014-2019 ferdigstille investeringsprosjekter for til sammen nærmere 5 
milliarder kroner, hvor låneandel er om lag 80 %. Det har vært en sentral forutsetning for gjennomføring av 
byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen at nye bygg, i tillegg til nødvendig oppgradering av arealer og utstyr 
til pasientbehandling, skal bidra til bedre ressursutnyttelse både når det gjelder personell og utstyr. 
 
Nordlandssykehusets netto omstillingsutfordring for 2015 var estimert til om lag 200 mill kr ut fra 
opprinnelig resultatkrav på + 5 mill kr. I budsjettforslaget som ble behandlet av styret i desember 2014 var 
det foreløpig utredet tiltak med økonomisk effekt på om lag 104 mill kr i 2015, jf kapittel 5 i utredningen i 
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sak 116-2014. I tillegg ble det lagt til grunn at den langsiktige delen av tiltaksplanen skal gevinstrealiseres 
med 10-15 mill kr inneværende år. 
 
Hovedfokus i omstillingsarbeidet høsten 2014 har vært at realisering av kostnadsreduksjoner og 
effektiviseringsgevinster skal skje fortløpende med at byggeaktiviteter avsluttes, slik at foretaket ved 
ferdigstillelse av byggeprosjektet i 2018/19 har en sunn og bærekraftig økonomi. Som redegjort for i sak 
116-2014 vil realisering av den resterende del av utfordringen på om lag 80 mill kr i 2015 bare kunne løses 
gjennom alternative tiltak som vil bli ansett for å være kontroversielle og krevende å gjennomføre. Det er 
videre forventet at de alternative tiltakene vil gi raske gevinster på kort sikt, mens på lengre sikt vil det 
medføre negative konsekvenser både for den fremtidige bærekraften i foretaket og for tjenestetilbudet til 
våre pasienter. Direktørens anbefaling, og styrets vedtak, i sak 116-2014 var derfor at resultatkravet for 
2015 søkes justert slik at en langsiktig og bærekraftig plan for omstillingsarbeidet kan realiseres. 
 
Ved behandling av sak 3-2015 Budsjett 2015 - konsolidert den 4. februar 2015 vedtok styret i Helse Nord 
RHF å endre resultatkravet for Nordlandssykehuset HF til -75 mill kr i 2015. Dette innebærer at 
resultatkravet er redusert med 80 mill kr ihht styrets anmodning i vår sak 116-2014, og at den vedtatte 
tiltaksplan ved full gevinstrealisering skal være tilstrekkelig for å nå det justerte resultatkravet i 2015. 
   
Det fremgår av saksfremlegget at Helse Nord RHF mener at det er betydelig usikkerhet knyttet til 
gjennomføringen og effekten av våre identifiserte omstillingstiltak, og understreker nødvendigheten av at 
driften må effektiviseres betydelig i årene fremover. Oppfølgingen av Nordlandssykehuset HF vil forsterkes i 
2015. 
 
Den vedtatte tiltaksplan i styresak 116-2014 følges opp fortløpende med den enkelte klinikk for å sikre 
nødvendig fremdrift i arbeidet. Klinikkene har utarbeidet handlingsplaner for det enkelte tiltak, og skal 
gjennomføre fortløpende risikovurdering av de ulike tiltak både mht gjennomføringsevne og økonomisk 
effekt.  
 
I tillegg til den vedtatte tiltaksplan igangsettes i disse dager prosesser/mulighetsstudier innenfor områdene: 
 

• Ambulanseplan 
• Sengeområder Lofoten 
• Logistikk 
• Merkantile tjenester 

 
Mulige gevinster knyttet til disse områdene forventes delvis å realiseres i 2015, med helårseffekt fra 2016. 
Revidert ambulanseplan vil etter planen ferdigstilles og fremlegges styret til behandling i juni. 
 
I den grad effekter fra vedtatt tiltaksplan forsinkes eller uteblir vil det på kort sikt, inntil alternative tiltak er 
utredet og implementert, bli iverksatt strenge begrensninger i bruk av overtid/ekstrahjelp og innleie i hele 
foretaket. Behov for innføring av ansettelsesstopp vil bli vurdert fortløpende. 
 
 

• 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 gjennomgang med nivå 2 ledere, ble gjennomført i perioden 
mellom april og mai 2014. I november gjennomførte i tillegg direktøren ytterligere en ledelsens 
gjennomgang med klinikker, sentre og staber. Denne gjennomgangen var avgrenset til å omhandle 
miljøarbeidet i klinikk/stab, og var en viktig gjennomgang i forbindelse med sertifiseringen av foretaket i 
henhold til miljøstyringssystemet ISO14001.  
 
Ledelsen gjennomgang er dokumentert og gjort tilgjengelig i DocMap. 
 
Innholdet i ledelsens gjennomgang er beskrevet i retningslinje RL2339. Denne prosedyren har også i 2014 
vært gjenstand for revisjon, hvor målsetningen har vært å gi enda tydeligere rammer og krav for 
gjennomgangen.  
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2.2 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

  
Mål 2014: 
 
• Helseforetakene skal gjennomføre investeringsplanen slik den er vedtatt i budsjett 

2014. Eventuelle avvik i fremdrift skal fortløpende avklares med Helse Nord RHF. 
Helse Nord RHF skal gis plass i intern prosjektgruppe på statusmøter i plan- og 
gjennomføringsfasen.  

 
Nordlandssykehuset HF har lagt ansvaret for gjennomføringen av investeringsplanen slik det er vedtatt i 
budsjettet i 2014 til Senter for Utbygging under ledelse av utbyggingssjefen. Av utbyggingssjefens rapport pr 
31.12.2014 fremgår: 
Byggetrinn 2 med følgeprosjekter Somatikk Bodø: 

• For Byggetrinn 2 med følgeprosjekter var det før 2014 samlet bevilget 1 690 mill 
kroner. 
For Byggetrinn 2 med følgeprosjektet var det pr 31.12.2014 samlet bevilget 2 178 mill kroner. 
Samlet bevilgning  i 2014 var således på 488 mill kroner. 

• Samlet forbruk pr 31.12.2014 var registrert til kr 2 158 857 402.  
Nytt Sykehus i Vesterålen: 

• For Nytt sykehus i Vesterålen var det før 2014 samlet bevilget 730 mill 
kroner.                        For Nytt sykehus i Vesterålen var det pr 31.12.2014 samlet 
bevilget 988 mill kroner. Samlet bevilgning i 2014 var således på 258 mill kroner. 
Samlet bevilgning på prosjektet er 1 070 mill kr. 

• Samlet forbruk pr 31.12.2014 var registrert til kr 1 003 012 794. 
 

Helse Nord RHF er gitt plass i prosjektgruppen som har møte hver 14. dag. 
 
• Rapportere tertialvis fremdrift, kostnadsoppfølging og organisasjonsutvikling på 

store pågående byggeprosjekter, samt i utbyggingsfasen rapportere månedlig status 
til virksomhetsrapporten.  
 

Utbyggingssjefen utarbeider tertialrapporter for investeringsprosjektene i Nordlandssykehuset HF. Disse 
forelegges styrene i Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Det lages interne månedsrapporter. 
 

 
• Innføre et tilstrekkelig og verdibevarende vedlikehold i nye og gamle bygg  

 
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. Imidlertid opplever NLSH HF å ha høy grad av 
operativitet innenfor bygg og anlegg. Det vil bli gjennomført nye tilstandsanalyser ila 2015/16 som 
grunnlag for våre langtidsplaner innenfor vedlikehold. 

 
• Gjennomgå telefontjenenesten med sikte på effektivisering og forbedringer, 

herunder gjennom bruk av oppdatert teknologi  
 

I forbindelse med utbyggingsprosjektet og mottak av nytt sykehusbygg har NLSH HF besluttet å ta i bruk 
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fremtidens teknologi innenfor kommunikasjon (Samkom.) NLSH HF har tatt i bruk Lync som enhetlig 
kommunikasjonsløsning, der telefoni, elektronisk møte, og chat er koblet sammen i ett verktøy, i tillegg 
tilgjengeliggjort på mobile plattformer type smartmobiler og nettbrett. 
Lync åpner for en helt ny måte å jobbe på, og som gjør det enklere å samhandle internt/eksternt og på tvers 
geografisk. Løsningen som har vært i drift har så langt t vist seg svært vellykket.   

 
• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. 

 
I 2013 ble det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse rettet mot bortfall av strøm og vann ved 
Nordlandssykehusets fire lokasjoner, Bodø, Lofoten, Vesterålen og Rønvik. Anbefalingene i nevnte ROS er tatt 
til følge, og nytt aggregat ved Lofoten sykehus vil stå ferdig 1. april 2015. Det ble ikke funnet avvik i 
forbindelse med vannforsyningen. Det kan opplyses at vi i etterkant av ROS har montert vannrenseanlegg, 
type Bacsan (sølv/kobber-tilsetning) ved alle våre somatiske sykehus som håndterer både en ekstern 
forurensning og legionella. 
 
Det er i løpet av 2014 blitt utarbeidet planverk innen bortfall av kritisk infrastruktur ved de aller fleste 
avdelinger hvor dette er naturlig i hele NLSH HF. Dette arbeidet er planlagt sluttført i 2015. Det samme 
gjelder for brann og evakueringsplaner.  

 
 
 
2.3 Innkjøp  
 
Mål 2014: 
 
• Følge opp Helse Nords strategiplan for innkjøp,  HINAS1 strategiplan og 

legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), med tilhørende 
handlingsplaner.  Måleindikatorer vil bli lagt til grunn for virksomhetsoppfølging. 

 
Nordlandssykehuset HF følger lojalt opp regionale og nasjonale avtaler. På regionalt nivå er det gjort et 
godt arbeid med tilrettelegging av HINAS-avtaler for direkte bestilling fra leverandør i Clockwork 
Procurement. Innkjøpsavdelingen har gjennomført flere opplæringsrunder for bestillere ved avdelingene 
vedrørende bestilling fra leverandøravtale.  

 
• I løpet av 2014 ha nådd delmål om totalt 1 mrd i omsetning gjennom innkjøps- og 

logistikksystemer. Hvert HF utarbeider innen 31. mars plan for hvordan dette målet 
skal nås for sin andel av omsetningen av denne milliarden, der anslagsvis nøkkel er: 
UNN HF (50 %), NLSH HF (30 %), Helgelandssykehuset HF (10 %) og  
Finnmarkssykehuset HF(10 %). 
 

Nordlandssykehuset benytter i tillegg til Clockwork også Portico for innkjøp til drift av bygg og anlegg, og 
Merida for innkjøp til medisinteknisk forbruksmateriell. Clockwork benyttes i all hovedsak til bestilling av 
medisinske forbruksvarer og kontormateriell.. Innkjøp via innkjøpssystemer utgjorde i 2014 totalt kr 
kr.357.719.000, herav i Clockwork kr.199.556.000. 
 
Det meste av forbruksmateriell til den kliniske virksomheten går via Clockwork og det kan ikke påregnes 
vesentlig økning i 2015.  

 
 
2.4 Klima- og miljøtiltak  

1 Helseforetakenes Innkjøpsservice AS 
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Mål 2014: 
 
• Alle helseforetak skal miljøsertifiseres innen utgangen av 2014. 

 
Hovedmålet for 2014 var at Nordlandssykehuset skulle bli miljøsertifisert etter ISO14001.  
 
Det har blitt utarbeidet en miljøhåndbok og prosedyrer som skal dekke området ytre miljø. E-læring i ytre 
miljø har blitt gjennomført av ca 70% av ansatte i Nordlandssykehuset. Miljøstyringssystemet har blitt 
implementert med delmål og handlingsplaner helt ned på enhet/seksjonsnivå. Mye informasjonsarbeid har 
blitt gjort til ansatte og ledere gjennom møter, intranett og e-post. 
 
