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Innledning		
Styret inviteres i denne saken til å vedta årlig melding 2015 for Nordlandssykehuset HF. Årlig 
melding er styrets rapportering til eier om resultatoppnåelse i forhold til krav i Oppdragsdokument 
for 2015. 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	2015	
 
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 
2015 fortløpende behandlet styresaker knyttet til kvalitetsarbeidet.  

Seksjon for pasientsikkerhet er organisert under medisinsk direktør, har nært samarbeid med fagsjef 
og er bemannet fra ulike klinikker og fagområder. Dette gir pasientsikkerhetsarbeidet i 
Nordlandssykehuset et praksisnært og praktisk fokus. Seksjonen har koordineringsansvar for en 
rekke pasientsikkerhetstiltak, og driver opplæring i forbedringsarbeid knyttet til egne prosjekter og 
på forespørsel fra enhetene.  

Nordlandssykehuset har kommet langt i arbeidet med spredning av pasientsikkerhetsprogrammets 
innsatsområder. Det arbeides etter en spredningsplan vedtatt av direktørens ledergruppe, som har 
identifisert hva som er «relevante enheter». Framdriften og utfordringer knyttet til 
pasientsikkerhetsarbeidet presenteres i Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og 
pasientsikkerhet, som styrebehandles to ganger i året. Foretakets GTT-tall inngår også i denne 
rapporteringen, men siste halvdel av 2015 har det imidlertid vært utfordringer knyttet til endringer i 
kodeverket som følge av innføringen av HOS2. Kompenserende tiltak pågår fortsatt, og vi forventer 
at tall fra 2015 kan presenteres i løpet av våren 2016. Mange enheter presenterer målinger fra 
tiltakspakkene på sine lokale kvalitetstavler. Framdrift og utfordringer med innføringen følges opp i 
månedlig virksomhetsrapport.  
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Våren 2015 gikk Nordlandssykehuset i gang med pilotprosjektet ProACT og PedSAFE ved tre av 
sykehusets sengeposter, som er verktøy for å systematisere observasjoner og bidrar til å identifisere 
risikopasienter på sengepost for både voksne og barn. Det ble også etablert et Mobilt Akutt Team 
(MAT) som skulle bistå postpersonell i vurdering av pasientene under størst risiko. Erfaringene med 
konseptet er svært positive, og har engasjert både pleiepersonell og legene i 
pasientsikkerhetsarbeidet. Tiltaket er omfattende og innebærer en omforent innsats på alle nivå, og 
det legges blant annet opp til felles opplæring og samtrening med pleiepersonell og leger. Tiltaket er 
planlagt implementert ved alle somatiske sengeposter i løpet av 2016. 
 
Det er krevende å få arbeidet med tiltakspakkene til å bli en del av daglig drift, 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. Kunnskap om 
forbedringsarbeid er varierende, men det oppleves nå en økende etterspørsel om veiledning og 
informasjon om både tiltakspakkene og forbedringsarbeid generelt. Det kan virke som 
læringsnettverk i forbindelse med spredning av pasientsikkerhetstiltak har ført til større forståelse 
for forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsarbeid i praksis. Nordlandssykehuset ser behovet for 
systematisk opplæring i forbedringsarbeid, og imøteser det bebudede regionale initiativet med 
spenning. 
 
Pasientsikkerhets kulturundersøkelsen har vist at foretaket kan bli bedre på åpenhet rundt feil og 
uønskede hendelser. NLSH har igangsatt en pilot med hendelsesanalyser, som på sikt vil kunne gi 
en bedring. 
 
 
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.  
 
Nordlandssykehuset benytter Ledelsens Gjennomgang som sentralt virkemiddel i 
ledelsesoppfølgingen av internkontrollen i foretaket. Direktørens gjennomgang med nivå 2 ledere, 
ble gjennomført i perioden mellom februar og mars 2015. I november 2015 gjennomførte direktøren 
i tillegg 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 ny revisjon (januar 2016) av foretaket i henhold til 
miljøstyringssystemet NS-EN ISO14001.  Innholdet i ledelsens gjennomgang er beskrevet i egen 
retningslinje, og prosedyren har også i 2014/2015 vært gjenstand for revisjon, hvor målsetningen 
har vært å gi enda tydeligere rammer og krav for gjennomgangen. I tillegg er det besluttet at det fra 
og med 2015 skal gjennomføres Ledelsens gjennomgang helt ned på laveste nivå i foretaket. 
 
 
Samhandling 
Nordlandssykehuset driver et omfattende samarbeid med kommunene om kompetanseutvikling 
for ulike personellgrupper i kommunene. Regelmessige fagdager er etablert for leger i Lofoten og 
Vesterålen, mens Salten i startfasen. Det gjennomføres jevnlig hospitering for sykepleiere. Videre 
gjennomføres ulike kurs og kompetansegivende undervisning, blant annet innenfor KOLS, 
palliasjon, dialyse og sårbehandling. Implementering av elektronisk varsling (PLO) har medført 
opplæring i kommunene. Det gjennomføres årlige erfaringsmøter (vår og høst) med kommunene 
med undervisnings- og kompetansebygging som tema. 
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NLSH og kommunene i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) vurderer i ulike sammenhenger 
etablering av kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og mandat for disse. Dette gjøres også for 
samhandling på klinisk nivå. I 2015 ble det etablert 2 KSUer med mandat gitt av OSO, ett for å 
forbedre pasientforløp, og ett for gjennomgang og revidering av tjenesteavtalene. 
 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer 
 
Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av desember i gjennomsnitt 80 dager, og har 
vært svakt fallende siden september. Foretaket har utover høsten 2015 særskilt rettet 
oppmerksomheten mot langtidsventende, for å avvikle pasientene som har stått lenge på venteliste.  
Dette drar opp ventetid for avviklede pasienter. Det forventes at gjennomsnittlig ventetid for 
pasienter i NLSH vil øke for en periode inn i 2016. For høyt fokus på denne indikatoren kan 
medføre at langtidsventende blir nedprioritert, hvilket NLSH ikke ønsker. For å avvikle et større 
antall langtidsventende vil foretaket i økende grad benytte private avtalespesialister samt fritt 
sykehusvalg. 
 
Foretaket har jobbet kontinuerlig med reduksjon av fristbrudd på avviklede og ventende, og andel 
fristbrudd er redusert fra 14,4 % (jan-15) til 3,1 % (des-15) for pasienter avviklet fra venteliste, og 
fra 4,0 % (jan-15) til 0,9 % (des-15) for fristbrudd ikke avviklet fra venteliste. Foretaket har 
imidlertid ikke nådd målet om ingen fristbrudd i 2015.  
 
Ansvaret for oppfølgning av fristbrudd ligger i linje i de enkelte klinikker. Klinikkene og de enkelte 
fagmiljøer har gjennom 2015 jobbet aktivt med å finne varige løsninger får å nå målsetningene med 
at fristbrudd ikke skal forekomme. NLSH har fortsatt fristbrudd som skyldes feilregistreringer som 
tilsier et fokus også i 2016 på opplæring for å sikre korrekte registreringer. NLSH har også enkelte 
sårbare miljøer hvor fravær av enkeltpersoner kan generere fristbrudd. Videre har foretaket en del 
fristbrudd som skyldes at pasienten er gitt frist i forhold til forløpstider i pakkeforløp og ikke 
prioriteringsveilederne, denne fristen har således vært kortere enn frist i aktuell 
prioriteringsveileder.   
 
Foretaket ligger høyere enn landsgjennomsnittet på overlevelse 30 dager etter innleggelse på 
sykehus.  Resultatene fra 2014 for Nordlandssykehuset viser en overlevelse på 95,6% 
(landsgjennomsnittet 95,2%), hvor Nordlandssykehuset Bodø er rangert som fjerde høyeste 30 
dagers overlevelse i nasjonal sammenheng. 
Denne kvalitetsindikatoren har egne resultater for overlevelse etter hoftebrudd, hjerteinfarkt og 
hjerneslag og her er det kun overlevelse etter hoftebrudd i Lofoten og etter hjerneslag i Bodø at vi 
har høyere overlevelsesprosent enn landsgjennomsnittet. 
 
Flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene henter data fra kvalitetsregistre.  Nordlandssykehuset har 
hatt mangelfull rapportering i flere av registrene, noe som nå gir utslag for kvalitetsindikatorer.  Vi 
forventer en betydelig forbedring i 2016, men de kvalitetsindikatorene som nå presenteres er fra 
2014 og 2015, og vil på enkelte områder gi et feilaktig bilde av foretaket.   
 
 
Psykisk helsevern og TSB 
Fordeling av andel årsverk i psykisk helsevern for voksne utgjør 59 % på sykehus og 41 % på DPS. 
Som følge av generell stram økonomisk styring og manglende spesialistdekning ved 2 av 3 DPSer 
har det ikke vært mulig å fortsette styrke DPSene i 2015. Dette også fordi det som følge av 
rammereduksjon gjennom inntektsfordelingsmodellen blant annet ble iverksatt tiltak for å ta ned en 
betydelig overkapasitet på døgnsida i Vesterålen. De gjennomførte tiltak i klinikken i 2015 har 
bidratt til ivaretakelse av andre krav i OD, som å vri fra døgn til dag, økt poliklinikk og ambulant 
virksomhet. Vesterålen har en betydelig økt poliklinisk aktivitet i 2015, som et resultat av at 
behandlerne er på kontoret i stedet for på veien mellom de tidligere døgnenhetene. 
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Psykisk Helse og Rus klinikken har etablert team med ambulante funksjoner ved alle tre DPS’ene, 
samt innenfor barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
Rusbehandling er integrert i psykisk helsevern på DPS-nivå i Nordlandssykehuset. I Vesterålen er 
kliniske konsulenter med særskilt kompetanse på rusbehandling ansatt i VOP. I Lofoten har man 
rusteam som består av kliniske konsulenter med særskilt kompetanse på rusbehandling samt 
psykolog og teamet er organisert i VOP. Salten har Korttidsenhet for rus, rusteam og 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Salten DPS tok over ansvaret fra UNN for LAR-pasienter 
fra Lofoten og Vesterålen 01.12.15. Samtaler med pasientene og kommunal helse -og sosialtjeneste 
samt DPSene er gjennomført. 
 
Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang ble vedtatt av styret i Nordlandssykehuset i 
august 2015. Tiltakene i handlingsplanen er under implementering. Det er en svak nedgang i andel 
tvangsinnleggelser fra 2014 til 2015. 
 
Rapporten om fastlegers vurdering av DPS fra 2014 viste at Nordlandssykehuset ble vurdert å ligge 
litt over landsgjennomsnittet på områdene kompetanse, epikriser, henvisninger og akuttsituasjoner, 
og noe under landsgjennomsnittet på områdene bemanning, ventetid og veiledning. Den største 
utfordringen mht bemanning er å rekruttere og beholde lege- og psykologspesialister i Lofoten og 
Vesterålen. Ventetiden er gått betydelig ned siden undersøkelsen ble gjort, og dette forventes å ha 
sammenheng med riktig bruk av prioriteringsveilederen og økt fokus på å unngå fristbrudd. Våre 
DPS tilstreber å gi økt veiledning til førstelinjetjenesten vedrørende enkeltpasienter med alvorlig 
psykisk lidelse, samt øke hyppighet og kvalitet på skriftlig informasjon i brev og epikriser.  
 
Somatisk virksomhet 
Nordlandssykehuset oppfyller tidskravene i de nasjonale kreftforløpene. I følge egne 
virksomhetsdata er andel forløp innen standardtid for NLSH i 2015 79 % (OF4- Fra henvisning 
mottatt til første behandling), og det betyr at foretaket ligger over det nasjonale kravet på 70 %. Det 
er noe variasjon innenfor de ulike forløpstidene i pakkeforløp og det vil bli jobbet i 2016 med å 
sikre at alle forløp ligger over det nasjonale kravet. 
 