Sertifiseringsrevisjonen for 2014 ble gjennomført 1-5 desember. Her fikk helseforetaket 9 avvik som måtte 
lukkes før miljøsertifikat kunne bli utstedt. Dette har resultert i at målet om sertifisering ikke ble innfridd i 
2014. Dette er det imidlertid ført dialog med HN RHF på. Det ble sendt inn tilsvar til Nemko for å lukke 
avvikene og Nordlandssykehuset fikk utsted sertifikat 16. februar 2015.  

 
• Følge opp ENØK2-tiltakene som blir besluttet gjennomført, samt rapportere for 

gjennomførte prosjekter halvårlig.    
 

Enøktiltakene som ble besluttet gjennomført i 2013/2014 var å få på plass et energiovervåkningssystem 
(EOS) for helseforetaket og varmepumpe i Lofoten, jf tidligere oversendte plan til HN RHF. Dette ble ikke 
gjennomført på grunn av anstrengt investeringsøkonomi . Planen er forskjøvet slik at prosjektet 
varmepumpe i Lofoten er planlagt gjennomført 2015. Det er planlagt at prosjektet med EOS skal starte opp i 
2015. 
 
 
• HF-ene må gjøre seg kjent med rapporten fra delprosjektet «Bygg og miljø» samt 

styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprosjektet – rapport fra delprosjekt 
Bygg og miljø – felles styresak og legge til grunn de føringer og tiltak som følger av 
delrapporten og styresaken i arbeidet med eiendomsforvaltning. 

 
Rapporten legger vekt på viktige forhold for at HF-ene skal kunne videreutvikle sin miljøprofil innenfor 
eiendomsområdet. Drift og eiendom er kjent med rapporten, men har ikke startet arbeidet med å 
gjennomgå og implementere de sentrale anbefalt miljøkrav og tiltak i byggeprosjekter siden denne 
porteføljen har vært liten. Imidlertid følger utbyggingsprosjektene egne miljøkrav i forbindelse med riving 
og bygging. 
 
Drift og eiendom planlegger igangsettelse av denne jobben første tertial 2015. 
 
 
2.5 Arkivtjeneste  
 
Mål 2014: 
 
• Sørge for å ha en arkivtjeneste i tråd med arkivlov og forskrifter, herunder arkivplan, 

bevarings- og kassasjonsplan m.m. 
 

NLSH har en arkivtjeneste i tråd med lov og forskrifter, stillinger som arkivleder og ass. arkivleder er besatt 
og innføring av ePhorte har kommet meget godt i gang.  Arbeidet med en arkivplan er påbegynt. Avvik gitt i 

2 Energiøkonomisering 
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forbindelse med tilsyn fra Statsarkivet er lukket/aksept for plan for lukking. 
 
Når det gjelder bevarings- og kassasjonsregler så er det et stort arbeid og det er kommet opp som et ønske 
fra de øvrige HF i Helse Nord å lage felles b/k-regler. Vi menet at reglene burde være nasjonale og lik for alle 
HF ene. Vi er kjent med at det er startet opp et samarbeid om dette på RHF nivå.  
Vi forholder oss til Riksarkivarens regler og kasserer ingen saker/dokumenter som vi ikke har godkjente 
b/k-regler for, eller som ikke faller inn under arkivbegrensningen. 

 
 

 
3 Aktivitet  
 
Mål 2014: 
 
• Aktiviteten skal endres i tråd med føringene i RHF styresak 4-2014 Budsjett 2014 – 

konsolidert. 
 

I styresak 4-2014 vurderer adm. direktør at foretakenes aktivitetsplaner og prioriteringer å være i tråd med 
føringene fra styret i Helse Nord RHF. For øvrig understrekes i saksutredningen at «det er [et mål om] 
høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Det legges til grunn 
at veksten innen psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal 
bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk 
og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles 
blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og aktivitet.» 
 
I Nordlandssykehusets aktivitetsplan for 2014 var det i somatisk virksomhet lagt opp til vekst i aktivitet 
innenfor dagbehandling og poliklinisk dagbehandling, samt noe vekst i heldøgnsopphold, mens antall 
polikliniske konsultasjoner skulle reduseres noe sammenlignet med 2013. Oppsummering av utført aktivitet 
i 2014 viser at plan for antall heldøgnsopphold er oppfylt, mens dagbehandling og poliklinisk dagbehandling 
ligger noe under plan. Poliklinisk aktivitet har hatt vekst sammenlignet med 2013, og ligger også over plan 
for antall konsultasjoner 2014. Det er særlig høy aktivitet i Kvinne Barn klinikken og Kirurgisk ortopedisk 
klinikk som har bidratt til at samlet antall polikliniske konsultasjoner er over plan, mens det innenfor flere 
fagområder i Hode Bevegelse klinikken og Medisinsk klinikk har vært lavere aktivitet enn plan. Når det 
gjelder DRG-poeng ligger imidlertid aktiviteten under plan både når det gjelder heldøgnsopphold, 
dagbehandling og poliklinisk dagbehandling. Dette indikerer at pasientsammensetningen, særlig når det 
gjelder heldøgnsopphold, har vært «lettere» enn forventet målt i DRG-poeng, og har gitt et negativt avvik i 
forhold til budsjetterte inntekter. Særlig gjelder dette Kirurgisk Ortopedisk klinikk som har et betydelig 
negativt inntektsavvik for heldøgnsopphold, selv om antall opphold er høyere enn plan. 
I forhold til budsjett 2014 hadde DRG-aktiviteten en inntektssvikt på om lag 15 mill. kr.  
 
Innenfor området psykiatri og rus var det i 2014 planlagt et samlet antall heldøgnsopphold på nivå med 
2013, med reduksjon antall opphold innenfor barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og rus, og noe økning 
innenfor voksenpsykiatri (VOP). Når det gjelder liggedøgn skulle disse reduseres sammenlignet med 2013 
både innenfor BUP og VOP, og øke innenfor rus. Det var lagt opp til vekst i dagbehandling og poliklinisk 
behandling innenfor både BUP og VOP – i tråd med føringene om vridning fra døgn til dag. Innenfor rus-
området var det planlagt poliklinisk aktivitet på nivå med 2013. Oppsummering ved årets slutt viser at en 
del av målsetningen knyttet til BUP er oppnådd når det gjelder vridning fra døgn til poliklinikk, selv om 
antallet polikliniske konsultasjoner fremdeles ligger et stykke under plan for 2014. 
 
Når det gjelder området VOP har det vært reduksjon både i antall heldøgnsopphold, liggedøgn, og 
polikliniske konsultasjoner i forhold til 2013. Planforutsetningene knyttet til vridning fra døgn til 
dag/poliklinikk er innfridd innenfor døgnbehandling, som er tatt ned men innen polikliniske tjenester er vi 
ikke i mål. Årsaken er delvis at vi sliter med å rekruttere spesialister til de ambulante akutt teamene og 
plantallene forutsatte full aktivitet på disse. Delvis skyldes det også at vi har strammet inn praksis for inntak 
til spesialisthelsetjenesten i tråd med prioriteringsveilederne da vi tradisjonelt har hatt høyt forbruk av 
tjenester og at pasienter uten indikasjon for behandling i spesialisthelsetjenesten har fått for mye 
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behandling. Innenfor fagområdet rus har antallet heldøgnsopphold økt fra 2013 og ligger over plan for 
2014. Antallet liggedøgn er noe redusert. Den polikliniske aktiviteten er også redusert fra 2013, og 
planforutsetningene er således ikke oppnådd. Dette skyldes langtidssykemelding av spesialistene innen TSB-
området. 
 
 
4 Tilgjengelighet og brukerorientering  
 
Mål 2014: 
 
• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  

 
Den gjennomsnittlige ventetiden for ordinært avviklede rettighetspasienter i Nordlandssykehuset 2014 har 
som grafen under viser vært stabil mellom 50-60 dager (flat trend). Pasienter uten rett til helsehjelp har til 
dels betydelig lengre ventetid enn pasienter med rett til helsehjelp. Særlig gjelder dette endokrinologi og 
diagnostikk med Holter (EKG-monitorering over tid), manometri og søvnapnoe. Som grafen for den 
klinikkvise fordelingen viser er det HBEV og KBARN klinikkene som tidvis har hatt ventetid over 65 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede rettighetspasienter 2014 Nordlandssykehuset HF 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede 2014 fordelt etter klinikk i NLSH HF 
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• Ingen fristbrudd. 

 
Andelen fristbrudd i Nordlandssykehuset HF har variert mellom 6,6 – 14,2 %, som tilsier at vi har en reel 
utfordring med fristbrudd. Som det vises av grafen nedenfor er utfordringene størst i MED klinikk, men også 
flere av de andre klinikkene har utfordrende fagområder. Fagområdene med høyest andel fristbrudd er 
fordøyelsessykdommer, øre-nese-hals sykdommer, generell kirurgi, hjertesykdommer, gastroenterologisk 
kirurgi, lungesykdommer, psykisk helsevern voksne, barnesykdommer, psykisk helsevern barn og unge og 
ortopedisk kirurgi. 
 
Foretaket erkjenner at vår handtering av innkommende henvisninger og ventelister ikke har vært optimal i 
2014.  Ved gjennomgang av ventelisten for ventende rettighetspasienter finner vi flere pasienter som er 
rettighetsvurdert hos oss som ikke skulle vært rettighetsvurdert fordi rettighetsvurderingen allerede er gjort 
på annet sykehus eller i annen avdeling på eget sykehus.  Vi finner pasienter med to omsorgsperioder for 
samme lidelse, noe som fører til uoversiktlige ventelister, flere ventende enn hva som er reelt og mulighet for 
at pasienten får tildelt time på en annen omsorgsperiode enn den hvor fristen er satt. I rapporten over 
avviklede fristbrudd finner vi enkelte pasienter som er behandlet før frist, men hvor ventetid sluttdato er satt 
i ettertid etter frist.  Dette gjør at pasienten telles som fristbrudd uten at det har vært fristbrudd. Endelig ser 
vi at nesten halvparten av våre fristbruddpasienter får behandling innen 7 dager etter fristen. Vi forstår 
dette som ikke godt nok administrativt håndverk og intensiverer nå opplæring i gjeldende prosedyreverk. 
 
Foretaket har satt fokus på dette på nytt og vil utover våren både sette i gang strakstiltak i klinikkene med 
hensyn til gjennomgang av truende fristbrudd og fortsatt ventende med fristbrudd for å få ryddet bort de 
som ikke er reelle.  Foretaksledelsen skal få oversikt over ventelisteansvarlige for hver avdeling, og 
ventelisteansvarlige skal dokumentere bruk av Docmap prosedyre OL1937. 
I tillegg vil alle klinikkene pålegges opplæring om forskjell mellom primær og sekundær henvisning og om 
videre henvisning mellom sykehus.  Denne opplæringen skal gis til både kontorpersonell og leger og det skal 
dokumenteres i hver klinikk hvem som har fått denne opplæringen. 
 
Andel fristbrudd for Nordlandssykehuset 2014

 
 
 

 
• Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig. 

 
Nordlandssykehuset har i siste halvdel av 2014 hatt en positiv utvikling i andelen oppdaterte ventetider på 
frittsykehusvalg.no. Per desember 2014 var 94.6 % av ventetidene oppdatert de siste fire ukene. 
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• Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, 

resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i 
tjenesten. 

 
 

Det er gjennomført lokale pasienterfaringsundersøkelser som offentliggjøres ved presentasjon på 
kvalitetstavler i pasientnære områder i de ulike enhetene. 
 
• Det er etablert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale 

retningslinjer for de ulike fagområder. 
 

Det er etablert pasientforløp for det meste av poliklinisk- og dagbehandling ved Nordlandssykehuset Bodø. 
Lofoten og Vesterålen er også i gang med forløpsarbeid, men har foreløpig ikke kommet like langt. 
Konkretisering av forløp for lungekreft, brystkreft, tykk- og endetarmskreft, prostatakreft, utredning av 
barn i narkose, søvnapne, thyroidea, barnekirurgi og gastrologisk utredning har vært prioritert. Arbeidet 
med pasientforløp er basert på de samme prinsipper som de nasjonale pakkeforløp for kreft. Rammeverket 
for oppfølging og styring av alle pasientforløp er således standardisert med forløpsansvarlig, 
måleparametre og evalueringskriterier. Erfaringer fra dette arbeidet vil bli videreført i arbeidet med nye 
pasientforløp og de kommende pakkeforløp for kreft i 2015. 
 
• Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige 

og koordinerte tjenester. 
 

Den 1.1.12 ble ordningen med pasientansvarlig lege erstattet av koordinator i spesialisthelsetjenesten etter 
endring av Lov om spesialisthelsetjeneste § 2-5 a og forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 
plan og koordinator (§22). 
Hensikten med en koordinator er den skal utføre nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre 
samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere samt 
sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan. Selv om det innen flere fagområder har vært en praksis med 
koordinator gjennom mange år, har ikke klinikkene formalisert forankringen av ordningen. Klinikkledelsen 
ved alle klinikkene fikk derfor i oppdrag siste tertial 2014 å utforme en kort og presis handlingsplan som 
viser hvordan klinikken gjennomfører etablering av koordinator. I tillegg er det under ansettelse to 
kreftkoordinatorer (en i MED klinikk og en i KIRORT klinikk) som skal jobbe spesifikt mot kreftpasientene. 
 
Oppdraget for å opprette en koordinerende enhet i tråd med den regionale rehabiliteringsplanen ble gitt de 
tre klinikkene i Nordlandssykehuset som har habilitering- og rehabiliterings pasienter; KBARN, PHR og 
HBEV. På grunn av omstillings- og utviklingsarbeidet som fulgt med innflyttingen av nye K, har ikke dette 
arbeidet blitt fullført og koordinerende enhet er ikke etablert. Oppdraget er revitalisert under ledelse fra 
HBEV klinikken og forventes ferdigstilt i løpet av første tertial 2015. 
 
• HF-ene skal innføre nye tiltak for brukermedvirkning i forskning ut fra forslag til 

retningslinjer og tiltak for brukermedvirkning i forskning i helsetjenesten.  
 
 
Nordlandssykehuset HF ga høringsuttalelse til rapport fra nasjonal arbeidsgruppe 10. februar 2014 
«Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, Forslag til retningslinjer og tiltak». Da det er viktig innenfor 
flere forskningsområder med brukerperspektiv og brukerrepresentasjon har sykehuset fått med en 
brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget til Nordlandssykehusets nyetablerte forskningsutvalg. I 
forskningsutvalgets videre arbeid vil det bli vektlagt å se på hvordan man sikrer brukermedvirkning i 
forskning der dette er relevant. 
 
• Saksbehandle reiseoppgjør for pasientreiser innen to uker.  
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Saksbehandlingstiden har i perioder vært over målet om 2 uker, dette er i hovedsak knyttet til ferieavvikling 
på sommeren og ved årsskiftet kombinert med stor saksinngang i samme periode. Det arbeides kontinuerlig 
med å optimalisere interne arbeidsprosesser og kapasitetsutnyttelse, samtidig som det er tilført 
personellressurser for å løse oppgavene.  

 
 
 
 
• Innarbeide og følge opp de foreslåtte tiltakene fra evalueringen av reisepolicyen, i 

den løpende rekvirentoppfølgingen. 
 

Rekvirentene følges opp fortløpende der det avdekkes feil praksis i forbindelse med rekvirering av reise. Det 
er sendt ut flere nyhetsbrev til alle rekvirenter hvor bl.a. aktuelle problemstillinger innen regelverket har 
vært tatt opp. Det har vært gjennomført møter med rekvirenter/behandlere i ulike sammenhenger hvor 
pasientreiser har vært tema, videre er vi nå i gang med å gjennomføre besøk/opplæring ved alle 
legekontorene og sykehusene i helseforetaket.  
 
• Sørge for at gruppen sped- og småbarn innen psykisk helse for barn og unge får et 

tilbud. 
 

Det er etablert sped - og småbarns team, eller dedikerte fagpersoner, som i deler av sin stilling jobber særlig 
med aldersgruppen 0-3 år ved alle BUP-poliklinikkene i Nordlandssykehuset.  
 
• Etablerte brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern. 

 
Det er etablert brukerstyrte plasser ved Salten og Vesterålen DPS. Lofoten har ikke egen døgnenhet og 
benytter senger ved medisinsk avdeling. Dette tilbudet egner seg ikke til brukerstyrt innleggelse. 
 
• Etablere brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

 
Brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ikke blitt etablert ved Salten DPS. I 
praksis har vi hatt problemer med å få det til, men har likevel en slags brukerstyrt virksomhet i forhold til 
akutte reinnleggelser etter avtale. Etableringsproblemet dreier seg bl.a. om forholdet mellom senger 
tilgjengelig for ordinær henvisning vs. brukerstyrte senger. Saken blir et tema for ROS-analyse og vurdering i 
2015. 

 
• Iverksette tiltak for å bedre helsepersonells kommunikasjon (muntlig og skriftlig) 

med pasienter og deres pårørende.  
 

Pasientilfredshetsundersøkelsen- PasOpp viser at vi i Nordlandssykehuset har et forbedringspotensial 
innenfor områdene standard, informasjon, involvering og kultur. Det ble derfor i 2014 startet opp et 
prosjekt med tittelen «Oppmerksom vennlig kommunikasjon». Målet med prosjektet er høy 
pasienttilfredshet ved at pasientene skal bli behandlet på en optimal måte samt oppnå en avdelingskultur av 
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oppmerksom vennlighet. Resultatmålet er konkret implementering av sykehusets verdier både i forhold til 
pasienter og til arbeidsmiljøet. Prosjektet er avgrenset til velkomst og utskrivingssamtale på to av 
sengepostene i KIRORT klinikken og involverer klinikkledelsen, legetjenesten, ledere og alle ansatte på 
sengepostene. Prosjektet er i disse dagene under evaluering og vil bli spredt videre i organisasjonen hvis 
evalueringen er positiv. 
 
 
Foretaksspesifikke mål 2014: 
 
NLSH 
 
• Etablere et prostatasenter. Samarbeide med UNN  om etablering og sikre et likt 

innhold i prostatasenteret i Bodø. 
 

Det er etablert dialog mellom Nordlandssykehuset og det urologiske fagmiljøet ved UNN med sikte på å 
sørge for et mest mulig likt pasientforløp i regionen. Det urologiske fagmiljøet har gjennom 
utviklingsprogrammet i NLSH beskrevet forløpene som er aktuelle for et prostatasenter. I dette arbeidet 
inngår også planlegging av implementering av nye pasientforløp. Pasientene følger nå nytt forløp, og en 
forventer at prostatasentret er fullt ut implementert innen utgangen av mai 2015.  
 
• Opprette lavterskel/familieambulatorium med særlig vekt på oppfølging av familier 

med barn med alkoholsyndrom og barn med mødre i LAR3-behandling. Tilbudet skal 
være et lavterskeltilbud til sårbare familier hvor problematikken kan omhandle 
psykisk helsevern, TSB og somatikk. Det skal særlig legges vekt på familier med barn 
mellom 0 og 6 år. 

 
Nordlandssykehuset HF har ikke fått etablert tilbudet om familieambulatorium. I løpet av høsten 2014 ble det 
besluttet at tilbudet skal tilhøre Salten DPS og inngå i det øvrige TSB tilbudet i poliklinisk seksjon. Det er 
opprettet en prosjektgruppe for å få etablert tilbudet og det er utarbeidet stillingsannonser. Stillingene tilknyttet 
teamet vil lyses ut straks. Målsettingen er å få tilbudet opp og gå i løpet av høsten 2015. 
 

 
5 Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern  
 
5.1 Kvalitet 
 
Mål 2014: 
 

• Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får behandling i somatiske  
sykehus. 
 

Nordlandssykehuset behandler årlig rapporten fra Passopp undersøkelsen i brukerutvalg og 
styret.  Resultatene blir drøftet, og adekvate tiltak vurdert. I kjølvannet av gjennomgangen etter 2013-
tallene har styret bedt administrasjonen legge fram en sak for styret vedrørende samhandling med 
primærhelsetjenesten med vurdering av tiltak for å bedre pasientkvaliteten i overgangen mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten (NLSH_styresak 114/2014). 
 
En kartlegging gjort av Avdeling for forskning og pasientsikkerhet viser at det er et stort mangfold av lokale 

3 Legemiddelassistert rehabilitering 
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brukerundersøkelser, både i poliklinisk virksomhet og på sengepostene i Nordlandssykehuset. Alle de kliniske 
klinikkene har eksempler på brukerundersøkelser gjennomført i løpet av de siste 3 årene. I noen enheter blir 
slike undersøkelser gjennomført systematisk, mens de i andre enheter gjøres mer sporadisk. Det jobbes med 
å etablere en mer systematisk tilnærming til brukerundersøkelser inkludert støttefunksjon når slike 
undersøkelser skal utformes og analyseres. 
 

• Andel reinnleggelser innen 30 dager av eldre pasienter 
 
Som det vises av grafen ovenfor har Nordlandssykehuset HF hatt en svak økning i andel reinnleggelser av 
eldre pasienter fra 15.5 % til 16.4 %. Dette medfører at Nordlandssykehuset HF ligger over det nasjonale 
gjennomsnittet på 15.4 %. Sett isolert på de ulike lokalisasjonene, er det økning i Lofoten og Bodø, mens 
Vesterålen har en reduksjon i andelen. Det er for tidlig å si om økningen på foretaket er uttrykk for en trend 
og hva som er årsaken. Tallene vil påvirkes av samhandlingen med kommunehelsetjenesten, og den negative 
utviklingen vil bli diskutert med kommunene i overordnet samarbeidsorgan. 
 
Andelen reinnleggelse innen 30 dager av eldre pasienter ved somatiske sykehus 

 
 
 

• Antall beslutninger i samarbeid mellom de regionale helseforetakene om å 
innføre eller ikke innføre en ny metode, jf. nasjonale metodevurderinger i system 
for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten 

 
I 2014 har Nordlandssykehuset HF ikke hatt samarbeid med Helse Nord RHF om avklaring av innføring av 
ny metode.  
 

• Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til 
Kunnskapssenterets database. 

 
I 2014 har Nordlandssykehuset ikke hatt behov for å gjennomføre mini metodevurderinger.    
 

• Planlegge fremtidige ferieavviklinger tidlig og koordinert med de andre foretak. 
For å sikre kvaliteten i pasientbehandlingen er målet mest mulig bruk av fast 
personell.  

 
Det generelle inntrykket av sommerferieavviklingen ved Nordlandssykehuset i 2014 er at denne har forløpt 
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greit. Når det gjelder spesifikke fagområder rapporteres det om vikarmangel blant operasjonssykepleierne, 
AMK-operatører og jordmødre. Det meldes også tilbake om at vikarer innenfor gynekologi ikke holder god 
nok kvalitet. Ved f. eks Kvinne – barn klinikken ble det gjort en overgang fra 2-delt til 3-delt ferie blant 
pleiepersonellet på nyfødtintensiv som medførte kompetanseheving og økonomiske besparelser 
sammenlignet med tidligere år. 
I Lofoten er det utfordringer med ferieavviklingen på fødeavdelingen både med tanke på pleiepersonell og 
innleie av gynekologivikarer, det vurderes derfor en sommerstengning (juli 2015) av fødestuen i Lofoten. 
Dette styrebehandles 19.2.15. Fra 2014 apporteres det om liten bruk av vikarer fra bemanningsfirma, men 
flere klinikker rapporterer bruk av faste vikarer som ser ut til å være en god ordning. Til nå har det ikke 
vært behov for å koordinere og samarbeide om ferieavviklingen med andre foretak, da de 
kompetanseutfordringene vi har er innenfor fagområder der samarbeid ikke vil løse problemene. 
 
• Forberede innføring av e-resepter. 