Nordlandssykehuset har i løpet av 2015 forberedt ansvarsovertakelsen for tilbud til barn og voksne 
utsatt for seksuelle overgrep fra og med 2016. Foretaket har vært i dialog med Bodø kommune og 
UNN Harstad som allerede har etablert organiserte tilbud innenfor dette området, og vil inngå 
samarbeidsavtaler med disse. Barn under 12 år vil bli ivaretatt ved barneavdelingen ved 
Nordlandssykehuset Bodø. 
 
Oppdraget om tilbud for rituell omskjæring av gutter er ikke løst, da foretaket verken har operatører 
eller opererende team som ønsker å delta i dette. Nordlandssykehuset har derfor bedt Helse Nord 
om at tilbudet ved St. Olavs kan brukes som løsning på oppdraget som er gitt NLSH, og at 
oppdraget dermed kan anses som løst.  
 
Nordlandssykehuset har etablert kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i 
Statens Barnehus og barneavdelingen. 
 
Kirurgisk kreftbehandling av prostatakreft er organisert i Kirurgisk ortopedisk klinikk. Aktiviteten 
er god og pasientene får rettidig utredning og behandling. Rutine for forbedring i registrering av 
pakkeforløp er under utarbeidelse.  
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Aktivitet 
 
Aktiviteten i 2015 viser at antall heldøgnsopphold er omtrent på samme nivå som 2014, mens 
dagbehandling og poliklinisk dagbehandling har økt. Polikliniske konsultasjoner er derimot noe 
redusert. Antall liggedøgn og liggetid pr opphold er redusert sammenlignet med 2014, dette kan gi 
forklaring på lavere DRG indeks og dermed lavere DRG inntekter i forhold til 2014. 
Heldøgnsaktiviteten ble noe høyere enn plan for 2015, mens dagbehandling og poliklinisk 
dagbehandling ble lavere enn plan for 2015. Til tross for noe reduksjon i polikliniske konsultasjoner 
i forhold til 2014 var denne aktiviteten fortsatt litt over plan.  
 

   Plan 2014  Faktisk 2014 Plan 2015  Faktisk 2015 

Heldøgn  25 023 25 295 25 191 25 340 

Dag  8 816 7 029 8 191 7 476 

Poliklinisk dag  11 318 10 375 11 359 10 965 

Poliklinisk konsultasjon  121 762 127 132 125 921 126 492 
 
Antall DRG-poeng er redusert i forhold til 2014 og endte også under plan for 2015. Reduksjon i 
antall DRG poeng fra 2014 til 2015 gjelder både heldøgnsopphold, dagbehandling og poliklinisk 
dagbehandling. Økning i antall dagbehandlinger og polikliniske dagbehandlinger er i tråd med 
foretakets målsetting om å vri aktivitet fra døgn til dag.  
 
Lavere antall opphold og/eller lavere indeks enn plan gir svikt i ISF inntektene målt mot budsjett. I 
2015 hadde DRG-aktiviteten en inntektssvikt på nesten 19 mill kr.  
 
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. I 2015 har det vært en betydelig økning i aktiviteten sammenlignet med 2014 både 
innenfor døgn, dag og poliklinikk. Det samme gjelder for fagområdet rus hvor både antall 
heldøgnsopphold og poliklinisk aktivitet har økt fra 2014. Klinikken har redusert antall senger, slik 
at de økte liggedøgn betyr økt gjennomstrømming og bedre effektivitet. Flere pasienter har dermed 
fått behandling. 
 
Forskning og innovasjon 
Nordlandssykehuset HF vedtok i april 2015 ny forskningsstrategi jf styresak 47-2015 
Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015–2025. Forskningsstrategien bygger 
på oppdragsdokumentet for 2015 og målsetningene i HelseOmsorg 21. HelseOmsorg21 skal 
gjennom å understøtte forskning og innovasjon bidra til god folkehelse for befolkningen og for den 
enkelte, tjenester av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, kunnskapsbaserte tjenester, 
innovasjon og effektivitet, kompetent helsepersonell og god organisering og ledelse. 
Nordlandssykehuset kan vise til resultater på alle de hovedområdene som er skissert i 
HelseOmsorg21. Omfanget av forskningen øker i foretaket og stadig flere er involvert i ulike typer 
forsknings- og utviklingsarbeid (antallet personer med ph.d. og antallet personer i ph.d.-løp øker). 
Andelen publikasjoner på nivå 2 ligger like under 20 % og forskningsmiljøer ved NLSH befinner 
seg i nasjonal og internasjonal front på flere områder. 
 
Det er iverksatt ulike tiltak for å oppfylle styringskrav relatert til brukermedvirkning. Foretakets 
forskningsutvalg har en fast brukerrepresentant. Denne er også rutinemessig involvert i fordelingen 
av interne forskningsmidler. 
 
Arbeid rundt forskningsformidling er intensivert i løpet av 2015, og dette vil blant annet bli 
synliggjort i foretakets egen forskningsrapport som ferdigstilles i løpet av april 2016. Høsten 2015 
deltok foretaket for første gang aktivt i Forskningsdagene, og deltakelsen er vurdert som svært 
vellykket.  
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Det jobbes intensivt med å styrke implementeringen av forskningsresultater på ulike områder. 
Allerede kan man se gode eksempler på at man lykkes med dette, med samtidig er det ønskelig å 
oppnå en større systematikk og planmessighet i dette arbeidet internt i foretaket. Dialog med og 
oppfølging av ledelsen ved de ulike klinikkene er et viktig virkemiddel i dette arbeidet.  
 
 
Økonomiske og organisatoriske krav 
Regnskapet for Nordlandssykehuset viser ved utgangen av 2015 et underskudd på 65,5 mill kr. 
Resultatmål for 2015 er et underskudd på inntil 75 mill kr. Regnskapsmessig resultat for 2015 
vurderes tilfredsstillende. Det var ved inngangen til 2015 lagt til grunn en plan for driftstilpasning 
tilsvarende 120 mill kr, som første del av en langsiktig plan. Bærekraftsanalysene viser et samlet 
behov for kostnadsreduksjon i kommende år på om lag 200 mill kr. Resterende del av tilpasningen 
forutsettes gjennomført i 2016-2018. Realiseringsgrad på tiltaksarbeidet i 2015 er anslått til om lag 
50 %. Årsaken til lavere effekt enn forutsatt er delvis forsinket effekt på iverksatte tiltak, og delvis 
forsinkelse med hensyn til iverksetting. Forsinkelsene skyldes i stor grad at tilpasning av drift i nye 
bygg har tatt tid, og at flytting av deler av aktiviteten i nye lokaler medfører avstand og 
driftsutfordringer i forhold til den delen av virksomheten som fremdeles holder til i gamle og 
midlertidige lokaler. Videre har deltakelsen i FIKS og innføring av HOS høsten 2015 involvert 
mange ansatte og lagt beslag på store ressurser i foretaket, og dette har gitt utslag både i økte 
personellkostnader og redusert aktivitet For å kompensere for redusert effekt av tiltak i 2015 er det 
innenfor stabs- og fellesområdene gjennomført ekstraordinære kostnadsreduserende tiltak, herunder 
begrensninger i vedlikehold bygg mv. Disse tiltakene kan imidlertid ikke videreføres på lang sikt.  
 
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. 
 
For budsjettåret 2016 er det estimert et omstillingsbehov på om lag 150 mill kr, og det er foreløpig 
lagt plan for tiltak som skal gi kostnadsreduksjon med 117 mill kr. Inntil restutfordringen på om lag 
50 mill kr løses gjennom mer permanente tiltak vil administrerende direktør iverksette tiltak med 
besparelser på kort sikt, herunder stans i ansettelser og vedlikeholdsarbeid innenfor utvalgte 
områder, slik at driften gjennom 2016 kan gjennomføres i henhold til økonomiske 
rammeforutsetninger. 
 
Budsjettprosessen for 2016 har hatt som utgangspunkt å utrede og innarbeide løsninger som i tillegg 
til å møte kravene i oppdragsdokumentet også skal gi foretaket en fremtidsrettet og bærekraftig 
økonomi. Dette vil være avgjørende også i forhold til den videre fremdrift i byggearbeidene knyttet 
til fullføring av byggearbeidene i Bodø.  
 
Direktørens 	vurdering	
Nordlandssykehuset HF har i all hovedsak arbeidet godt og målrettet mot å oppfylle krav i 
oppdragsdokumentet i 2015.  
 
Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av desember i gjennomsnitt 80 dager, og har 
vært svakt fallende siden september. Foretaket har utover høsten 2015 særskilt rettet 
oppmerksomheten mot langtidsventende, og som følge av dette vil gjennomsnittlig ventetid for 
pasienter i NLSH sannsynligvis øke en periode inn i 2016. For å avvikle et større antall 
langtidsventende vil foretaket i økende grad benytte private avtalespesialister samt fritt 
sykehusvalg. Andel fristbrudd er redusert gjennom 2015, men foretaket har fremdeles ikke nådd 
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målsetningen om ingen fristbrudd. Klinikkene og de enkelte fagmiljøer har gjennom 2015 jobbet 
aktivt med å finne varige løsninger får å nå målsetningene med at fristbrudd ikke skal forekomme. 
 
Nordlandssykehuset leverte i 2015 et økonomisk resultat på 65,5 mill kr i underskudd. Ut fra et 
resultatkrav på -75 mill kr vurderes regnskapsmessig resultat for 2015 som tilfredsstillende. Det var 
ved inngangen til 2015 lagt til grunn en plan for driftstilpasning tilsvarende 120 mill kr, som første 
del av en langsiktig plan. Bærekraftsanalysene viser et samlet behov for kostnadsreduksjon i 
kommende år på om lag 200 mill kr. Resterende del av tilpasningen forutsettes gjennomført i 2016-
2018.   
 
For budsjettåret 2016 er det estimert et omstillingsbehov på om lag 150 mill kr, og det er foreløpig 
lagt plan for tiltak som skal gi kostnadsreduksjon med 117 mill kr. Inntil restutfordringen på om lag 
50 mill kr løses gjennom mer permanente tiltak vil administrerende direktør iverksette tiltak med 
besparelser på kort sikt, herunder stans i ansettelser og vedlikeholdsarbeid innenfor utvalgte 
områder, slik at driften gjennom 2016 kan gjennomføres i henhold til økonomiske 
rammeforutsetninger. 
 
Budsjettprosessen for 2016 har hatt som utgangspunkt å utrede og innarbeide løsninger som i tillegg 
til å møte kravene i oppdragsdokumentet også skal gi foretaket en fremtidsrettet og bærekraftig 
økonomi. Dette vil være avgjørende også i forhold til den videre fremdrift i byggearbeidene knyttet 
til fullføring av byggearbeidene i Bodø.  
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 
2015 fra Nordlandssykehuset. 
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1 Om	rapporteringen	
 
 
Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2015 til 
Helse Nord RHF. De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.  
 
Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i oppdragsdokumentet. Det er i 
tillegg lagt inn nummerering på rapporteringskravene. 
 
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 kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i hvilken 
grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 
 
 
Nyttige linker som kan brukes for innhenting av informasjon: 
 
Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: http://nesstar2.shdir.no/webview/  
Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-
pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste: http://www.kunnskapssenteret.no/ 
Helsenorge - Kvalitet i helsetjenesten – indikatorer  
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistrene - http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/ 
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2 Felles	økonomiske	krav	og	rammebetingelser	
 
 Økonomiske krav rapporteres ikke lenger i Årlig melding. Disse forholdene ivaretas gjennom 
månedlige virksomhetsrapporteringer.   