 
E-resept ordningen er forsinket pga. manglende godkjenning fra Helsedirektoratet på regionalt nivå.  
Løsningen kjøres som pilot ved Universitetssykehuset og vil rulles ut i de andre helseforetakene når en 
minimumsløsning er godkjent og piloten ferdigstilt (jf. Klinisk IKT fagråd 16.10.14). 
 
• Fremlegge IKT-tiltak med konsekvenser for andre aktører til prioritering i Nasjonalt 

utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 
 

De fleste IKT tiltak i Nordlandssykehuset er allerede regionale med deltagelse i HOS og FIKS. Det tiltaket 
som kan fremlegges er elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten hvor vi snart er i gang med en 
nasjonal pilot. Løsningen heter AMBOS og er utviklet av SAAB i Sverige. Systemet gjør det mulig «å 
kommunisere» sømløst mellom nettbrett i ambulansen, AMK-sentralen og Akuttmottaket gjennom AMIS-
moduler som allerede er i bruk. Ergo vil AMK-operatøren umiddelbart se de data som ambulansepersonellet 
legger inn hjemme hos pasienten. Dersom erfaringene fra piloten er bra vil dette legges frem i regionens 
Kliniske ikt fagråd for prioritering i NUIT. 
 
• Presentere status ROS4-analyser for de kliniske systemer, til foretakets styre som en 

del av den løpende rapporteringen.5 
 

All aktivitet vedrørende ROS av kliniske systemer i sykehuset inngår i prosjektet "Implementering av 
styringssystem for informasjonssikkerhet". Prosjektet er igangsatt og arbeidsgrupper etableres i disse dager 
i hver klinikk. Åtte arbeidsoppgaver er tillagt arbeidsgruppene hvorav to omfatter: 

• Å definere akseptabel risiko på de viktigste system områdene  
• Planlegge å starte risikovurdering av de kliniske systemene 

                                                              
Sykehuset har i dag ca. 300 kliniske systemer. En viktig del av planleggingen av ROS analyser vil være 
utvelgelse av de mest kritiske systemene. Dette arbeidet utføres av personvernombudet sammen med 
arbeidsgruppene for de klinikkspesifikke fagsystemene. Plan er at dette skal være utført innen utgangen av 
juni 2015. Det er laget en egen metode for denne delen av arbeidet. 
Selve ROS-analysene for fag- og fellessystemene starter ultimo august og varer i første omgang ut 
året. Status på arbeidet rundt ROS analyser vil fremlegges styret innen utgangen av året. 

 
• Utarbeide handlingsplan for å øke kvaliteten på NPR6-rapporteringen. 

 
Nordlandssykehuset brukte i 2014 NPR-data i intern oppfølging av utvikling på venteliste, fristbrudd, 
kvalitetsindikatorer, medisinsk koding, beregning av ISF-refusjon mm. Selve rapporteringsrutinene fungerte 

4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
5 Forskrift om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede 
helseregistre2011-06-24 nr. 6 
6 Norsk pasientregister 
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bra, men å oppnå ønsket datakvalitet og kompletthet i datamaterialet som sendes NPR, har vært en 
utfordring. Utfordring ligger i svært omfattende rapporteringskrav basert på til dels kompliserte regelverk 
som justeres fra år til år. Utfordring ligger også i at EPJ/pas ikke nødvendigvis er optimalt tilrettelagt for 
brukerne. Når det gjelder bruken av systemet, avdekket nye felles, regionale rutiner at opplærings-
/veiledningsbehov er stort.  
Derfor ble det i 2014 iverksatt ulike tiltak for å forbedre registreringsrutiner og datakvalitet. HOS-prosjektet 
er en viktig bidragsyter til standardisering av rutiner – og som følge av prosjektet er det etablert et 
superbrukerkorps og en opplæringsansvarlig i NLSH. Som et supplement til klinikkenes egne aktiviteter for å 
holde oversikt over venteliste og fristbrudd (jfr. HOS), har de jevnlig fått tilsendt oversikt over bl.a. truende 
fristbrudd til oppfølging. 
 
Når det gjelder kvalitet på medisinsk koding, har klinikkene dette er aktuelt for, dedikert ressurs til 
rutinemessig kvalitetssikringsarbeid, men det er kapasitetsmessige utfordringer og utfordringer i det å 
bygge/opprettholde nødvendig kompetanse. Det ble jobbet aktivt med disse utfordringene i 2014. Arbeidet 
videreføres i 2015. Ellers nevnes at Analysesenteret Lovisenberg nå gjennomfører årlig revisjon av medisinsk 
kodepraksis i NLSH. Revisjonen følges opp med gjennomgang av resultat og læringspunkter for det eller de 
områder som er revidert, men også med fokus på generelle læringspunkter for foretaket.          
 
• Sette av tilstrekkelige og kvalifiserte ressurser til å implementere LIS (ledelses- og 

informasjonssystem), samt kvalitetssikre data og lære opp eget personell. 
 

Nordlandssykehuset har i lengre tid deltatt i Helse Nord-prosjektet HN LIS som skal utvikle og etablere 
datavarehusløsning for virksomhetsrapportering og analyse. Foretaket har etablert kompetanse på og 
brukt 1.generasjonsløsningen som har foreligget med web-portal og rapportløsning til intern og ekstern 
virksomhetsrapportering. I og med at løsningen frem til nå har vært i et utviklings- og kvalitetssikringsløp 
har ikke videre implementering i klinikk vært aktuelt. 
Ferdigstilling av områder i ny rapporteringsplattform, SAS Visual Analytics, på slutten av 2014 har medført 
at Nordlandssykehuset har satt av ressurser til kompetanseutvikling og etablering av en lokal 
forvaltningsgruppe. Dette arbeidet er påbegynt og har til intensjon å implementere HN LIS som analyse og 
styringsverktøy i foretaket. 

 
• Alle helseforetak skal sette seg i stand til å gjennomføre kunnskapsbaserte 

prosedyrer. 
 
Nordlandssykehuset har iverksatt tiltak for å utdanne og kurse medarbeidere i metoden kunnskapsbasert 
praksis. Det er også utarbeidet styringsdokumenter som skal ivareta prosessen med utarbeidelse av 
kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Disse styringsdokumentene benyttes for alle klinikkovergripende (som 
gjelder hele helseforetaket) fagprosedyrer. I utarbeidelsen av de klinikkovergripende prosedyrene, er det 
derfor avgjørende at det deltar medarbeidere som har kursing og/el utdannelse i metoden kunnskapsbasert 
praksis. Nordlandssykehuset deltar også i det nasjonale prosedyrenettverket med minimum to prosedyrer 
per år. Prosedyrer som utformes for det nasjonale nettverket har også et krav om å være utarbeidet etter 
metoden kunnskapsbasert praksis. Nordlandssykehuset prosedyrekoordinator er sentral i dette arbeidet og 
jobber for at flere medarbeidere tar del i prosessen.  
 

 
• Helseforetakene skal innregistrere data i alle nasjonale kvalitetsregistre som ligger 

til rette for det og bruke resultater fra disse registre i løpende arbeid med 
kvalitetsforbedring. 

 
NLSH registrerer data til mange av de nasjonale kvalitetsregistrene. Manglende oversikt over hvilke registre 
vi leverer til og hvilke vi ikke leverer til hindrer ledelsen å sette inn detaljerte tiltak der vi ikke deltar. 
Oversikt over dekningsgrad for et antall av de nasjonale kvalitetsregistrene brukes nå i oppfølgingsmøtene 
med klinikkene våre nettopp for å støtte bedret innregistrering. Det er ikke et overordnet system for 
hvordan resultatene fra kvalitetsregistrene brukes til forbedringsarbeid. Dette skyldes først og fremst at 
mange registre ikke har parameter som er godt egnet for forbedringsarbeid. Registerresultat brukes nå i 
direktørens oppfølgingsarbeid med klinikkene hvor det etterspørres vurderinger av resultat fra registrene 
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og mulige forbedringstiltak.  
 
Et problem knyttet til innregistrering av data er at det ikke alltid er entydig hva som er nevneren i en 
sykdomsgruppe når dekningsgrad skal dokumenteres. Dette er spesielt tydelig for eksempel for hjerneslag 
hvor en pasient kan ha vært innom NLSH 3-4 ganger men kun skal registreres en gang i registeret. 
 
5.2 Pasientsikkerhet og smittevern 
 
5.2.1 Pasientsikkerhet 
 
Mål 2014: 
 

• 30 dagers totaloverlevelse  
 
Data fra 30 dagers totaloverlevelse i Nordlandssykehuset viser at vi som samlet foretak har en totaloverlevelse 
som ligger rett over det nasjonale gjennomsnittet. På lokalisasjonsnivå ligger både Bodø og Lofoten høyere enn 
det nasjonale gjennomsnittet, mens Vesterålen ligger under. Vesterålen har hatt en negativ utvikling over år og 
kontrastene ser ut til å øke, spesielt hvis vi ser på underkategorier hvor 30 dagers overlevelse etter hjerneslag , 
skiller seg spesielt negativt ut. Nordlandssykehusets styre er blitt gjort oppmerksomme på denne utviklingen og 
ønsker en nærmere analyse av overlevelse/dødelighet på lokalisasjonsnivå. Det er derfor planlagt et prosjekt 
med fagmiljøene i foretaket for å undersøke dette. Prosjektet starter opp i løpet av første kvartal 2015. 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus (%) 

 
 
• Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og at resultatene følges opp i ledelseslinjen med 
tertialvis rapportering. 

 
Innføringen av tiltakspakkene gjøres etter en spredningsplan som er vedtatt i direktørens ledergruppe. Det 
er klinikkenes og enhetenes ansvar å følge opp vedtaket, men Seksjon for pasientsikkerhet bidrar med 
veiledning, kompetanse og klinikkovergripende tilrettelegging som f. eks utforming av felles 
informasjonsmateriell. Innføringen av tiltakspakkene er en stor utfordring også for Nordlandssykehuset, og 
det mest krevende er å få etablert varige endringer slik at tiltakspakkene bli en del av daglig drift. Likevel er 
alle tiltakspakkene som til nå er presentert i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet pilotert og 
spredningen i øvrig organisasjon er startet. Framdriften i innføringen er et fast punkt på 
Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet, som 2-4 ganger/år legges fram for styret. 
Innføringen av tiltakspakkene følges også jevnlig opp i direktørens oppfølgingsmøte med klinikkene.  
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Det er også etter hvert eksempler på systematisk oppfølging på lavere nivå i ledelseslinjen. Som et eksempel 
har KIRORT klinikk innført en kvalitetsrunde, der klinikk- og enhetsledere ukentlig har en gjennomgang 
(«runde på») av alle kvalitetstavlene i klinikkene, som i stor grad presenterer data fra tiltakspakkene. 
Oppmerksomhet og støtte fra linjelederne er en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med 
implementeringen av tiltakspakkene. 
 
• Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til 

fritt sykehusvalg, rapporteres på sykehusnivå.  
 

Kvalitetsindikatorer og ventetider, inkludert fritt sykehusvalg rapporteres på sykehusnivå i 
Nordlandssykehuset. I tillegg brytes data ned på klinikknivå der hvor det er naturlig og viktig for 
oppfølgingen av kvalitetsindikatoren. 

• Andelen epikriser sendt innen 7 dager i somatikk varierer mellom 70-80 % for NSLH HF. Dette er vi 
ikke fornøyd med, men på tross av tett oppfølging av de ulike klinikkene når det gjelder denne 
kvalitetsindikatorene, har det vært vanskelig å øke andelen. Hovedårsaken til at ikke flere epikriser 
ferdigstilles i løpet av 7 dager, er kultur og holdninger blant legene. 

• Andelen pasienter på korridor har hatt en positiv utvikling de siste årene. Dette skyldes en 
kombinasjon av et sterkere fokus på andelen korridorpasienter og innføringen av 
samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen har ført til at ferdig behandlete pasienter langt 
raskere blir overført til kommunene enn tidligere. 