2 . 3  Risikostyring	og	internkontroll		
 
Mål 2015:  
 

2.3.1 Ledelsens gjennomgang av internkontroll skal styrebehandles. Gjennomgangen skal 
være basert på sammenlignbar statistikk som omfatter kvalitet og pasientsikkerhet. 
Gjennomgangen skal også inneholde: 

- ROS- analyser  
- gjennomgang av informasjonssikkerhet, klima og miljø, og beredskap  
- oversikt over gjennomførte og planlagte interne og eksterne tilsyn og revisjoner 
- status for pålegg eller avvik som er gitt av tilsynsorganer jf. styresak 148-2014 

Risikostyring 2015 i foretaksgruppen – overordnede mål 
- Som del av saken skal styret vurdere foretakets resultater, årsak til variasjon, samt 

identifisere og prioritere tiltak.  
 

 
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 implementere risikostyring som gjennomgående styringsmodell i foretaket på alle 
nivåer. 
 
Deler av skjematikken fra risikostyringsmodellen er implementert i foretakets arbeid med omstilling 
og benyttes i den løpende oppfølgingen av budsjettarbeidet på klinikknivå. 
 
 
Helse Nord har identifisert følgende tre målområder for risikostyring i 2015: 

1. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
2. Innfri de økonomiske mål i perioden 
3. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

 
Nordlandssykehuset sin risikovurdering av disse overordnede målområder er presentert i matrisen 
nedenfor: 
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Om de enkelte hovedmålene, kan følgende kommenteres: 
 
 
Målområde 1 - Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
 
Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at det ikke 
forekommer fristbrudd. 
For en periode som vil vedvare inn i 2016 forventes det at gjennomsnittlig ventetid i NLSH vil øke. 
Årsaken er er at langstidsventende pasienter avvikles, dette kan føre til lengre ventetider for 
nyhenviste og bidrar til at gjennomsnittlig ventetid for avviklede går opp. For mye fokus på denne 
indikatoren kan medføre at langtidsventende blir nedprioritert, hvilket NLSH ikke ønsker. For å 
avvikle et større antall langtidsventende blir vi i økende grad å benytte private avtalespesialister samt 
fritt sykehusvalg. 
 
Ansvaret for oppfølgning av fristbrudd ligger i linje i de enkelte klinikker. Klinikkene og de enkelte 
fagmiljøer har gjennom 2015 jobbet aktivt med å finne varige løsninger får å nå målsetningene med at 
fristbrudd ikke skal forekomme. NLSH har fortsatt fristbrudd som skyldes feilregistreringer som 
tilsier et fokus også i 2016 på opplæring for å sikre korrekte registreringer. NLSH har også enkelte 
sårbare miljøer hvor fravær av enkeltpersoner kan generere fristbrudd. Vi har en del fristbrudd som 
skyldes at pasienten er gitt frist i forhold til forløpstider i pakkeforløp og ikke prioriteringsveilederne, 
denne fristen har således vært kortere enn benyttet i andre foretak.   
Sannsynlighet gul, konsekvens gul 
 
 
Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og tas i bruk i daglig 
drift. 
 
Nordlandssykehuset har kommet langt i arbeidet med spredning av innsatsområdene. Det arbeides 
etter en spredningsplan vedtatt av direktørens ledergruppe, som har identifisert hva som er «relevante 
enheter». Spredningsstatus er fast tema i Nordlandssykehuset sitt dashbord for kvalitet og 
pasientsikkerhet som styrebehandles to ganger årlig. Resultater er jevnlig tema i direktørens 
oppfølgingsmøter med klinikkene. Mange enheter presenterer målinger fra tiltakspakkene på sine 
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lokale kvalitetstavler.  
 
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. Kunnskap om 
forbedringsarbeid på er varierende, men vi opplever nå en økende etterspørsel om veiledning og 
informasjon om både tiltakspakkene og forbedringsarbeid generelt. Det er imidlertid utfordrende at 
dataverktøyet (Extranet) som benyttes til registrering av enhetenes målinger ikke gir anledning til å 
aggregere tall. Tall på klinikk- og foretaksnivå må dermed hentes manuelt, og blir mindre tilgjengelig 
for de som skal lede arbeidet.  
 
Iverksatte tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen utgangen av 
2016.  
 Prevalensregistrering er økt fra to til fire ganger pr. år for å tydeligere kunne se om trenden er 

nedadgående eller om det er tilfeldig variasjon mellom prevalensmålingene 
 E-læring håndhygiene er obligatorisk for alle ansatte i NLSH HF. 
 Internrevisjoner i smittevern 2012 – 2015 er gjennomført - ny plan for 2016 – 2019 foreligger. 
 Smittevernvisitt er gjennomført i 2015 og planlegges for flere klinikker/avdelinger/poster for 

2016. 
 Antibiotika styringsprogrammet – nasjonal veileder implementeres og etterleves – er lagt ut på 

PULSEN. 
 Det ble besluttet i 2015 at alle nyansatte skal ha undervisning i basale smittevernrutiner. 
 Personale på smittevern gjennomfører undervisning og veiledning på universitetet, 

grunnutdanningen og videreutdanningen, videre på postene i NLSH HF og kommunene i 
foretakets nedslagsfelt tilbys og gjøres kontinuerlig. 

 
 
Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional kreftplan. 
 
I følge egne virksomhetsdata er andel forløp innen standardtid for NLSH i 2015 79 % (OF4- Fra 
henvisning mottatt til første behandling). Det vil si at vi ligger over det nasjonale kravet på 70 %. Det 
er noe variasjon innenfor de ulike forløpstidene i pakkeforløp og det vil bli jobbet i 2016 med å sikre 
at alle forløp ligger over det nasjonale kravet. 
 
 Følgende tiltak ble iverksatt før implementering av pakkeforløp 

o Avtale om sloth-timer bildediagnostikk 
o Info/samarbeidsmøter med kommunelegene 
o Samarbeid gastrolab (indremed. og kirurger). Den som har ledig time tar us, coloskopi, 

gastroskopi.  
o Samarbeid røntgenleger og lungeleger 
o Helgelandssykehuset bruker MDT møte for urologi, gastro og lunge 

 
 Følgende flaskehalser kan bidra til forlenget forløpstid:  

o Krav til PET scanning og manglende utstyr gjør at pasienter må sendes til UNN eller 
Aleris Oslo. Ventetid på undersøkelse samt få tilsendt bilder etterpå (betydning for lunge) 

o Thoraxkirurg. Før jul måtte pasienter opereres ved UNN (betydning for lunge), det vil si 
sårbarhet i forhold til bemanning 

o MR-kapasitet er knapp og Helgelandspas henvises også til Bodø.  
o Patologi svar kan i noen tilfeller ta tid 
o MDT-møter x1/uke  
o  
o For mange pasienter henvises i pakkeforløp? Her må overleger, fastleger og 

kommuneleger bli mer samstemt i forhold til kriterier for henvisning. 
o Lymfom, også de som er i overvåkning uten behandling, men i kontrollopplegg henvises. 
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(Skal delta i møte med Helse Nord og kommuneleger i dette semesteret. Der tas dette 
opp) 

 
 Iverksatte tiltak: 

o Kreftkoordinator på medisinsk- og kirurgisk-ortopedisk klinikk og følger opp 
forløpssekretærene og underviser om pakkeforløp og forløpstider. 

o Kreftkoordinator overvåker, kontrollerer og sjekker i journaler dersom tidene 
overskrides, eller er i ferd med å gå ut. Ofte komorbiditet, venting på PET, MR, histologi, 
noen ganger pasientutsatt forløp.  

 
 
Målområde 2 - Innfri de økonomiske mål i perioden 
 
Regnskapet for Nordlandssykehuset viser ved utgangen av 2015 et underskudd på 65,5 mill kr. 
Resultatmål for 2015 er et underskudd på inntil 75 mill kr. Regnskapsmessig resultat for 2015 
vurderes tilfredsstillende. Det var ved inngangen til 2015 lagt til grunn en plan for driftstilpasning 
tilsvarende 120 mill kr, som første del av en langsiktig plan. Bærekraftsanalysene viser et samlet 
behov for kostnadsreduksjon i kommende år på om lag 200 mill kr. Resterende del av tilpasningen 
forutsettes gjennomført i 2016-2018. Realiseringsgrad på tiltaksarbeidet i 2015 er anslått til om lag 50 
%. Årsaken til lavere effekt enn forutsatt er delvis forsinket effekt på iverksatte tiltak, og delvis 
forsinkelse med hensyn til iverksetting. Forsinkelsene skyldes i stor grad at tilpasning av drift i nye 
bygg har tatt tid, og at flytting av deler av aktiviteten i nye lokaler medfører avstand og 
driftsutfordringer i forhold til den delen av virksomheten som fremdeles holder til i gamle og 
midlertidige lokaler. Videre har deltakelsen i FIKS og innføring av HOS høsten 2015 involvert 
mange ansatte og lagt beslag på store ressurser i foretaket, og dette har gitt utslag både i økte 
personellkostnader og redusert aktivitet For å kompensere for redusert effekt av tiltak i 2015 er det 
innenfor stabs- og fellesområdene gjennomført ekstraordinære kostnadsreduserende tiltak, herunder 
begrensninger i vedlikehold bygg mv. Disse tiltakene kan imidlertid ikke videreføres på lang sikt.  
 
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. 
 
For budsjettåret 2016 er det estimert et omstillingsbehov på om lag 150 mill kr, og det er foreløpig 
lagt plan for tiltak som skal gi kostnadsreduksjon med 117 mill kr. Inntil restutfordringen på om lag 
50 mill kr løses gjennom mer permanente tiltak vil administrerende direktør iverksette tiltak med 
besparelser på kort sikt, herunder stans i ansettelser og vedlikeholdsarbeid innenfor utvalgte områder, 
slik at driften gjennom 2016 kan gjennomføres i henhold til økonomiske rammeforutsetninger. 
 
Budsjettprosessen for 2016 har hatt som utgangspunkt å utrede og innarbeide løsninger som i tillegg 
til å møte kravene i oppdragsdokumentet også skal gi foretaket en fremtidsrettet og bærekraftig 
økonomi. Dette vil være avgjørende også i forhold til den videre fremdrift i byggearbeidene knyttet til 
fullføring av byggearbeidene i Bodø.  
 
 

Målområde 3 - Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 

Det nye sykehuset i Vesterålen sto ferdig våren 2014 og moderniseringen av det somatiske sykehuset 
i Bodø vil pågå frem mot 2019. Byggeprosjektene omfatter både bygningsmasse og en stor andel av 
det tilhørende tekniske og medisintekniske utstyr. Ved ferdigstillelse av byggearbeidene i Bodø vil 
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foretaket ha to nye og moderne sykehus tilpasset dagens faglige utvikling. 

Når det gjelder den eldre delen av bygningsmassen og resterende del av utstyrsparken, har 
driftsutfordringene de siste årene medført begrensninger i mulighetene for utføring av nødvendig 
vedlikehold og oppgradering. De store investeringene i nye bygg forutsettes i stor grad finansiert 
gjennom effektivisering av driften, og det har vist seg utfordrende å gjennomføre større 
omstillingsprosjekter parallelt med gjennomføring av ordinær drift i byggeområdene. Som del av 
tilpasningsarbeidet i 2015 vurderte direktøren det nødvendig å innføre begrensning av vedlikehold 
som et kortsiktig kostnadsreduserende tiltak. Dette vil innenfor utvalgte områder måtte videreføres i 
deler av 2016, inntil effektene av tiltaksplanen realiseres som forutsatt.  

 Det er særlig i Lofoten og på Rønvik, i tillegg til en stadig forverring i boligparken, at 
vedlikeholdsetterslepet er stort. Tilstandsanalysen gjennomført i 2015 (Multimap) viser et 
oppgraderingsbehov på 830 mill, fordelt med 600 mill på Lofoten/Rønvik og 229 mill på boliger.   

 
Ledelsens gjennomgang 
 
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 februar og mars 2015. I november 2015 gjennomførte direktøren i tillegg 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 ny revisjon 
(januar 2016) av foretaket i henhold til miljøstyringssystemet NS-EN ISO14001.  
 
Innholdet i ledelsens gjennomgang er beskrevet i retningslinje RL2339. Denne prosedyren har også i 
2014/2015 vært gjenstand for revisjon, hvor målsetningen har vært å gi enda tydeligere rammer og 
krav for gjennomgangen. I tillegg ble det besluttet at det fra og med 2015 skal gjennomføres 
Ledelsens gjennomgang helt ned på laveste nivå i foretaket. 
 
Ledelsen gjennomgang ble styrebehandlet den 20/5 – 2015 (Styresak 54 – 2015) i tillegg er 
dokumentert og gjort tilgjengelig i Docmap.	
 
 
 
 

2.3.2 Det skal vurderes om virksomhetens organisering og ledelse systematisk understøtter 
pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god måte. 

     
Seksjon for pasientsikkerhet er organisert under medisinsk direktør, har nært samarbeid med fagsjef 
og er bemannet fra ulike klinikker og fagområder. Dette gir pasientsikkerhetsarbeidet i 
Nordlandssykehuset et praksisnært og praktisk fokus. Seksjonen har koordineringsansvar for en rekke 
pasientsikkerhetstiltak, og driver opplæring i forbedringsarbeid knyttet til egne prosjekter og på 
forespørsel fra enhetene.  

Som nevnt av under punkt 2.3.1 opplever man en økende etterspørsel av veiledning og informasjon 
fra enheter i foretaket. Det kan virke som læringsnettverk i forbindelse med spredning av 
pasientsikkerhetstiltak har ført til større forståelse for forbedringsarbeid og pasientsikkerhetsarbeid i 
praksis. Nordlandssykehuset ser behovet for systematisk opplæring i forbedringsarbeid, og imøteser 
det bebudede regionale initiativet med spenning. 

Pasientsikkerhets kulturundersøkelsen har vist at foretaket kan bli bedre på åpenhet rundt feil og 
uønskede hendelser. NLSH har igangsatt en pilot med hendelsesanalyser, som på sikt vil kunne gi en 
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bedring. 
 
 
 

2 . 4  Investeringsrammer,	bygg	og	eiendomsforvaltning	
  
Mål 2015: 

2.4.1 Bidra til å trappe opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med intensjonene med 
etableringen og involvere Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. 
kroner. Dette gjelder også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. 

 
Sykehusbygg HF involveres i igangværende Byggetrinn 2 på konsulentbasis på konkrete oppdrag i 
forbindelse med omprogrammering og prosesser rundt organisering. På samme måte kontaktes 
Sykehusbygg ved behov for bistand i gjennomføringsfasen. 
 
 
 

2.4.2 Innen utgangen av 2. tertial skal helseforetakene utarbeide en plan for å realisere 
gevinster/effekter av FIKS1-prosjektet. Planen skal vise de viktigste gevinstområder, 
konkrete tiltak som er nødvendig for å realisere gevinsten, samt tidsfrist og hvem som 
er ansvarlig for å hente ut gevinstene. 

 
Direktør og medisinsk direktør gjennomførte i oktober møter for samtlige klinikksjefer og 
avdelingsoverleger i Bodø, der tema var gevinster for klinikkene av HOS trinn 2, med særskilt fokus 
på legegruppen. 
 
For å ha et best mulig utgangspunkt for innføring av regional Sectra er det etablert lokal 
styringsgruppe med medisinsk direktør og et stort antall klinikksjefer. 
 
Gjennomføring av FIKS med økonomiske og pasientsikkerhetsmessige gevinster er svært viktig for 
foretaket, og gjenspeiles av antall personer vi bidrar inn med i dette arbeidet på alle nivå i foretaket. 
 
Vi har utfordringer med å måle økonomisk effekt, særlig i forkant og midt under implementering, og 
enn så lenge er det bar HOS og ERL av FIKS-programmet som har kommet langt nok til at vi ser 
hvilke reelle gevinster som kan komme. I den fasen NLSH er i nå når det gjelder HOS, ERL, EKM og 
Sectra ser vi potensielle fremtidige gevinster. Det er imidlertid vanskelig å beregne økonomisk effekt 
før løsningene er fullt ut i bruk. Pr i dag har foretaket sett gevinster av ERL og HOS, men foreløpig 
står ikke gevinstene i forhold til vårt bidrag i form av de ressursene som medgår. Vi forutsetter at 
gevinsten etter hvert vil øke uten samtidig økt forbruk av personell eller annen investering. 
 
Vi jobber med implementering av regionale endringer etter HOS trinn 2.  Gevinstene av FIKS hos oss 
er for tidlig å vurdere.  Vi ønsker fortsatt at FIKS skal identifisere gevinstområdene med mulig 
teoretisk økonomisk gevinst – og vil selvsagt bidra til å gjøre den økonomiske gevinsten størst mulig. 
På de områdene der gevinsten primært er bedre pasientsikkerhet skal vi bidra til å oppnå dette. 
 
 
 

                                                 
1 Felles innføring kliniske systemer 
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2.4.3 Bidra til å utvikle en helhetlig vedlikeholdsstrategi som et ledd i rullering av Plan for 
Helse Nord 2016–2019. 

 
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 rammene, 
enten dette er investering eller drift. Imidlertid opplever NLSH HF å ha høy grad av operativitet 
innenfor bygg og anlegg. Det ble gjennomført nye tilstandsanalyser i 2015, disse vil danne grunnlaget 
for våre langtidsplaner innenfor vedlikehold. 
 
 
 

2 . 5  Innkjøp	
 
Mål 2015: 
 

2.5.1 Bidra med tilstrekkelige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet.  

 
Nordlandssykehuset har i 2015 deltatt med representanter i flere anskaffelsesgrupper på nasjonalt 
nivå, og foretaket har også bidratt i forbindelse med regional prosjekter. 
 
 
 

2.5.2 Bidra til å utarbeide en regional plan for medisinteknisk utstyr (MTU) som skal være 
grunnlaget for regionale og nasjonale MTU-anskaffelser. 

 
Foretaket har oppnevnt en fagressurs som skal delta i strategigruppa for MTU for hele Helse Nord. I 
første omgang i arbeidet med bildedannede og stråleterapeutisk utstyr. 
 
 
 

2.5.3 Sikre	at	det	blir	satt	relevante	miljøkrav	i	anskaffelser	og	at	det	blir	gjort	
målinger/registreringer	som	dokumenterer	omfanget	av	anskaffelser	hvor	det	er	
stilt	miljøkrav.	

 
 
I forbindelse med anbud stilles det alltid krav til dokumentasjon av leverandørenes miljøsystematikk, 
og der det er relevant skal miljømerking av produkter dokumenteres. Der det er relevant inngår miljø 
som en del av evalueringsgrunnlaget. 
 
For å fremme bruk av miljømerkede produkter er disse spesielt markert i Clockwork. 
 



12 
 

 
 

2.5.4 Innfri målkrav i bølge 2[2] om 1 mrd. i samlet omsetning gjennom innkjøps- og 
logistikksystemet Clockwork der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), 
Nordlandssykehuset (30 %), Helgelandssykehuset (10 %) og Finnmarkssykehuset (10 
%). Innen 31.03.15 skal det legges fram en tiltaksplan for hvordan dette målet skal 
nås. Samtidig skal tilsvarende plan for 2014 være evaluert. 

 
Ved Nordlandssykehuset har en funnet det mest formålstjenlig å benytte FDV-systemene Portico i 
forbindelse med innkjøp til bygningsdrift og Merida til medisinskteknisk materiell. Dette både fordi 
det bidrar til forenkling av innkjøpsprosessene knyttet til bygg og utstyr, samt at FDV-systemene til 
enhver tid er oppdatert i forhold til status på det enkelte bygg/utstyr når det gjelder vedlikeholds 
aktiviteter og -kostnader. Clockwork benyttes i hovedsak til innkjøp av forbruksmateriell.  
 
Omsetningen i de ulike systemene var i 2015: 

 Merida        31 mill NOK 
 Portico       124 mill NOK 
 Clockwork  207 mill NOK 

Til sammen gjøres det innkjøp i de tre systemene for i overkant av 362 mill kr. 
 
Ved NLSH gjøres 95% av innkjøpene av medisinske forbruksvarer i Clockwork. Uten at det 
tilrettelegges for tjenestekjøp i Clockwork, ser vi små muligheter for noen umiddelbar vekst i disse 
innkjøpene i dette systemet. 
 
 
 

2.5.5 Ha lojalitet til og sikre optimal utnyttelse av inngåtte lokale, regionale og nasjonale 
avtaler. 

 
Avtalelojaliteten ved NLSH er høy og vi har i løpet av 2015 også fått på plass avtale for innkjøp av 
materiell til eiendomsdriften. Ved NLSH brukes Clockwork på en noe annerledes måte enn ved de 
andre helseforetakene. Tilrettelegging for enklere bestillingsrutiner for varer som ikke lagerføres gis 
høy andel bestillinger i dette systemet, men denne løsningen fanger ikke opp hvilken avtale innkjøpet 
relateres til. De system genererte rapportene viser derfor ikke det korrekte bildet.  
 
Vi har i 2015 gjort et omfattende arbeid med tilrettelegging for bestilling fra kontrakter, og vi vil etter 
hvert få riktigere rapporteringstall etter hvert som tilretteleggingsarbeidet går framover.  
 
Alle nasjonale og regionale leverandøravtaler benyttes etter forutsetningene.  
 
 
 

2.5.6 Sikre at alle utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse 
Nord RHF før de settes i gang. Helse Nord IKT som tjenesteleverandør skal tidlig 

                                                 
[2]	Prosjekt	for	å	sørge	for	økt	omsetning	gjennom	Clockwork.	Opprinnelig	målsetting	er	at	alt	av	varekjøp	
skal	gjøres	i	systemet,	målsetting	med	bølge	2	er	en	samlet	omsetning	i	systemet	på	minst	1	milliard	
kroner.	
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trekkes inn i prosjektene. Utviklingskontrakter som inngås skal sikre at alle 
helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatene. 

 
Ingen nye utviklings- eller endrings-prosjekter er startet opp i 2015. 
 
 
 

2.5.7 Skal bidra til innovasjon ved at anskaffelser gjennomføres der innovasjon inngår som 
krav til tilbyder. Det skal vurderes gjennomført før-kommersielle prosjekter som en 
del av oppfølgingen av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” fra 2012. 

 
Det foregår i liten grad utviklingsarbeid innen medisinsk sektor ved Nordlandssykehuset sitt 
nærområde.  
 
Vi har imidlertid et samarbeid med en leverandør om utvikling og utprøving av engangstekstiler for 
bruk i helsesektoren. Samarbeidet er ikke formalisert.  
 
 
 

2 . 6  Klima‐	og	miljøtiltak	
 
Mål 2015: 
 

2.6.1 Rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011–2014” skal 
følges opp og videreføres i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og 
samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 

 
Nordlandssykehuset er som alle andre foretak i Helse Nord sertifisert etter ISO14001 Ytre miljø. 
Miljøregnskapet for 2015 viser at vi innenfor 3 av områdene har oppnådd gode resultater sett i 
forhold til målsettingene som gjelder for perioden 2015-2018. Dette gjelder områdene energiforbruk, 
forbruk av kopipapir og CO2-utslipp (??). 
 