Ventetider, fristbrudd, 30-dagers overlevelse, oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no og andelen 
kreftbehandling startet ila 20 dager er beskrevet andre steder i Årlig melding. 
 
Andel epikriser sendt innen 7dager somatikk (%) 
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• 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.  

 
Klinisk IKT råd ble reetablert i Nordlandssykehuset andre tertial 2014 for å arbeide systematisk med både 
EPJ og PAS. Rutiner for varsling internt er via observasjonsmodulen i Docmap. Svikt/avvik som bør løftes 
regionalt samt områder for erfaringsutveksling meldes inn til EPJ fagforum og Klinisk IKT fagråd. 
 
• Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten. 
 

Nordlandssykehuset HF har ikke etablert overordnede retningslinjer for innføring av nye faglige metoder. Vi 
har derimot hatt et stort antall ansatte på videreutdanning innen kunnskapsbasert praksis – og 
utarbeidelse av fagprosedyrer i foretaket skal gjøres kunnskapsbasert. 

 
• Bruke Sykehusapotek Nord aktivt gjennom «SamStem-prosjektet7» for å sikre 

innføring av legemiddelsamstemming i alle helseforetak. 
 

Nordlandssykehusets seksjon for pasientsikkerhet har i løpet av 2014 gjennomført 18 nettverkssamlinger for 
samstemming av legemiddellister i samarbeid med farmasøyt fra Sykehusapotek Nord. Det er i dag ukentlig 
kontakt med farmasøyt fra Sykehusapotek Nord i det videre arbeidet med samstemming. Rådgiver fra 
seksjonen har regelmessig deltatt på videokonferanser for «SamStem-prosjektet» og bidratt aktivt med 
videreformidling av prosedyrer, informasjon og opplæring i medikamentmodulen i prosjektet. I desember 
2014 arrangerte den Regionale kompetansetjenesten ved Nordlandssykehuset i samarbeid med 
Sykehusapotek Nord en egen workshop i regionen for SamStem prosjektet.   
 
 
5.2.2 Smittevern 
 
 
Mål 2014 
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• Sykehusinfeksjoner (prevalensundersøkelse). 
 
Prevalensregistrering er gjennomført vår og høst 2014. Det er fortsatt vanskelig å få gjennomført 
registreringene i alle enheter fordi engasjementet rundt disse registreringene er varierende. 
 
• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to ganger 

årlig iht NOIS-registerforskriften. Alle aktuelle somatiske enheter i helseforetakene 
skal gjennomføre begge undersøkelsene.  

 
Alle somatiske enheter i Nordlandssykehuset gjennomfører begge undersøkelsene. 

 
• Det skal registreres infeksjoner i operasjonsområdet etter alle kirurgiske inngrep 

som inngår i NOIS-registerforskriften. Det skal være minst 95 % oppfølging for alle 
inngrep som omfattes av forskriften. 

 
I Nordlandssykehuset er NOIS - registreringen utført i henhold til kravene i NOIS-registerforskriften, og vi 
har nå valide tall å forholde oss til. Fra 2013 ble registreringene helårlig. Vi har oppnådd registreringsmålet 
på alle inngrep bortsett fra hofte hemiprotese (85.7 %) og keisersnitt (83,9 %). Årsaken er at vi ikke har fått 
tilsendte spørreskjema i retur. Telefonpurring på svar er gjennomført, men vi har likevel ikke klart å få 
ytterligere skjema i retur. 

 
• Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus skal implementeres og 

etterleves.  
 
Ny (kortversjon) av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 er distribuert til alle 
klinikker. I forbindelse med internrevisjoner for  smittevern blir leger spurt om antibiotika forskriving, og 
hvordan de nasjonale retningslinjene etterleves. 
 

5.3 Pasientbehandling  
 
5.3.1 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2014: 
 

• Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i helseregion). 
 
Antall: 261 (en økning fra 238 i 2013) 
Antall voksne innbyggere i NLSH opptaksområde: 107 172 (>= 18 år) 
Andel: 2,4 (en økning fra 2,0 i 2013, men det tallet var basert på antall personer >= 16 år som da var ca. 
110 000). 
 
Tallgrunnlag: SSB og DIPS-rapport D-572. 
 

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

 
Gjennomsnitt brutto årsverk forbrukt 2014: 816. 
Fordeling 

• Sykehusavdelingene: 353 (44 %) 
• DPS: 279 (34 %) 
• BUP: 156 (19 %) 
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• Ledelse: 28 (3 %) 
 
Andel årsverk fordelt mellom DPS og sykehusavdelingene: 

• DPS: 44 % 
• Sykehusavdelingene: 56 % 

 
Merknad: Vi har fordelt LIS og turnusleger (27 årsverk) jevnt ut på sykehusavdelingene, DPS og BUP. De er 
formelt registrert på Akuttpsykiatrisk avdeling, men jobber og har vakt på alle avdelinger. Når vi tar med at 
overlegene i klinikken har vaktberedskapen også for BUP oppfylles kravet om 20 % av ressursene til Barne- 
og ungdomspsykiatri.  
 

• Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. 
 
Nordlandssykehuset kommer likt eller bedre ut enn landsgjennomsnittet på 17 av 23 områder. Vurderingen 
gjøres ut fra en 5 punkts skala hvor 1 er dårligst og 5 er best. Skårene ligger stort sett over 3.  
 
Vi usikker på hva som er styringskravet her. Det er ikke iverksatt noen tiltak i forhold til disse rapportene, 
men vi jobber kontinuerlig for å bedre samhandlingen med fastlegene. 
 

• Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 
Korttidsenheten for rus ble etablert for 3 år siden, blant annet for å redusere gjestepasientkostnader, 
redusere ventetid og gi et distriktsnært behandlingstilbud til mennesker med rusproblemer. Pasientene 
kommer i overveiende grad fra Salten, men også i noen grad fra Lofoten. Vi har i perioder ventetid på inntil 
3 måneder. I disse periodene ser vi at antall henvisninger fra Vurderingsinstansen reduseres, av hensyn til 
rask og fleksibel innleggelsesprosess på andre avtaleplasser i Helse Nord. Videre har vi arbeidet med å få til 
sekvensielle behandlingsopphold. Dette for i noen tilfelle å imøtekomme behovet for flere akuttinnleggelser 
da dette behovet synes påtagelig stort.   
 
• Sikre at det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for 

somatikk på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer 
ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og 
unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom 
døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens 
behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet 
gjennom endring av kostnader, ventetid og aktivitet. 

 
NLSH har jf. inntektsfordelingsmodellen fått reduserte rammer for at Helgelandssykehusets DPSer skulle 
styrkes. Dette har medført at vi måtte ta ned driften. Driften er tatt ned ved reduksjon i sykehusavdelinger og på 
overkapasitet ved Vesterålen DPS. 
  
For øvrig er ventetiden redusert gjennom 2014 og ligger på ca. 50 dager for VOP, 40 dager for BUP og 
mellom 50-60 dager for døgnavdelinger. Fristbrudd avviklede er redusert gjennom året. Totalt hadde vi 63 
fristbrudd for hele PHR klinikken i 2014. Aktiviteten er redusert for de fleste poliklinikker og det er økning for 
alle ambulante team. Døgnaktiviteten er også redusert. Reduksjonene i aktivitet skyldes i all hovedsak at 
enhetene er blitt bedre på bruk av Prioriteringsforskriften og at flere avvises på grunn av manglende indikasjon 
for behandling i spesialisthelsetjenesten. NLSH har tradisjonelt lagt høyt i forbruk av tjenester. 
 
• Sikre at andel årsverk i DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk 

helsevern i sykehus.   
 

DPSene i Nordlandssykehuset har fått tilført årsverk og årsverk ved sykehusavdelingene er redusert. 
Statistisk ser det likevel ut som om det er sykehusavdelingene som har økt antall årsverk. Dette skyldes en 
omorganisering hvor LIS og turnusleger som tidligere var registrert under ledelse ble flyttet til 
akuttavdelingen i 2014. Dette er 27 leger som tjenestegjør både ved sykehusavdelinger og DPS. Salten DPS 
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er økt med 7 årsverk, mens Vesterålen er redusert pga. av et stort overforbruk av både tjenester, årsverk, 
økonomiske ressurser og døgnkapasitet. Klinikken jobber med å modernisere og omstrukturere 
tjenestetilbudet til å ivareta nasjonale strategier ved å redusere døgnbehandling og øke poliklinisk og 
ambulant virksomhet. Vi strever med å rekruttere spesialister til distriktene og dermed får vi ikke besatt de 
nye stillingene vi har opprettet. Omstillingen ved sykehusavdelingene kan ikke fortsette da DPSene, pga. 
mangel på spesialister, ikke er i stand til å ivareta alle de nye pasientgruppene de skal behandle. Vi har 
derfor et behov for å avvente ytterligere nedbygging av sykehusavdelinger inntil DPSene i distriktet har økt 
spesialistandelen sin.  
 
• Registrere og rapportere månedlig på Helse Nords egne aktivitets- og 

kvalitetsindikatorene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).  
 
Rapportering igangsatt fra Korttidsenhet Rus ca. mai 2014 og gjort månedlig deretter, til og med november 
2014. Pga. arbeidsbelastning og sykdom har dette ikke blitt gjort for desember 2014, men dette vil bli gjort 
så snart det lar seg gjennomføre. 
 

 
NLSH  
 
• Videreføre rusmestringsenheten ved Bodø fengsel på minst samme nivå som i 2013. 

 
Rusteamet har tilsatt psykolog som har ansvar for å følge opp innsatte i Bodø fengsel. Som i 2013 er 
psykologen tilstede fast i Bodø fengsel minimum en dag pr. uke. Tilstedeværelse utover dette reguleres på 
bakgrunn av etterspørsel og behov fra Bodø fengsel. I 2014 har det ikke vært behov for tilstedeværelse 
utover en dag pr. uke. 
 
 
• Medvirke til at andel tvangsinnleggelser for helseregionen samlet er redusert med 5 

% (1/20 del) sammenliknet med 2013.  
 

Ikke oppfylt fra Nordlandssykehusets side, da andelen har økt fra 2,0 til 2,4 (som vist tidligere). Årsaken er 
delvis at befolkningsgrunnlaget har økt ved endring av grensen for ”opptak” (fra 16 til 18 år, som tidligere 
omtalt) hvor andel pasienter som utgjør nevneren i beregningen reduseres noe, og delvis normale svingninger 
fra år til år. Vi anser likevel at andelen tvangsinnleggelser er lav. 
 
 
 
5.3.2   Somatikk  
 
Mål 2014: 
 
• Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt 

og brukerorientert utrednings- og behandlingsforløp for pasienter med langvarige 
smerte- og utmattelsestilstander av uklar årsak. 

 
I Nordlandssykehuset har vi beklageligvis ikke lyktes å få på plass et utrednings- og behandlingsforløp for 
pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander i 2014. Årsaken til at vi ikke har lyktes med dette, 
er at oppgaven er krevende da den stiller store krav til samarbeid på tvers. Gjennom Overordnet Samarbeids 
Organ (OSO) og dialogforum med Bodø kommune, vil vi forsøke å få dette på plass i 2015.  
 
• Følge opp nasjonal strategi for kreftområdet og starte gjennomføringen av regional 

kreftplan. 
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Nordlandssykehuset har en ordning med velfungerende MDT-møter innen lungekreft, brystkreft og 
tykktarmkreft.  I tillegg er vi godt i gang med MDT-møter innen urologisk kreft. På alle disse møtene er det 
anledning for lokalsykehus i NLSH og HLSH å koble seg opp, samt melde inn pasienter til diskusjon. Vi har 
gode erfaringer med slike møter, men ser også at det krever mye legeressurser fra de faggruppene som er 
involvert i alle slike møter, det vil si radiologi, patologi og onkologi. Avd. for kreft og lindrende behandling 
har fast ukentlig telemøte med kreftpoliklinikkene i Mo i Rana og Sandessjøen.  Vi har nå også planer for et 
tilsvarende møte med kreftpoliklinikken i Lofoten (startet opp februar 2015).   
Det ble utlyst to Kreftkoordinatorstillinger (100 %) med søknadsfrist januar 2015, og en er nå i 
ansettelsesprosess.  Disse skal også inneha funksjonen som forløpskoordinator i starten.  Inntil disse 
personene er på plass er det andre som innehar funksjon som kontaktpersoner. 
 