Innenfor energi er kwh forbruket pr m2 redusert med 7,8 % sett i forhold til 2013 tallene.  
2013 er valgt som referanse for energi grunnet innflytting i nye bygg Vesterålen og Bodø i 2014. 
  
Forbruk kopipapir er redusert med ca. 10 % i forhold til 2014, og det er oppnådd en reduksjon i CO2 
utslipp på reiser med 2,4 % i forhold til 2014. 
 
 
 

2.6.2 Anbefalingene fra delrapporten ”Bygg og miljø” i det nasjonale klima- og 
miljøprosjektet skal følges opp, herunder arbeide kontinuerlig med å finne bedre 
energiløsninger ved ENØK-tiltak og ved å planlegge nybygg etter strengeste 
energikrav.  

 
Nordlandssykehuset HF ønsker å følge målsetningen om energiledelse fra rapporten «Bygg og miljø» 
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i det nasjonale klima og miljøprosjektet. Det er derfor lagt ENØK- planer for ulike tiltak for de 3 
neste årene. 
  
I Lofoten er prosjekteringsdelen av varmepumpeprosjektet ferdig og en venter at planlagte arbeider 
på byggeplass starter etter påske. Ferdigstillelse av dette prosjektet vurderes til juni 2016. 
 
Det er planlagt installasjon av et energiovervåkningssystem (EOS) i 2016 som vil danne grunnlaget 
for en tett oppfølging av energiforbruket i hele helseforetaket.  
 
I 2016 er det også planlagt etablering av ur og innstilling av driftstider på flere ventilasjonsaggregater. 
 
For alle disse prosjektene er det søkt om Enova-støtte. 
  
Når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp så skal vi i løpet av 2016 bytte ut olje og el-kjelen på 
Rønvik og erstatte dette med fjernvarme fyrt med klimanøytral returflis. Det samme gjelder oljekjelen 
på Sivert 66/68. Etter disse tiltakene vil det kun være Lofoten som har oljefyring som backup for 
varmeproduksjonen. 
 
For igangværende prosjekter vil planforutsetningene være relatert til gjeldende utgave av 
byggeforskriftene ved start planlegging, og de krav til energiløsninger som er angitt der. Det legges 
opp til styrings- og overvåkningssystem for en streng kontroll av energiforbruket i det ferdige bygg. 
Hovedenergiforsyningen i igangværende prosjekt i Bodø er fjernvarme. 
 
 
 

2.6.3 Øke bruk av teknologi (telefon/video) for å erstatte tjenestereiser. 

 
I forbindelse med utbyggingsprosjektet og mottak av nytt sykehusbygg besluttet NLSH HF å ta i bruk 
fremtidens teknologi innenfor kommunikasjon (Samkom.) NLSH HF har tatt i bruk Skype (tidligere 
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. 
 
Skype åpner for en helt ny måte å jobbe på, og som gjør det enklere å samhandle internt/eksternt og 
på tvers geografisk. Løsningen ble i 2015 besluttet innført som regional løsning, dette styrker 
ytterligere potensialet i løsningen. 
 
 
 

	
3 Pasientens	helsetjeneste	
 
Styringsparameter og rapporteringskrav som er beskrevet i tekst i kapittel 3 i 
oppdragsdokumentet ligger i kapittel 7 i rapporteringsmalen, jf kapittel 7 i 
oppdragsdokumentet hvor kravene er fremstilt i tabellform. 
 
 
Mål 2015: 

 
3.0.1 Det er etablert flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer.  
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I Nordlandssykehuset har det vært jobbet med standardiserte pasientforløp gjennom 
Utviklingsprogrammet i 2014.  Implementering av disse har foregått i 2014 og 2015.  Vi planlegger 
en internrevisjon av noen av forløpene fra Utviklingsprogrammet for å se om de er implementert slik 
de var planlagt, og deretter nyttiggjøre oss disse erfaringene i det videre arbeidet med pasientforløp. 
 
I løpet av 2015 er slagalarm ved mistanke om hjerneslag aktuell for trombolysebehandling 
implementert ved alle våre lokasjoner. 
 
 

 
3.0.2 Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med 

nødvendige fullmakter. 
 

NLSH har to forløpskoordinatorer. 
 

‘ 
 

3.0.3 Ha god kvalitet på registrering av pakkeforløpene og bidra til å lage 
rapporteringsløsninger i Helse Nord LIS2.  
 

NLSH har tilfredsstillende kvalitet på registreringene i pakkeforløpene, men jobber likevel med å 
forbedre den. 
 
NLSH har i lengere tid deltatt aktivt i Helse Nord-prosjektet HN LIS, og har i stor grad implementert 
HN LIS som analyse og styringsverktøy i foretaket. 
 

 
 
3.0.4 Oppnevne en lokal forvaltningsansvarlig for Helse Nord LIS. 

 
Det er oppnevnt en lokal forvaltningsansvarlig for Helse Nord LIS i Seksjon Plan og Analyse ved 
Nordlandssykehuset HF. 
 

 
 

3.0.5 Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye 
pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, 
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.  
 

Vi benytter de regionale prosedyrene for pasientadministrative rutiner, og disse er oppdatert i forhold 
til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven.  Det er etablert rutiner for koding av 
pakkeforløpskoder i pakkeforløp kreft, og alle pakkeforløp har en forløpsansvarlig lege og en 
forløpsansvarlig sekretær. 
 

 
 

3.0.6 Tilby pasienten tilgang til egen pasientinformasjon (journaldokumenter, timer, 
innsynslogg, etc.) i tråd med fremdriften i prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal». 

                                                 
2	Helse	Nords	ledelsesinformasjonssystem 
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Pasientene fikk tilgang til egen journal 10.desember 2015.  Prosjektet «Pasientens tilgang til egen 
journal» har i 2015 ikke etablert løsning for timer eller innsynslogg. 
 

 
 

3.0.7 Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for undersøkelse/ behandling i 
første svar på henvisningen. 
 

Alle klinikkene har fått krav om at dette skal være innført, siden dette er en ny pasientrettighet.  Vi 
har hatt fokus på dette også tidligere, men forsterket på grunn av lovendringen.  Vi har avdelinger 
hvor dette er godt etablert, men også avdelinger hvor dette ikke gjennomføres godt nok.  Dette vil 
følges opp med de aktuelle klinikkene i oppfølgingsmøter.  Vi ser behov for en god rapport i DIPS 
hvor dette kan tas ut.  Vi gjennomførte HOS trinn 2 i samme tidsperiode som endringene i Pasient- og 
brukerrettighetsloven.  Vi har etter HOS trinn 2 hatt problemer med rapportuttak, og det å finne en 
god måte å overvåke dette på har vi ikke løst i 2015. 
 

 
 

3.0.8 Skal ha koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og 
koordinerte tjenester. 
 

NLSH har nylig etablert koordinerende enhet (KE). KE er en tjeneste for alle klinikker og lokasjoner 
i sykehuset, og rapporterer til klinikksjef ved Hode bevegelses klinikken. 
Det er ikke ferdigstilt retningslinjer eller prosedyrer for oppnevning eller opplæring av koordinator 
for pasienter med behov for komplekse eller langvarige tjenester, og det er et mål om at dette skal 
være på plass våren 2016.   
 

 
 

3.0.9 Sikre at pasientene har et nødvendig rehabiliterings-, habiliterings- og geritatritilbud. 
	

Vi har tilbud om vanlig rehabilitering både for døgn og dag/pol pasienter, men har selv ikke egne 
døgnplasser for spesialisert rehabilitering for tiden.  Spesialisert rehabilitering tilbys i foretaket for 
pol/dag og vi kjøper to døgnplasser ved FMR UNN Harstad for å ivareta behovet for våre pasienter. 
 
Habilitering har i 2015 vært ivaretatt av egne team for barn og voksne i Bodø, men felles team i 
Vesterålen og Lofoten.  Vi har hatt problemer med spesialistdekning innen habilitering, og det er noe 
av bakgrunnen for at vi i 2015 har begynt ett arbeid med å se på å etablere ett senter for både 
rehabilitering og habilitering.    
 
Vi har geriater ansatt i Bodø, men har ikke definerte geriatriske senger. 
 

	
	

3.0.10 Delta i oppfølgingsteam for avtalene med de private rehabiliteringsinstitusjonene. 
	

Det rapporteres om god dialog med rehabiliteringsinstitusjonene i Valnesfjord og Nordtun. 
	
	

3.0.11 Sørge for et godt tilbud til CFS/ME3 pasienter. 
                                                 
3 Kronisk utmattelsessyndrom 
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Ved barneavdelingen vurderes uklare tilstander av alle legene på poliklinikken. Ved spesifikk 
mistanke om ME, eller tilstander som grenser mot dette, startes en bred tverrfaglig utredning ledet av 
dedikert overlege, som inkluderer samarbeid med psykiatri.  Disse pasientene følges opp tett i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
 
For voksne har vi som rapportert i tertialrapport 2-2015 ikke fått etablert et godt tilbud.  Utfordringen 
ligger i at denne pasientgruppen representerer en gruppe hvor det ikke er klart definert hvor lidelsen 
hører hjemme.  Pasientgruppen trenger tilbud både innenfor psykiatri og ulike fagområder i somatikk.  
I tillegg må det etableres et godt samarbeid og gode kontaktpunkter i kommunehelsetjenesten.  
 

 
 

3.0.12 Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
 

I tillegg til PasOpp, har flere kliniske avdelinger egne brukerundersøkelser.  Disse offentliggjøres på 
avdelingenes kvalitetstavler. I noen avdelinger brukes disse systematisk, andre mere sporadisk. Det 
jobbes fortsatt med å etablere en mere systematisk tilnærming til brukerundersøkelser. 
 

 
 

3.0.13 Vurdere å etablere standardiserte og webbaserte PROM4-målinger 
 

 
Det er ikke startet et konkret arbeid med strukturert tilbakemelding fra pasienter i NLSH. Sykehuset 
ser imidlertid frem til erfaringene fra Ping-prosjektet ved UNN. 
 

 
 

3.0.14 Bruke rapporter fra SKDE5 og nasjonale behandlingsveiledere for å sikre enhetlig 
behandlingspraksis.  
 

Nasjonale behandlingsveiledere brukes aktivt i hele Nordlandssykehuset, og er retningsgivende. 
Rapporter fra SKDE brukes i Nordlandssykehuset leses med nysgjerrighet og interesse, men vi har et 
potensiale for å bruke disse mer systematisk. 
 

 
 

3.0.15 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk. Innen psykisk helsevern skal DPS og BUP 
prioriteres. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, årsverk, ventetid og 
aktivitet. 
 

I Nordlandssykehuset er kostnadsutviklingen noe lavere innenfor psykisk helse og rus enn for 
somatikk og vi ser et redusert forbruk av årsverk i PHR klinikken sammenlignet med somatikken.  
Dette er en direkte følge av effektene av den regionale inntektsfordelingsmodellen for psykiatri og 
rus.  Dersom kostnadene justeres for rammereduksjon fra RHF, har det vært vekst. 
Psykiatri og rusområdet i NLSH har en nullvekst blant ansatte i 2015.  Antall stillinger ble i 2014 
redusert med noen få, hovedsakelig på grunn av overflytting av tjenestetilbud innen 

                                                 
4 Patient reported outcome measures 
5	Senter	for	klinisk	dokumentasjon	og	evaluering 



18 
 

habiliteringsområdet til somatikk.  I Vesterålen er desentraliserte plasserte døgntilbud uten 
spesialistdekning i Bø og Andenes erstattet med økt spesialistdekning ved DPS Stokmarknes og 
oppbygging av ambulante tjenester. 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er økt. For eksempel har antall konsultasjoner per behandler 
økt fra 1.1 til 2.1-3.0 noe som tilsvarer en økning i 19 %, og ligger betydelig høyere enn det nasjonale 
snittet på 1.7. Gjennomsnittlig ventetid er 52 dager for døgnbehandling, noe som er en økning på 8 
dager fra året før. Gjennomsnittlig ventetid er 61 dager for poliklinisk behandling, og dette er en 
nedgang på 7 dager fra året før. NLSH HF er nå ved en smertegrense m.h.t nedbygging av 
sentralinstitusjonsplasser. En utfordring med «Ikke bygge ned før kommunene kan overta»-regelen er 
at den kan segmentere en lokal historisk arbeidsdeling mellom spesialist-helsetjenesten og kommuner 
med mangelfullt utbygde tilbud til borgere med behov for ‘forsterkede omsorgsboliger’. 

 
 

3.0.16 Gjennomføre fagplaner i tråd med prioriteringer i Plan for Helse Nord 2015–2018.  
 

Regionale fagplaner er utarbeidet for å sikre riktig kompetanse og kapasitet og utvikle lik faglig 
praksis basert på beste kunnskap. Fagplanene er basert på helsepolitiske føringer og prioriteringer. 
Plan for HN 2015-18 peker spesielt på fagplaner for fag som tidligere ikke har hatt egne regionale 
planer.  Dette er hud, øye, ønh og plastikk kirurgi. 
  
I 2015 har vi hatt en prosess forankret via medisinsk direktør og aktuell klinikksjef i forhold til 
fagplanmidler til ØNH, somatisk rehabilitering og revmatologi.   I 2016 vil vi ha tilsvarende prosess 
for plastikk kirurgi. 
 

 
 

3.0.17 Besvare 80 % av telefonhenvendelsene til pasientreiser innen 60 sekunder.  
 

Svar-% er 77,2 % innen 90 sek, og 66,9 % innen 60 sek. Telefontrafikken er ujevnt fordelt, og i 
perioder blir det et kapasitetsproblem selv om vi i perioder henter inn ekstra ressurser fra de som 
saksbehandler reiseregninger. 
 

2015, pr mnd j f m a m j j a s o n d 

Svar-% innen 60 sek 64 68 68 64 64 67 78 71 68 61 66 64
 

 
 

3.0.18 Operasjonalisering av resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer for 
kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet. 
 

Det er ikke fastsatt endelige regionale retningslinjer for kvalitetsforbedring på området, og 
operasjonalisering er derfor ikke gjort. 
 

 
 

3.0.19 Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager. For månedene juli og august er kravet 21 
dager.  
 

Pasientreiser har kontinuerlig forbedringsarbeid med fokus på å optimalisere rutiner og 
ressursutnyttelse internt, kombinert med at de ansatte er opptatt av å levere gode tjenester. Noe lengre 
saksbehandlingstid på slutten av sommeren henger sammen med at vi saksbehandlet for UNN en 
periode for å redusere deres kø.  
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3.0.20 Bidra med helsefaglige ressurser i utvikling av pasientrettet informasjon i oppbygging 

og utvikling av våre nettsider, og delta i regionalt/nasjonalt prosjekt med felles 
nasjonal nettløsninger på helsenorge.no-plattformen. Det skal ikke opprettes nettsteder 
eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal publiseringsplattform.  
 

Kommunikasjonsavdelingen har etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra alle 
sentrale klinikker som skal bidra i utviklingen av den pasientrettede informasjonen på våre nye 
nettsider på helsenorge.no. Medlemmene er utpekt av klinikksjefene. Direktørens ledergruppe utgjør 
styringsgruppe for arbeidet. Kommunikasjonsrådgiver deltar i regional prosjektgruppe. Selve arbeidet 
med behandlingsbeskrivelsene på Nordlandssykehuset sine sider starter ikke før medio februar 2016. 
 

 
 
 

3 . 1  Somatikk	
 
Mål 2015: 

3.1.1 Etablere et tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og 
kulturforståelse. 

 
Medisinsk klinikk og Hode og bevegelsesklinikken samarbeider med seksjon for kunnskapsbygging, 
forskningsmiljø og representant for Brukerutvalget og andre om et seminar med siktemål å øke 
forståelsen for samisk språk og kulturbakgrunn og hva som blir viktig å bringe inn i et 
helseperspektiv. Hva bør en være oppmerksom på i sykdomsforståelse? Målgruppen vil være ulike 
faggrupper som i sitt arbeid kommer i berøring med pasienter/pårørende med samisk bakgrunn, eller 
som er generelt interessert i temaet. Seminaret er under planlegging og vil bli avholdt våren 2016. 
Seminaret kan også være aktuelt for ansatte i kommunehelsetjenesten. NLSH vurderer å etablere en 
praksis med årlig seminar med dette tema som fokus.   
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3.1.2 Forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle 
overgrep fra 2016. Eksisterende robuste tilbud som i dag er etablert i kommunene kan 
videreføres gjennom avtaler. Helseforetakene må gjøre avtaler med justissektoren om 
rettsmedisinske undersøkelser, og det totale tilbudet må være døgnbasert. Plan for 
arbeidet skal rapporteres innen 10.04.15. 

 
Bakgrunn: 
I Statsbudsjettet for 2015, sies det at Spesialisthelsetjenesten får hovedansvaret for tilbud til barn og 
voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016. Videre sies det at de eksisterende robuste kommunale 
mottakene skal videreføres gjennom avtaler mellom regionale helseforetak og kommuner. 
 
Nå situasjon: 
I Nordlandssykehuset sitt opptaksområde er det etablert et interkommunalt tilbud med 
overgrepsmottak for i alt 11 kommuner. Kommunene i Lofoten unntatt Værøy og Røst, samt 
kommunene i Vesterålen har ikke et organisert tilbud. Her blir overgrepsutsatte tatt imot på legevakt 
og i enkelte tilfeller blir det søkt bistand til undersøkelse/sporsikring fra lokal gynekolog fra 
Nordlandssykehuset. 
 
For interkommunalt mottak i Bodø dreier det seg om ca. 50 seksuelle overgreps tilfeller pr. år, for 
Lofoten og Vesterålen noe uklart, anslagsvis ca. 20 tilfeller pr. år. 
 
Barn under 12 år blir tatt imot på barneavdelingen på Nordlandssykehuset Bodø, for barn mellom 12-
14 år er det inngått samarbeid mellom overgrepsmottaket i Bodø og Barneavdelingen for mottak. 
Denne ordningen ønskes videreført. 
 
Ved UNN Harstad er det organisert et tilbud for overgrepsutsatte. Mottaket i Harstad har kapasitet til 
å ta imot tilfeller av seksuelle overgrep fra Lofot -og Vesterålskommunene. 
 
Økonomi: 
Styret i Helse Nord vedtok 28.10 at det vil tilføres midler tilsvarende 2,5 mill. kr til foretaket. Disse 
midlene skal dekke tjenesten for Salten, Lofoten og Vesterålen. 
 
Løsning: 
Foretaket har fått et tilbud fra Bodø kommune om videreføring av dagens tilbud samt mulighet til å 
inkludere ca. 10 tilfeller fra Lofoten- og Vesterålen området. Det arbeides i tillegg med en 
samarbeidsavtale med mottaket ved UNN Harstad for personer over 14 år utsatt for seksuelle 
overgrep. 
 
Nordlandssykehuset HF ønsker å gå for en løsning med avtale med overgrepsmottak i Bodø og 
samarbeidsavtale med UNN Harstad. Dette er tilbud som er etablert og som vi mener har god faglig 
kvalitet.  
 

 
 

3.1.3 Etablere ventelister innenfor røntgenområdet samt rapportere ventetidene til NPR6 
innen utgangen av 2015. 

 
Det som her etterspørres er en ordning slik at NPR kan trekke ventelister ut av EPJ-systemet.  
 
NPR trekker ut data om gitte frister, og om disse gitte frister er overholdt eller ikke. Men slike frister 

                                                 
6 Norsk pasientregister 
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gjelder for "henvisninger " til diagnostikk og utredning. Det opereres ikke med henvisninger til 
radiologi, men med rekvisisjoner. Det eneste område som kvalifiserer til dette (henvisninger) er BDS 
(Bryst diagnostisk senter). Pasienter med kul i bryst henvises til BDS (som er en del av radiologi) 
med ønske om både diagnostikk og utredning. Det er imidlertid et datateknisk problem i og med at 
dette p.t. ikke kan håndteres i Sectra (røntgensystemet). 
 
Det var denne grunn ikke mulig for oss å innfri dette oppdraget i 2015. Avdelingsoverlege på Bilde 
diagnostisk avdeling tok i løpet av 2015 opp denne saken med Helse Nord, hvoretter han fikk 
informasjon fra IT sjef i om at vi ikke kan regne med å få en dataløsning for dette på plass før tidligst 
2016. Dette har gjort det svært vanskelig å levere på dette punktet i OD.  
 

 
 

3.1.4 Innen 30.04.15 skal helseforetaket lage en handlingsplan for å få kontroll på antall 
åpne dokumenter som er ”eldre” enn 14 dager (lege, sykepleier- og andre 
dokumenter), samt åpne henvisningsdokumenter uten planlagt ny kontakt. 
Helseforetaket skal definere hva som er normalt nivå for antall åpne dokumenter, og 
innføre rutiner som sikrer at dette følges opp løpende i alle relevante avdelinger. 
Handlingsplanen skal utarbeides slik at helseforetaket har brakt disse 
pasientadministrative rutiner under kontroll innen utgangen av 2. tertial. 

 
 

Vi har i 2015 ikke kommet ned på det nivået på åpne dokumenter eller åpne henvisningsperioder som 
vi anser er riktig.  Dette vil følges videre opp i oppfølgingsmøter med klinikkene.  
Nordlandssykehuset vil ha ett særskilt fokus på dette i 2016, og dette inngår som 2 av 5 
kvalitetsindikatorer som styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet vil følge spesielt i 2016.    
 

 
 

3.1.5 Delta i arbeidet med kostnadsvekter for 2016. 

 
Nordlandssykehuset stiller med ressurs fra Plan og Analyse i kostnadsvektarbeidet i 2016. 
 

 
 

3.1.6 Etablere en overordnet ernæringsstrategi i tråd med anbefalinger i faglige 
retningslinjer fra Helsedirektoratet og ”Kosthåndboken – veileder i ernæringsarbeid i 
helse- og omsorgstjenesten”.7 

 
NLSH har pr dags dato ikke forankret en overordnet strategi på ernæring. Likevel er det viktig å 
understreke at vi har et plan- og prosedyreverk som er i tråd med nasjonale anbefalinger. 
 
Ernæring er en av de nye pakkene i pasientsikkerhetsprogrammet. Her har NLSH ansatte med i 
ekspertgruppen, og ser frem mot resultatet av dette arbeidet. 
 

 
 

                                                 
7Mål fra tilleggslista til oppdragsdokument 2015 
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Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
 
Nordlandssykehuset  
 

3.1.7 Organisere et tilbud, slik at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring av 
gutter.  

 
Som tidligere rapportert er dette et oppdrag vi ikke har klart å løse i 2015 fordi vi verken har 
operatører eller opererende team som ønsker delta i rituell omskjæring av gutter. 
 
Imidlertid har vi fått kjennskap via fagdirektør i Helse Nord at det i Helse Midt ved barnekirurgisk 
avdeling, St. Olav er startet opp et tilbud som gutter kan henvises til for rituell omskjæring. 
Nordlandssykehuset har derfor bedt Helse Nord om at tilbudet ved St. Olavs kan brukes som løsning 
på oppdraget som er gitt NLSH, og at oppdraget dermed kan anses som løst. Denne henvendelsen er 
tidligere sendt i brevs form til Helse Nord RHF fra administrerende direktør.  
 