Det er viktig at langt kommende kreftpasienter får oppfølging hjemme/i sitt nærmiljø. Det er nå etablert 
palliativt team i Lofoten og Vesterålen, i tillegg til i Bodø som har hatt slikt team siden i 2007.  Disse 
teamene bidrar i kontakten mellom primærhelsetjenesten og NLSH, samt at teamene også har noe 
oppfølging direkte inn mot pasientene/pårørende, som for eksempel oppfølging av tiltak startet under en 
innleggelse. Man ser at når en får til et samarbeid rundt disse pasientene kan en forebygge store lidelser hos 
denne type pasienter med å være i forkant, og ha planlagt tiltak i forhold til plagsomme symptomer som en 
tror kan oppstå. Man vil også kunne hindre innleggelser. 
 
I 2014 har vi fått installert strålemaskin nr. 2, samt er i gang med ansettelse av fagfolk for å starte opp 
kurativ brystkreftbestråling i 2015. Vi er også godt i gang med anskaffelsesprosess av CT som er nødvendig 
før oppstart av slik behandling. 
 
Vardesenteret har i 2014 nådd målet om 1200 besøkende.  Senteret gir et tilbud til alle som er berørt av 
kreftsykdom, både som møtested og et sted med diverse tilbud (innen psykososial støtte, fysisk aktivitet, 
kosthold/ernæring og rehabilitering/mestring). Senteret fyller en viktig funksjon ut over det som regnes 
som et tradisjonelt sykehustilbud. 
 
• Øke samarbeidet med primærhelsetjenesten for å sikre tidlig diagnostikk av kreft 

gjennom bedre kommunikasjon og en tettere inkludering av primærhelsetjenesten i 
helseforetakenes pasientforløpsarbeid. 

 
Gjennom flere år har Nordlandssykehuset arrangert fagdager i Lofoten og Vesterålen kommune- og 
fastlegene i nedslagsfeltet til NLSH. Fagdagene arrangeres av samhandlingsavdelingen og har til hensikt å 
være en arena for oppdatering og diskusjon, samt føre til et bedre samarbeid mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Innføringen av pakkekreftforløpene vil bidra til at pasienter med mistenkt kreft 
kommer tidligere til diagnostikk og behandling. Foretakets arbeid med pasientforløp har vært drøftet med 
representanter for primærhelsetjenesten.  
 
• 80 % av kreftpasienter skal ha startet behandling innen 20 dager fra mottatt 

henvisning. 
 

Som punktene under viser per august 2014 har ikke Nordlandssykehuset nådd måltallet at 80 % av 
kreftpasientene (bryst-, lunge- og tykktarmskreft) skal ha startet behandling innen 20 dager fra mottatt 
henvisning. For tykktarmskreft og lungekreft har det vært en positiv og stabil utvikling, mens det for 
brystkreft har vært en negativ utvikling, da NLSH har hatt en andel over 80 % siden 2010. Tallmaterialet for 
2014 inkluderer bare data t.o.m. august 2014. Vi forventer at tallene for siste tertial vil gjenspeile at det har 
vært fokusert på og arbeidet med pasientforløp for bryst-, lunge- og tykktarmskreft gjennom 
Utviklingsprogrammet for nye K i Bodø. I tillegg har de ulike fagmiljøene vært sterkt engasjert i de regionale 
kreftpakkeforløpene som også vil få betydning for disse pasientene. Dette arbeidet har vært ressurskrevende 
og vi tror ikke gevinsten av innsatsen vil bli realisert før i 2015. 
 
• Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager.  

 
Som grafen viser har det etter fall i andelen som startet behandling for tykktarmskreft innen 20 dager, vært 
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en positiv utvikling for Nordlandssykehuset til en andel på 70.0 %. Selv om dette er under måltallet på 80 % 
er dette både over landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for regionen. Vi er fornøyd med denne utviklingen 
og ser fram til en fortsatt bedring i oppstart av behandling av tykktarmskreft etter at kreftpakkeforløpene 
ble innført 1.1.15. 

 
*2014-tallene inkluderer data t.o.m. august 2014 
 
• Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager  

 
Som grafen viser har Nordlandssykehuset en betydeligere høyere andel pasienter som startet behandling av 
lungekreft innen 20 dager en landet for øvrig. Det har vært en liten nedgang fra 2013-14 til en andel på 57.5 
%. Hovedforklaringen er fortsatt de nasjonale retningslinjene for utredning og behandling av lungekreft, som 
tilsier at en mye større andel av disse pasientene skal ha diagnostikk med PET før behandling kan iverksettes. 
Vi tror at innføringen av det regionale kreftpakkeforløpet for lungekreft fra 1.1. 15 vil bidra til å øke andelen 
som får tidlig behandling, ved at pasientforløpene blir mer strømlinjeformede og at det oppnevnes 
forløpsansvarlige og koordinatorer. Imidlertid er PET kapasiteten fortsatt en flaskehals. 
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• Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager 

 
De siste oppdaterte tallene er fra første tertial 2014 og viser at 71.4 % av pasientene fikk startet behandling 
innen 20 dager, mot 90.3 % i forrige tertial. Det betyr at Nordlandssykehuset har havnet under måltallet om 
80 %. En del av forklaringen på den negative utviklingen er at mye ressurser og tid har gått med på arbeidet 
i Utviklingsprogrammet for innflytting i nye K. Dette inkluderer også arbeid med pasientforløpet for 
brystkreftpasientene. Arbeidet ble ferdigstilt i januar 2015 og vi regner med at dette arbeidet sammen med 
det regionale kreftpakkeforløpet for brystkreft vil snu den negative trenden i andelen som får rask 
behandling. 
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• Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 

med trombolyse 
 
Andelen pasienter med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse har steget jevn ved 
Nordlandssykehuset de siste to årene. Fra første til andre tertial 2014 steg andelen fra 17.5 % til 26.7 %, noe 
som gjør at Nordlandssykehuset har den høyeste andelen som får behandling med trombolyse i landet. Dette er 
resultatet av et systematisk arbeid («Prosjekt slagalarm») over tid på tvers av tre klinikker (prehospital, 
diagnostisk og hode- og bevegelse). Prosjekter fortsetter i 2015 med videre opplæring og kompetanseoverføring 
til ytterligere helsepersonell i disse klinikkene for å fortsette den positive utviklingen. 
 
• Kartlegge egne pasientstrømmer innen fødselsomsorgen mellom behandlingsnivå og 

evaluere konsekvenser av innførte seleksjonskriterier samt gjøre en risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av fødetilbudet basert på resultatene. 
Helseforetakene skal også bidra/delta i den regionale evalueringen av 
fødselsomsorgen. 

 
Det gjøres årlig kartlegginger av egne pasientstrømmer innen fødselsomsorgen mellom behandlingsnivå. 
Antallet gravide som blir selektert har vært stabilt siden denne ordningen ble gjennomført. Fødsler ved 
fødestua i Lofoten har lagt rundt 100/år, 97 i 2014. For 2014 har 52 gravide fra Lofoten født i Vesterålen, og 
80 i Bodø. Det er kontinuerlig fokus på keisersnitt utført i Lofoten, og alle meldes med en kort beskrivelse av 
hendelsesforløp til medisinsk direktør. Keisersnittene gjennomgås i lokalt Perinatalutvalg. Klinikken planla 
en intern revisjon av etterlevelse av seleksjonskriterier ved fødestua i Lofoten høst 2014, denne revisjonen er 
utsatt til mars 2015. Fra høst 2013 har det vært meldt at Helse Nord har planlagt å gjennomføre en ROS 
analyse av fødetilbudet i Lofoten, dette er ikke gjennomført. 
 
 
Foretaksspesifikke mål: 
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NLSH  
 
• Øke fra fire til seks intensivsenger ved sykehuset i Bodø. 

 
Nordlandssykehuset har til nå maktet å ansette kompetent personell for 5 intensivsenger i Bodø. Vi startet 
rekruttering av sykepleiere/spesialsykepleiere etter sommeren 2014, men det har vært utfordrende å finne 
kompetent personell. Intensivsykepleiere er imidlertid under utdanning og vil bli ferdige i løpet av 2015. Det 
vil medføre at vi får full bemanning av 6 senger mot slutten av året. Imidlertid kan vi gjennom innleie ved 
behov drifte 6 senger når det trengs allerede nå. 

5.3.3 Samhandling  
 
Mål 2014: 
 
• Samarbeide med kommunene om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud. 
 

Per i dag har 12 av 21 kommuner i Nordlandssykehuset nedslagsfelt har etablert øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud (KAD-plasser). Etableringen har skjedd i samarbeid med Nordlandssykehuset. Beleggsprosenten 
i 2014 var 41 %. Det er gjennomført en KAD-samling i regi av samhandlingsavdelingen ved 
Nordlandssykehuset i november 2014, hvor det var 40 deltakere fra de ulike kommunene. Resultatet av 
samlingen har vært en bedre forståelse av hvordan øyeblikkelig hjelp plasser kan benyttes og hva 
Nordlandssykehuset kan bidra med av opplæring og veiledning. Vi håper også at slike samlinger kan bidra 
til at beleggsprosenten for disse plassene vil øke, på fornuftig og hensiktsmessig måte. Vi er imidlertid 
usikker på om KAD plassene vil føre til redusert andel øyeblikkelig-hjelpinnleggelser fra kommunene. Hittil 
har vi ikke sett tydelige tegn på dette, snarere tvert i mot. 
 
• Etablere strategi og samhandlingsplaner med avtalespesialistene i sitt område,  

 
Nordlandssykehuset har ikke etablert noen avtaler knyttet til samhandling med avtalespesialistene i 
området i 2014. 

 
• Etablere automatisk oppdatering av adresseregisteret og elektroniske 

fødselsmeldinger til Folkeregisteret. 
 

Nordlandssykehuset har automatisk oppdatering av våre kommunikasjonspartnere for 
leger på de fleste legekontorene og legevaktene. Det betyr at når legekontoret oppretter 
en ny lege i adresseregisteret blir vedkommende automatisk opprettet i vårt 
rekvirentregister. Dette arbeidet er per i dag koordinert av Tjenbarprosjektet i HN-
IKT.  Våre helsehjelpsområder er publisert på adresseregisteret og mappes nå for at vi 
skal kunne koble informasjonen opp mot aktuelle arbeidsgrupper i DIPS.  Dette 
koordineres også av Tjenbarprosjektet hos HN-IKT. Per i dag sendes det elektronisk til 
MFR (medisinsk fødsel register) slik det har vært gjort i mange år. 

 
• Fremlegge for prioritering IKT-tiltak med konsekvenser for andre aktører i 

helsesektoren. Helse Nord RHF prioriterer videre i Nasjonalt utvalg for IT-
prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 

 
De fleste IKT tiltak i Nordlandssykehuset er allerede regionale med deltagelse i HOS og FIKS. Det tiltaket 
som kan fremlegges er elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten hvor vi snart er i gang med en 
nasjonal pilot. Løsningen heter AMBOS og er utviklet av SAAB i Sverige. Systemet gjør det mulig «å 
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kommunisere» sømløst mellom nettbrett i ambulansen, AMK-sentralen og Akuttmottaket gjennom AMIS-
moduler som allerede er i bruk. Ergo vil AMK-operatøren umiddelbart se de data som ambulansepersonellet 
legger inn hjemme hos pasienten. Dersom erfaringene fra piloten er bra vil dette legges frem i regionens 
Kliniske ikt fagråd for prioritering i NUIT. 

 
• Oppgradere eksisterende elektroniske basis meldinger til siste versjon samt innføre 

Lab til Lab kommunikasjon og elektronisk henvisning mellom helseforetak.  
 

Lab til Lab kommunikasjon har eksistert mellom Nordlandssykehuset Bodø og Nordlandssykehuset 
Vesterålen i 2014. I forbindelse med HOS trinn 1 for NLSH blir dette også innført mellom NLSH Bodø og 
NLSH Lofoten. Elektronisk henvisning mellom helseforetak var opprinnelig definert som leveranse i 
Meldingsløft 2 prosjektet, men funksjonaliteten er for dårlig for full utbredelse. Helse Nord RHF har derfor 
besluttet å avvente utviklingen av den nye henvisningsmeldingen mellom helseforetakene i regionen.   
 
• Bruke siste versjon av elektroniske basismeldinger ovenfor fastleger og kommuner. 

 
For PLO meldinger bruker vi versjon 1.5, som ikke er den siste versjonen. Grunnen til at vi ikke bruker 1.6 
(nyeste versjon) er at absolutt alle kommunikasjonspartnere må være godkjent for 1.6 før vi kan fase ut 
1.5. DIPS håndterer ikke begge versjoner samtidig. For epikriser bruker vi versjon. 1.1. 
 
• Ta i bruk elektroniske henvisninger og basismeldinger mellom sykehus, fastleger og 

pleie- og omsorgssektoren i kommunene og automatisk oppdatering av 
adresseregisteret og elektroniske fødselsmeldinger til Folkeregisteret. 

 
Elektronisk henvisning mellom helseforetak var opprinnelig definert som leveranse i Meldingsløft 2 
prosjektet, men funksjonaliteten er for dårlig for utbredelse. Helse Nord RHF har derfor besluttet å avvente 
utviklingen av den nye henvisningsmeldingen mellom helseforetakene i regionen. Basismeldinger mellom 
sykehus har kun delvis vært tatt i bruk i 2014, men vil tas fullt i bruk i Nordlandssykehuset etter HOS trinn 1 
som gjennomføres i februar 2015. Basismeldinger mellom sykehus og fastleger er fullt ut tatt i bruk. 
For automatisk oppdatering av adresseregisteret og elektroniske fødselsmeldinger vises det til eget punkt. 

 
• Bruke sykehusapotek Nord aktivt i samhandling med kommunene på 

legemiddelområdet for å forebygge pasientskader og øke kompetansen. 
 

I forbindelse med fagdager for leger i Lofoten og Vesterålen har representanter fra Sykehusapotek Nord 
deltatt med faglige innlegg, særlig knyttet til samstemming av legemiddellister. Vi har i tillegg samarbeidet 
med Sykehusapotek Nord om informasjon om samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset 
«Fastlegenytt», som sendes alle fastlegene i vårt nedslagsfelt. 
 
• Samarbeide med kommunene og utdanningsinstitusjonene om kompetanseutvikling, 

med grunnlag i prosjektrapporten fra Helse Nord RHF og KS: 
Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen, datert 31.1.2013. 

 
Nordlandssykehuset avvikler årlige fagdager for leger med relevante faglige tema.  Tilsvarende fagdager 
avholdes også for høgskolepersonell knyttet til pleie- og omsorg. Kommunene har utfordringer når det 
gjelder å la helsepersonell få fri til å delta på slike samlinger, samtidig som det kan være vanskelig å finne 
optimale tema for fag- og kompetanseutvikling. Kommunene er med i programgrupper, men utfordres seg 
imellom når temavalg skal fastsettes. Samhandlingsavdelingen har i tillegg gjennomført undervisning på 
Universitetet i Nordland, avdeling Vesterålen. Nordlandssykehuset årlige Samhandlingskonferansen har 
også til hensikt å drive kompetansebygging. 
 
Nordlandssykehuset har tilbudt kommunene et omfattende hospiteringsprogram, men det har dessverre 
vært noe ulik oppslutning. De som har deltatt gir svært positive tilbakemeldinger. 
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5.3.4  Beredskap 

 
Mål 2014: 
 
• Delta i felles katastrofeøvelse på Svalbard høsten 2014. 

 
Nordlandssykehuset deltok ikke i felles katastrofeøvelse på Svalbard høsten 2014. 

 
• Delta i planlegging av øvelse Barents Rescue 2015. 

 
Nordlandssykehuset deltar allerede i planleggingen av Barents Rescue 2015 og er med i diskusjonene rundt 
etablering og utsending av URE-team og pårørende senter. 

 
• Oppgradere systemer for videobasert akuttmedisinsk kommunikasjon (VAKe) i alle 

helseforetak. 
 

Nordlandssykehuset sitter i Arbeidsgruppen for innføring av VAKe i Helse Nord. Prosjektet er forsinket, men 
det regnes med at denne forsinkelsen kan hentes inn i forhold til å effektivisere implementeringen. Det 
arrangeres en informasjonsdag i sykehuset 202.15. Da treffes det medisinske miljøet på BOMS-møtet, hvor 
Mads Gilbert skal fortelle om ”10 års erfaring med VAKe”. Et viktig mål for dagen blir å lage en plan for 
hvordan sykehuset skal bruke denne kommunikasjonsformen videre. 

 
• Bidra til videre utbygging av Nødnett i tråd med endringene i revidert 

styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 11. november 2013. 
 

Innføring av Nødnett er utsatt i Nordlandssykehuset til 2016 pga. bygging av ny felles nødmelding 
sentral(SAMLOK) i Bodø. Selve implementeringen av nødnett ved NLSH har selv om det nå avviker noen 
måneder fra den opprinnelige planen fortsatt. Vi er godt i rute og den videre prosjekteringen følger de mål 
som blir fastsatt av helsedirektoratet og innføringsprosjektet i HDO HF. 

 
• HelseCIM8, skal være implementert som primært krisestøtteverktøy i 2014. 

 
HelseCIM er etablert som krisestøtteverktøy, og er et verktøy vi er svært fornøyd med i Nordlandssykehuset. 
Det har vært utprøvd ved flere øvelser og noen reelle hendelser, og det er gitt en omfattende opplæring av 
ulike brukere i linja som er involvert i krisehåndtering. Systemet gir bedre oversikt, kommunikasjon og 
loggføring ved katastrofer enn tidligere. HelseCIM brukes fortløpende i øvelser for å trene 
Nordlandssykehusets personell jevnlig. 

 
• Hvert sykehus med kirurgisk akuttfunksjon må ha dedikert personell i funksjonen 

som traumekoordinator. 
 

Nordlandssykehuset har dedikert personell i funksjon som traumekoordinatorer: 
NLSH Bodø: Jan Robert Bøe 
NLSH Lofoten: Trude Reppe Selnes 
NLSH Vesterålen: Veronica Gratland  
 
 

8 Krisestøttesystem 
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6 Personell, utdanning og kompetanse  
 

Mål 2014: 
 
• Arbeide med å innføre en felles metode for forbedringsarbeid innen kvalitet og 

pasientforløp, herunder opplæring av førstelinjeledere. 
 

Første fase av Utviklingsprogrammet la til grunn at det var viktig å sikre at alle klinikker hadde 
representanter med grunnleggende kompetanse og grunnleggende metodeforståelse innen 
forbedringsarbeid. Basert på erfaringer fra andre helseforetak og andre bransjer ble det lagt vekt på å 
etablere forutsetninger for å styrke medarbeiderdrevet forbedringsarbeid.  
 
Følgende tiltak ble gjennomført i 2014: 
- Utvalgte ledere og prosjektmedarbeidere fra klinikkene fikk teoretisk opplæring i en felles 

forbedringsmetodikk. Trening og veiledning på praktisk bruk av metodikken ble deretter gjennomført i 
form av et konkret prosjektarbeid. Dette ble kombinert med prosjektlederopplæring for å sikre 
nødvendig lederkompetanse. 

- I en seminarserie med månedlige foredrag for alle ansatte ble eksterne foredragsholdere engasjert for å 
belyse utvalgte tema som for eksempel forbedringsmetodikk, kunnskap om prosessoptimalisering 
generelt og pasientforløp spesielt, kunnskap om aktivitetsplanlegging og aktivitetsstyrt 
ressursplanlegging, samt kunnskap om behovskartlegging og behovsdrevet innovasjon. 

- Kunnskap og bruk av felles maler/standarder for pasientforløp og standardisert rammeverk for 
oppfølging og styring ble også etablert i 2014. 
 

• Delta i arbeidet med å styrke nettverk og utvikle førstelinjeledere. 
 

I forbindelse med innføring av de nasjonale pakkeforløpene for kreft har NLSH gjennomført både et internt 
arbeid og deltatt i regionale diskusjoner med andre foretak. Gjennom dette arbeidet er både interne og 
regionale nettverk blitt styrket. Forløpsansvarlige personer og ledere i berørte klinikker har aktivt bidratt til 
å klargjøre forutsetninger og avhengigheter som påvirker kvalitet og styring av pasientforløpene. 
 
Når det gjelder pasientsikkerhets- og kvalitetssatsningen i Nordlandssykehuset, har vi erkjent at involvering 
av førstelinjelederne er en av suksessfaktorene, spesielt når det gjelder implementering av ulike tiltak. Vi har 
derfor laget en egen informasjons- og opplæringsserie beregnet på førstelinjeledere for å tydeliggjøre 
budskap og mål, samt gi veiledning og råd om praktisk gjennomføring. Dette «nettverket» fortsetter i 2015 
og ordningen vil også evalueres.  

 
• Relevant personell skal ha vært gjennom e-læringskurs i informasjonssikkerhet, 

smittevern og planlegge for gjennomføring av kurs som defineres i regi av FIKS-
prosjektet. Opplæring skal dokumenteres. 

 
Det er utarbeidet eLæringskurs innenfor Informasjonssikkerhet. Kurset er bygget rundt flere moduler og 
rulles ut til alle ledere i NLSH i perioden februar-mars 2015. Alle øvrige ansatte må gjennomføre kurset i 
perioden mars-juni. Kurset er obligatorisk, og det vil bli fulgt opp at alle tar kurset.  
 
I forhold til planlegging og gjennomføring av kurs som defineres i regi av FIKS, er hovedfokus nå på å 
planlegge og gjennomføre opplæringstiltak knyttet til å etablere manuelle rutiner for journal, rekvirering og 
samhandling og bruk av Nødjournal. Merkantilt personell læres opp i etterregistrering av manuelle rutiner 
og dokumenter fra Nødjournal til DIPS.  
 
I senere faser av FIKS/HOS vil hovedfokus være på å sikre at alle ansatte som bruker DIPS gjennomfører de 
ulike opplæringsløp basert på deres rolle og bruk av DIPS. 
 
Det er utarbeidet eLæringskurs i håndhygiene. Kurset er ennå ikke obligatorisk, men alle ansatte er 
oppfordret til å ta kurset. Pr. 18. desember 2014 har 1.536 ansatte fullført kurset. Dette utgjør vel 37 % av 
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ansatte ved NLSH. Kurset er nå tatt i bruk av alle helseforetakene i Norge. 
 
Vi holder på å utarbeide kurs i isolering av pasienter og regner med å få lagt dette på Campus i løpet av 
året.  

 
• Starte bruken av aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging i løpet av 2014.  

 
Arbeidet ble startet ved årsskiftet 2011/2012, men hadde behov for og har fått nytt, økt fokus ifm første fase 
av Utviklingsprogrammet tilknyttet nybygg somatikk Bodø. Prosjekt Aktivitetsstyrt ressursplanlegging er 
gjennomført og metode og verktøy er utviklet med tanke på implementering. Ressursenhet er etablert i HR 
avdelingen, og denne vil sammen med øvrige HR- og stabsfunksjoner bistå klinikkene i 
implementeringsarbeidet. Opplæring i metode og ulike fakta gjennomføres framover, og planer for 
implementering i ulike klinikker er under utarbeidelse. En av klinikkene har deltatt i prosjektarbeidet og har 
allerede hatt positive gevinster av arbeidet sitt. 