 
 

3.1.8 Etablere kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens 
barnehus og barneavdeling. 

 
Det er tilført midler tilsvarende en overlegestilling til legestab barn. Det er ut fra dette opprettet en ny 
overlege stilling, denne benyttes som kombinert overlege stilling ved barnehuset og ved 
barneavdelingen.  
 
Klinikken har valgt en løsning der tre av seksjonens barneleger bidrar på barnehuset. Dette for å sikre 
kontinuitet og hindre at tjenesten blir sårbar ved sykdom og øvrig fravær. 
 

 
 

3.1.9 Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 

 
Bilde diagnostisk avdeling i NLSH er godt i gang med å implementere felles radiologiske protokoller 
i eget foretak.  CT og generell røntgen er nesten ferdig. MR står for tur. 
Det planlegges for felles protokoller med Helgelandssykehuset i løpet av neste halvår. Dette arbeidet 
regner vi med å få gjennomført i 2016. 
 
Utover dette har vi ikke planer. Det er en tidkrevende og omfattende jobb som involverer mange 
ansatte og foreløpig er arbeidet igangsatt og gjennomført uten ekstra ressurser. 
Dette kan neppe gjøres regionalt uten at det nedsettes en egen prosjektgruppe for en slik 
implementering. 
 

 
 

3.1.10 Det skal etableres et prostatasenter som sikrer kvalitet i den kirurgiske 
kreftbehandlingen. 
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Kirurgisk kreftbehandling av prostatakreft er organisert i Kirurgisk ortopedisk klinikk. Aktiviteten er 
god og pasientene får rettidig utredning og behandling.  
 
Kirurgisk ortopedisk klinikk er blitt flinkere til å registrere pakkeforløpet korrekt, og rutine for å 
bedre dette ytterligere er under utarbeidelse. MR gjøres rettidig. Patologene svarer innen akseptabel 
tid.  
 
Det gjennomføres ukentlige MDT møter.  
 
Seksjonen har utlyst LIS stilling med utdanningsforløp rettet mot urologi. 
 

 
 

3.1.11 Ventetid for rekonstruksjon av bryst. 

 
Bryst- og endokrinkirurgisk seksjon ledes av en seksjonsoverlege. Seksjonen har to overlegestillinger 
(hvorav en er besatt) og en LIS i B-gren stilling. Det arbeides for tiden med å ansette en fast spesialist 
til i 67 % stilling. I tillegg er det innleie av faste vikarer i spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi. 
Klinikken har et godt samarbeide med innleie av plastikkirurg. Det er planlagt utlysning av 
overlegestilling i plastikk kirurgi og LIS stilling med utdanningsforløp rettet mot plastikk kirurgi. 
Utlysningene vil finne sted før påske 2016. Dette vil styrke seksjonens tilbud til pasientgruppen. 
 
Alle pasienter med nyoppdaget cancer mamma som skal abladeres får tilbud om primær 
rekonstruksjon, når de oppfyller kravene til dette (Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft). Disse 
pasientene skal inn i pakkeforløpet for brystkreft, på lik linje med alle andre pasienter med 
nyoppdaget brystkreft. Pakkeforløpet ble innført 01.01.15. Per 05.10.2015 er det inkludert totalt 111 
pasienter i pakkeforløp cancer mamma med påvist cancer (ikke skilt mellom invasiv og in situ).   
 
Det er satt opp operasjonsdager for første halvår av 2016 for pasienter som primært er tiltenkt 
sekundær rekonstruksjon. Per tiden er det flere måneders ventetid på sekundære rekonstruksjoner.  
 
Pasienter med nyoppdaget cancer mamma, som etter retningslinjer blir anbefalt ablasjon, får i 
utgangspunktet tilbud om primær rekonstruksjon i henhold til pakkeforløpstider. 
 

 
 
 

3 . 2  Psykisk	helsevern	og	rus	
 
Mål 2014: 
 

3.2.1 Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 
behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene.  

 

Som tidligere meldt var Fagrådet i psykiatri i Helse Nord RHF av den formening at slikt tiltak ikke 
kunne iverksettes før en eventuelt hadde belegg for å si at det var evidens for slik behandling for 
alvorlige psykiske lidelser. 
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Det er nå satt i gang et forsøksprosjekt med medikamentfritt tilbud ved UNN HF etter påtrykk fra 
HOD om at et av tjenestestedene i Helse Nord RHF måtte igangsette slikt forsøk. NLSH har ikke et 
eget tilbud i betydningen en egen enhet som er medikamentfri, men pasienter som ønsker det og som 
ikke anses å ta skade av medikamentfri behandling tilbys selvsagt dette. 
 

 
 

3.2.2 Det skal etableres et samarbeid med barnevernet slik at barn og unge som har behov 
for det, gis et helhetlig behandlingstilbud. 

 
Høsten 2014 tok BUPA initiativ til møter med daværende leder av fagteam Bodø, Bufetat, med det 
formål å få laget samarbeidsavtaler. Dette ble utsatt på grunn av stor omstilling i Bufetat region Nord 
som ikke var ferdig før høsten 2015. Det ble tatt ny kontakt med Bufetat, men det var ikke mulig for 
fagkoordinator ved Bufetat i Bodø å inngå slik avtaler (ikke lederstilling). Det ble da klart av avtalene 
må forankres på regionalt nivå først. 
 
Avdelingsleder i BUPA deltok på et slikt møte mellom Helse Nord RHF og Bufetat region Nord 
15.01.2016. Det jobbes nå videre med avtalen på dette nivå for å finne ut hvordan vi skal kunne gjøre 
avtalene operasjonelle mellom helseforetakene og Bufetat lokalt. Dette er komplisert på grunn av at 
det ikke eksisterer sammenliknbare nivå mellom etatene. 
 
Når det gjelder avtaler mellom BUP og kommunalt barnevern må disse forankres i tjenesteavtalene 
og/eller drøftes i overordnede samarbeidsorgan mellom HF og kommuner. Noen tjenesteavtaler 
omfatter slikt samarbeid.  
 

 
 

3.2.3 Implementere8 regionalt kompetanseprogram for traumebehandling i samarbeid med 
RVTS9. 

 
Hvert DPS har satt opp en tempoplan for implementering av kurspakken eller deler av den og er i 
gang med gjennomføring. E-læringsprogrammet foreligger først i disse dager og må følges opp. I 
tillegg går Salten DPS sitt internt utviklet opplæringsprogram etter planen og i overenstemmelse med 
at Salten er tillagt et ekstra ansvar for behandlingen av pasienter med traumeproblematikk. Det er 
deltakelse i hele eller deler av programmet fra Lofoten og Vesterålen DPS. Salten implementerer 
deler av RVTS-programmet 2016. 
 

 
 

3.2.4 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette 
sine tjenestetilbud slik at personellet jobber mer ambulant og samarbeider nærmere 
med kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. Legespesialister og psykologer 
inngår i det ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske sentre. 

 
Det er team med ambulante funksjoner ved alle tre DPS’ene. Det samarbeides i stor grad med 
førstelinjetjenesten, og mindre med skoler, barnevern og fengsler. Legespesialister og psykologer 
inngår i dette arbeidet. Det er også etablert ambulante team innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. 

                                                 
8 Helse Nord RHF: Delta i kompetanseprogrammet 
9 Regionalt	ressurssenter	om	vold,	traumatisk	stress	og	selvmordsforebygging  
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Disse samarbeider mye med skoler og barnevernet. 
 

 
  

3.2.5 Innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern etter 
modell fra Storbritannia skal startes, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. 
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014–2017. 

 
Klinikken har innført tiltakspakken «Forebygging av selvmord» fra nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje. Når det gjelder kartleggingssystem av selvmord har Nasjonalt senter for 
selvmordsforskning- og forebygging oversatt, tilpasset og prøvd ut kartleggingsverktøyet ved tre 
norske sykehus.  Kartleggingssystemet skal nå utprøves i et utvalg helseforetak for alle selvmord som 
skjer under behandling i psykisk helsevern. Hvorvidt systemet skal implementeres nasjonalt, baseres 
på erfaringer fra denne utprøvingen. PHR-klinikken har ikke fått forespørsel om å delta i denne 
utprøvingen. 
 

 
 

3.2.6 Lokale planer for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern skal 
ferdigstilles. 

 
Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang ble vedtatt av styret i Nordlandssykehuset i august 
2015. Tiltakene i handlingsplanen er under implementering og noen av de trekkes fram (punkt 4 
Oppsummering i planen): 
 
Kriseplan og IP: Det er allerede utarbeidet flere varianter av kriseplan. 
  
Konsensus seminar: Planlagt avholdt like etter sommerferien 2016. 
  
Transport: Det har vært gjennomført prosjekt om verdig transportordning med svært gode erfaringer. 
Vi har utdannet 24 ledsagere og del II av prosjektet skal involvere landtransport og er i samarbeid 
med kommunene.  
 
Gjennomføring av tvangstiltak: Det er utviklet ny Docmap prosedyre som er felles for hele 
klinikken.  
 
Opplæring i terapeutisk møte med aggresjon (TERMA): Det er nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av 3 repr. fra kommunene, Sikkerhetsavdeling, Mental Helse, RKK og prosjektleder. Vi 
har jobbet mot å utvikle en variant for kommunene og søker egne prosjektmidler for dette der Saltdal 
kommune vil står som prosjektsøker. 
 
TUD: Klinikken har laget en felles Docmap rutine. Dette inngår også inn i planlagt konsensus 
seminar. 
 
Samhandling/dialogmøte mellom NLSH og kommunene: Oppstart etter konsensus seminar. 
 
Tilfredshetsundersøkelse: Salten DPS har startet med en fortløpende tilfredshetsundersøkelse. Den 
skal evalueres i løpet av januar og februar. Etter evalueringen vil det bli tatt stilling til om den skal 
brukes i hele klinikken fra andre halvdel av 2016. 
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3.2.7 Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern på DPS-nivå,10  

 
Rusbehandling er integrert i psykisk helsevern på DPS-nivå i Nordlandssykehuset.  
 
I Vesterålen er kliniske konsulenter med særskilt kompetanse på rusbehandling ansatt i VOP. I 
Lofoten har man rusteam som består av kliniske konsulenter med særskilt kompetanse på 
rusbehandling samt psykolog og teamet er organisert i VOP. Salten har Korttidsenhet for rus, rusteam 
og LAR. LAR fikk i november 2015 utvidet sitt ansvarsområde til også å omfatte Lofoten og 
Vesterålen. 
 
 

 

Foretaksspesifikke mål 2015: 
 

Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset 
 

3.2.8 Overta ansvar for LAR11 i eget foretaksområde i 2015. 

 
Salten DPS tok over ansvaret fra UNN for LAR-pasienter fra Lofoten og Vesterålen 01.12.15. 
Samtaler med pasientene og kommunal helse -og sosialtjeneste samt DPSene er gjennomført. 
 

 
 

 
 

3 . 3  Samhandling	
 
Mål 2015: 
 

3.3.1 Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til grunn 
for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre separate 
anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner som er beskrevet 
rundt realisering av FIKS12. Behov for nye tjenester/prosjekter skal forankres mot 
Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  

 
Nordlandssykehuset har ikke startet nye utviklings- eller endrings-prosjekter i 2015. 
 
 

                                                 
10 Helse Nord RHF: Så langt lokale forhold tilsier det. 
11	Legemiddelassistert	rehabilitering	
12	Felles	innføring	av	kliniske	systemer	



27 
 

3.3.2 Skal aktivt bidra til en større nasjonal standardisering innen IKT-området basert på de 
styringssignaler som gis i retning av én innbygger, én journal, samt arbeidet som 
utføres i regi av Nasjonal IKT.  