 
• Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse 

 
Klinikkene og stabene er rammefinansiert og skal styre sine ressurser innenfor den rammen de har fått tildelt. 
Det er sammensetningen av bemanning som da avgjør hva som er måltall for antall årsverk i hver enhet. 10 
årsverk i en enhet kan koste det samme som 8 årsverk i en annen enhet. Det er faglige vurderinger som legges 
til grunn for hvilke ressurser som den enkelte klinikk/stab har i sin organisasjon. 
 
I de tilfellene der innleie er nødvendig for å ha forsvarlig drift vil dette kunne medføre at klinikkene/stabene må 
ta ned andre ressurser for å holde seg innenfor lønnsrammen de har fått tildelt. Derfor vil antall årsverk kunne 
variere mellom ulike perioder. 
 
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2014 var 3.450. 

 
• Redusere omfanget av midlertidige stillinger.  

 
Det er et mål å kunne tilby ansatte de stillingsstørrelser de søker. Denne målsetting har ikke hatt særskilt 
fokus i 2014 pga andre uttrykte fokusområder og målsettinger i helseforetaket, prosessene ifm utvikling av 
en ny HR avdeling og for liten kapasitet til å kunne håndtere alle oppgaver. Dette målet er derfor et av de 
områder som det må arbeides videre med framover. 

 
• Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. 

Særlig innsats må rettes mot behovet for spesialisert kompetanse for å sikre gode 
tjenestetilbud. 

 
I 2014 ble det som vanlig foretatt kartlegging av kompetansebehov, spesielt kritisk behov for 
spesialistkompetanse. Disse data ble analysert i forhold til ulike kompetansekrav knyttet til oppgavene som 
skal løses og til forventete resultater. Foretakets kompetansebeholdning ble også vurdert, og i forhold til 
eventuelt gap ble det iverksatt konkrete tiltak.  
 
NLSH er pilot i Helse Nords rekrutteringsprosjekt av spanske legespesialister, og til nå har dette gitt gode 
resultater. Særlig gjelder det ansettelse av patologer, gynekologer og mulige radiologer. Det er også 
planlagt tiltak mot rekruttering av psykiatere, men som ikke inngår i Spaniaprosjektet. Det er utarbeidet 
planer og tiltak for rekruttering av studenter til ABIOK-studiene. I 2014 ble arbeidet med strategisk plan for 
kompetanseutvikling og rekruttering iverksatt.  

 
• Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for legespesialister, herunder 

den nye spesialiteten i rus og avhengighetsmedisin som forventes ferdig i 2014. 
 
Behov for etablering av nye hjemler for leger i spesialisering (LIS) har vært vurdert fortløpende gjennom 
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året. Søknader til Helse Nord er oversendt kontinuerlig etter intern behandling i NLSH. 
 
Det arbeides med å få på plass en LIS i generell kirurgi i Vesterålen.  
 
Status i PHR klinikken er at Rus- og avhengighetsmedisin er en helt ny spesialitet og det er ingen overleger 
som er godkjent som spesialist i denne spesialiteten ennå. Vi kan ikke ha LIS-hjemler i spesialiteten før vi har 
en godkjent spesialist og en godkjent utdanningsinstitusjon. Vi har imidlertid en som vi tror blir godkjent i 
spesialiteten innen utgangen av året, og klinikken har fulgt opp arbeidet med den nye spesialiteten gjennom 
søknader for godkjenning av institusjonen som utdanningsinstitusjon. Dette har vi fått, men trenger en 
overlege.  
 
Ellers rekrutterer PHR klinikken godt når det gjelder LIS-leger. Noen av disse vil forhåpentligvis velge 
spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. Utover dette er vi ikke kjent med at vi mangler 
utdanningsstillinger. Det er en større utfordring å få besatt de LIS stillingene vi har, særlig B-gren innen 
enkelte subspesialiteter.  
 
Vi har satt i gang arbeid med en nærmere kartlegging av hvilke hjemler vi har i dag per spesialitet samt 
utvikle en strategisk plan for utdanning av legespesialister i NLSH. 

 
• Det skal gjøres vurdering av oppgaveglidning som virkemiddel for reduserte 

ventetider, gode og effektive pasientforløp og bedret utnyttelse av 
personellressursene. Hvert HF skal sette i gang minst ett prosjekt på oppgavedeling 
med disse formålene i 2014.  

 
Diagnostisk klinikk har over år hatt fokus på intern oppgaveglidning for å kunne yte den service som 
forventes. 
De øvrige klinikkene har i 2014 arbeidet med utforming av en rekke nye pasientforløp, spesielt tilknyttet 
ibruktaken av nytt bygg K somatikk Bodø. I dette arbeidet er oppgavefordeling mellom ulike yrkesgrupper 
vurdert, herunder nødvendig samarbeid på tvers av klinikker og funksjoner, samt tverrfaglighet. Fase 1 er 
avsluttet, men arbeidet med tilpasning og utvikling av nye pasientforløp fortsetter. 

 
• Utvikle nye praksisformer og -innhold for alle helsefagutdanninger innen gjeldende 

rammeplaner. Dette skal understøtte helhetlige pasientforløp og kvalitet i 
praksisutdanningen.  

 
I samarbeid med universitetene og høgskolene i regionen, ble det iverksatt ulike «moderniseringstiltak» av 
praksisformene og praksisveiledningene i 2014. Det ble gjennomført praksisprosjekter med mål å forbedre 
aktiviteten, samt faglig læring vedrørende pasientforløp og styrket pasientsikkerhet. Prosjektene ble 
finansiert av samarbeidsmidlene som fordeles mellom praksisfeltene og UiN. Det ble utviklet og gjennomført 
fleksible og nyere praksisformer som var rettet mot dagens kunnskapsbaserte kvalitetskrav og utøvelse av 
spesialisthelsetjeneste. I tillegg ble det oppstartet fagskoletilbud for helsesekretærer, samt gode 
læringsarenaer for lærlingene med blant annet roterende praksis.  

 
 

6.1 Helse, miljø og sikkerhet  
 
Mål 2014: 
 
• Innen utgangen av 2014 skal foretaket gjennomføre medarbeiderundersøkelse for 

alt personell.  
 

Medarbeiderundersøkelsen (MU) ble gjennomført som planlagt i ukene 48-50 for samtlige ansatte og ledere 
i Nordlandssykehuset, med unntak kun for frikjøpte tillitsvalgte og prosjektorganisasjonen tilknyttet 
byggeprosjektet Sentrum.  Oppfølgende arbeid med forbedring av arbeidsmiljø basert på resultatene fra MU 
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er planlagt vinteren/våren 2015. 
 

• Videreutvikle samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette inkluderer 
tydeliggjøring av partssamarbeidet og medbestemmelse.   

 
Videreutvikling av samarbeidet med tillitsvalgte er under planlegging for å få laget en 
tilpasningsavtale/samarbeidsavtale, jf Hovedavtalen. 
 
På grunn av høyt arbeidspress er selve arbeidet ikke startet, men planlagt igangsatt i 2015. 

 
 
7 Forskning og innovasjon  
 
Mål 2014: 
 

• Bidra til felles årlig resultatrapport som synliggjør eksempler på hvordan 
resultater fra forskning og innovasjon har bidratt til forbedret klinisk 
praksis/tjenesteutøvelse, i tillegg til øvrig resultatrapportering basert på 
nasjonalt tilgjengelig statistikk om forskning og innovasjonsaktivitet (jf. vedlegg 
3 i oppdragsdokumentet for 2013). 
 

Et viktig prinsipp for all forskning ved NLSH er at den skal bidra til å styrke evidensbasert praksis. Dette vil 
også være nedfelt i foretakets kommende forskningsstrategi. To ulike eksempler understreker at forskningen 
som bedrives i foretaket bidrar til forbedret klinisk praksis.  

1. Forskere ved Nordlandssykehuset påviste nettopp at en livsviktig medisin ikke passerer fra mor til 
fosteret under svangerskapet. Det dreier seg i dette tilfellet om en livsviktig medisin som brukes ved 
et par veldig sjeldne tilstander og som ble studert med tanke på overgang til fosterets blod. Det viste 
seg at disse pasientene kunne bli gravide og føde barn da sykdommene holdes i sjakk ved bruk av 
medisinen som påvirker immunforsvaret. Det var derfor viktig å vite om fosteret kan påvirkes av 
behandlingen. Resultatene av dette samarbeidet, som ble gjort sammen med forskningsgrupper i 
Oslo og Helsinki, ble nylig publisert i det internasjonalt anerkjente tidsskiftet Immunobiology.  

2. I ett av ph.d.-prosjektene innen psykisk helse og rus undersøkes potensielle kilder til forsinkelse i 
behandlingslinjen for pasientgruppen. Pasienter med psykoselidelser har ofte en lang varighet av 
ubehandlet psykose (VUP), typisk mellom 1-2 år. Internasjonale studier har vist av lengre varighet 
av ubehandlet psykose (VUP) fører til dårligere utsikt til bedring når det gjelder symptomer, 
livskvalitet og sosial fungering. En større forståelse av årsakene til VUP er nødvendig for å bedre 
prognosen og livskvaliteten til mennesker som får en psykose. Formålet med denne studien er å øke 
vår kunnskap om når og hvordan mennesker med psykoselidelser kommer i kontakt med 
hjelpeapparatet i Nordland fylke.  

3. To av ph.d.-prosjektene ved Nordlandssykehuset fokuserer på hvilke prosesser som driver 
implementeringen av lovendringen om barn som pårørende. Fokus er rettet mot alle helseforetak i 
Norge, men med særskilt oppmerksomhet mot de fem foretakene som deltar i multisenterstudien. 
Det dreier seg om vilje og evne til endring, og hvordan kunnskapsdrivere (ansatte, opplæring og 
veiledning), organisasjonsdrivere (administrativ støtte, datastøtte, systemsamarbeid) og 
ledelsesprosesser bidrar til å drive frem implementering i helseforetakene.   

 
Disse eksemplene synliggjør på en god måte hvordan resultater fra forskning har bidratt og bidrar til 
forbedret klinisk praksis og tjenesteutøvelse.  
 
Seksjon for forskning har som én av sine sentrale oppgaver å bidra til at ledelsen ved Nordlandssykehuset 
HF til enhver tid har nødvendig informasjon om status innen forskning både i og utenfor helseforetaket. 
Dette inkluderer nødvendigvis fokus på resultatrapportering basert på nasjonalt tilgjengelig statistikk om 
forskning og innovasjonsaktivitet. 
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• Antall aktive innovasjonsprosjekter med prosjektfase, samarbeidsrelasjoner og 
ressursbruk. 
 

Nordlandssykehuset hadde ved inngangen til 2014 ingen aktive innovasjonsprosjekter.  
 

• Antall nye patentsøknader. 
 
Nordlandssykehuset var i 2014 involvert i én patentsøknad. Nødvendige dokumenter ble signert og 
oversendt i desember 2014, hvilket innebærer at prosjektet er i oppstartsfasen. Prosjektet er et samarbeid 
mellom forskere ved Nordlandssykehuset, NTNU og Universitetet i Oslo. Nordlandssykehuset har ikke 
definert mål for hvor mange innovasjonsprosjekter man skal utvikle pr år. 
 

• Inovasjonskultur-tiltak (tekstlig omtale). 
 
Foretakets tilnærming til innovasjon skal utredes da man ser behov for en mer systematisk tilnærming til 
innovasjonsfeltet. I forbindelse med foretakets nye forskningsstrategi 2015 - 2025 skal det utredes hvilken 
tilnærming man skal ha til innovasjon i form av patentering og lisensiering. Fokuset på innovasjonskultur vil 
avhenge av den tilnærmingen som velges av ledelsen ved foretaket. Hvis man også forstår innovasjon som 
bruk av resultater fra forskning med det siktemål å bedre evidensbasert klinisk praksis, så er det noe det 
hele tiden jobbes aktivt med og som blir forsterket av den nye forskningsstrategien. 
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