 
NLSH har deltatt aktivt i HOS prosjektet for å nå de mål HN har satt for en felles EPJ i nord. HOS 
trinn 2 ble gjennomført og levert i 2015. 
 

 
 

3.3.3 Skal etablere arena med faste møter for samhandling med avtalespesialistene. Helse 
Nord RHF vil fasilitere etableringen av møtearenaene. 

Etablere et godt samarbeid med avtalespesialistene i sine nedslagsfelt for å sikre gode 
pasientforløp, slik at den samlede kapasiteten blir utnyttet optimalt. 

 
Foretaket har deltatt på ett samarbeidsmøte med avtalespesialister fasilitert av Helse Nord RHF.  Vi 
har ikke fått ytterligere innkallelser, men ønsker å bidra inn i dette arbeidet. 
 

 
 

3.3.4 Vurdere å etablere kliniske samarbeidsutvalg (KSU) i regi av OSO13 i de enkelte 
helseforetaksområdene, for å styrke samhandlingen på klinisk nivå (inkludert 
fastlegene). 

 
NLSH og kommunene i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) vurderer i ulike sammenhenger 
etablering av KSUer og mandat for disse. Dette gjøres også for samhandling på klinisk nivå. I 2015 
ble det etablert 2 KSUer med mandat gitt av OSO, ett for å forbedre pasientforløp, og ett for 
gjennomgang og revidering av tjenesteavtalene. 
 

 
 

3.3.5 Bistå i å utvikle kommunenes kompetansebehov som følger av 
Samhandlingsreformen. Rapporten ”Kompetanseutfordringer som følge av 
samhandlingsreformen”14 skal legges til grunn for det videre arbeidet.  

 
Nordlandssykehuset driver et omfattende samarbeid med kommunene om kompetanseutvikling 
for ulike personellgrupper i kommunene. Regelmessige fagdager for leger i Lofoten og Vesterålen er 
etablert, Salten i startfasen. Hospitering for sykepleiere er jevnlige tiltak. Ulike kurs- og 
kompetansegivende undervisning gjennomføres og kan eksemplifiseres med KOLS, palliasjon, 
dialyse og sårbehandling. I tillegg har implementering av elektronisk varsling (PLO) medført 
opplæring i kommunene. Årlige erfaringsmøter (vår og høst) har også undervisnings- og 
kompetansebygging som tema. 
 

 
 

                                                 
13 Overordnet samarbeidsorgan 
14	Styresak	Helse	Nord	RHF,	sak	90/2014 
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3.3.6 Skal, der det er relevant, invitere kommuner og brukerrepresentanter inn i 
pasientforløpsprosjekter.  

 
Vi har i 2015 hatt svært lav aktivitet i forhold til pasientforløpsprosjekter, men har fokus på å 
involvere både kommuner og brukerrepresentanter.  Ett av prosjektene som har vært i 2015 er 
utvikling av henvisningsrutiner mellom BUPA og Bodø kommune, og dette prosjektet var det Bodø 
kommune som ledet. 
 

 
 
 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN 
 

3.3.7 Delta i planlagt samarbeidsprosjekt ”Et friskere Nordland” med Nordland 
fylkeskommune. 

 
Vi har deltatt med en seksjonsleder og en stipendiat (innen folkehelse) fra Avdeling for forskning og 
pasientsikkerhet.  Begge deltok på møtet i november.  Stipendiaten bidrar også i en av 
arbeidsgruppene som er nedsatt av prosjektet. 
 
 
 
 
 

4 Kvalitet,	pasientsikkerhet,	smittevern	og	beredskap	
 

4 . 1  Kvalitet	
 
Mål 2015: 
 

4.1.1 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har nasjonal dekningsgrad og god 
datakvalitet. 

 
I henhold til anmodning fra Helse Nord RHF 30. oktober har foretaket gjennomført en gjennomgang 
av de nasjonale registrene der foretakets innrapportering er mangelfull. 
Status for de anmerkede områdene er som følger – i parentes er angitt hvilke lokasjoner i foretaket 
dette angår: 
  

1. Norsk hjertesviktregister (Bodø) 
Hjertesviktregistret er ikke opp og går på grunn av ressursmangel til å gjøre jobben. De to 
som har fått opplæring er ute i henholdsvis langtidssykemelding og permisjon. Det vil bli sett 
nærmere på mulige løsninger som sikrer fremdrift i arbeidet. 
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2. Nasjonalt kvalitetsregister for artrittsykdommer (Bodø) 
Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra miljøet på reumatologisk avdeling. 

  
3. Gastronet (Bodø, Vesterålen og Lofoten) 

Man har så langt ikke hatt kapasitet til å følge opp innlegging av data i Gastronet. Dette vil bli 
fulgt opp i 2016. 

  
4. Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa (Bodø) 

Vi er for tiden uten fast hudlege i foretaket. Vi mangler derfor gode forklaringer på hvorfor 
det ikke er rapportert. Det planlegges likevel en dialog med våre faste sykepleiere på 
hudpoliklinikken om registrering til registeret. 

  
5. Norsk gynekologisk endoskopiregister (Vesterålen og Lofoten) 

Det er ikke innrapportert til registeret fra Lofoten eller Vesterålen av uviss årsak, og 
klinikken har etterspurt dette i fagmiljøet. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke blir snarlig 
iverksatt. 

  
6. Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (Bodø, Vesterålen og 

Lofoten) 
Dessverre har man slitt med kapasitet på endokrinologisk poliklinikk. Henvisninger og 
pasienter med truende fristbrudd har blitt prioritert, noe som har resultert i at man ikke har 
prioritert rapportering ril register for autoimmune sykdommer (ROAS). Rapportering til 
register for Addisons sykdom og andre immunmedierte sykdommer som APS'ene rapporteres 
imidlertid. Det tas sikte på å iverksette registrering i løpet av våren 2016. 
   

7. Nasjonalt register for KOLS (Vesterålen og Lofoten) 
NLSH er i gang med å rapportere inn i KOLS-register. Dette er et register i oppstart, og det 
vil bli sikret fra ledelsens side at også Lofoten og Vesterålen kommer i gang med 
rapportering. Det må imidlertid påpekes at innrapportering er relativt arbeidskrevende. I Bodø 
er innrapportering tillagt KOLS-sykepleier, noe som fungerer bra. Aktuelle data som skal 
rapporteres inn er en fin huskeliste under innleggelsen for hva som er definert som god 
klinisk praksis i forbindelse med KOLS-forverring. Lofoten og Vesterålen forventes å være i 
gang med dette tidlig i 2016. 
  

Vi mener at NLSH generelt har god oppfølging av innrapportering til nasjonale kvalitetsregistre, men 
vil så snart som mulig følge opp dette slik at foretaket innen utgangen av første kvartal 2016 
rapporterer i henhold til nasjonale forventninger. 
 
 

 

4.1.2 Ha gode strukturer for formidling og kommunisering av kvalitetsresultater og 
uønskede hendelser til pasienter, pårørende og offentligheten. 

 
Vi ønsker åpenhet om både kvalitetsresultater og uønskede hendelser.  Vi publiserer 3-3 meldinger på 
våre intranettsider i anonymisert form, og disse omtales ofte av lokalmedia.  Ved meldepliktige 
uønskede pasienthendelser varsles aktuelle instanser, inklusive pasient/pårørende som beskrevet i 
Docmap prosedyre RL 2016.02.02 
 
Kvalitetsresultater presenteres på kvalitetstavler på enhetene i foretaket, som beskrevet i Docmap 
prosedyre RL 3930.  Kvalitetstavlene henges opp slik at de er synlig for pasienter og pårørende. 
 
Vi styrebehandler svært mange av våre kvalitetsresultater, noe som bidrar til formidle disse 
resultatene både i eget foretak og til offentligheten. 
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4.1.3 I samarbeid med berørte parter gjennomgå avtalene om studenthelsetjenesten slik at 
studenter får et tilfredsstillende tilbud. 

 
Vi har i 2015 ikke gjennomgått noen avtaler om studenthelsetjenesten og er usikker hva som ligger i 
dette oppdraget.  Vi beklager at vi ikke har bedt om klargjøring av oppdraget tidligere. 
 

 
 

4.1.4 Bidra til å revidere/oppdatere Helse Nords kvalitetsstrategi som ferdigstilles våren 
2015, med påfølgende revidering av egen strategi.   

 
Avdeling for forskning og pasientsikkerhet og fagsjef i NLSH HF deltok 12. mars på et møte sammen 
med Kvalitets- og forskningsdirektør med medarbeidere i Helse Nord HF for å evaluere eksisterende 
kvalitetsstrategi og diskutere hovedpunktene for revisjonen. NLSH HF kom med flere konkrete 
innspill til hvordan strategien burde og kunne revideres. Etter møtet har vi i NLSH HF hatt en 
kontinuerlig dialog med Helse Nord om revisjonsarbeidet, og da i særdeleshet om hvordan arbeidet i 
den Regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet, NLSH HF burde inkluderes i 
strategien. Et hovedpoeng for oss er at NLSH HF og Helse Nord HF må jobbe tettere sammen for å 
gjøre den Regionale kompetansetjenesten til en god tjeneste for hele regionen og et godt verktøy for 
Helse Nord. Resultater av dette arbeidet presenterer seg allerede med at den regionale 
pasientsikkerhetskonferanse for 2016 avholdes i Tromsø i februar.  
NLSH HF har også kommet med viktige høringsinnspill til den endelige kvalitetsstrategien. 
 
NLSH HF egen Pasientsikkerhets- og kvalitetsstrategi er gjeldende t.o.m. 2017, og vil ikke bli 
revidert før perioden er over. Likevel ser vi at vår strategi allerede dekker flere av elementene i Helse 
Nords kvalitetsstrategi. De øvrige elementene vil diskuteres når arbeidet med evaluering og revisjon 
starter. 
 

 
 

4.1.5 Gjennomføre tiltakene i rapporten ”Kvalitet i ventelistedata” fra Helsedirektoratet. 

 
De fleste tiltakene i denne rapporten er tiltak som enten Helsedirektoratet eller HN-IKT må følge opp.  
Det eneste av de 22 tiltakene som er særskilt rettet mot helseforetakene er opplæring av ansatte.  Vi 
har i 2015 sett at ventelistedataene ikke har den kvalitet vi ønsker, og selv om det er gitt opplæring er 
dette ett arbeid som må fortsette i 2016.       
 

 
 

4.1.6 Tilegne seg kunnskap til å kunne gjennomføre minimetodevurderinger og yte støtte for 
innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.  

 
Vi har startet opp med å tilegne oss kunnskap om gjennomføringen av minimetodevurderinger, men 
har ikke til nå brukt denne metoden som et verktøy ved innføringen av nye metoder/praksis i NLSH. 
Medisinsk direktør og fagsjef har deltatt på en dagskonferanse i Helsedirektoratet og lege fra 
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Akuttmedisinsk klinikk har deltatt i en minimetodevurdering gjennomført av UNN. 
 
Det kreves ytterligere kompetansebygging blant fagfolk og jevnlig bruk for å bli trygg i bruken av 
minimetodevurderinger som verktøy. Vi har i 2015 hatt svært mange prosjekter gående, og har ikke 
hatt mulighet til å prioritere dette. 
 

 
 

 
 

4 . 2  Pasientsikkerhet		
 
 
Mål 2015: 
 

4.2.1 Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av sykehusenes 
ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig virksomhetsrapport.  

 
Tabellen viser Nordlandsykehusets status ved siste rapportering til Helse Nord  
(styresak 131-2015/7) 

 
 
Nordlandssykehuset har kommet langt i arbeidet med spredning av innsatsområdene. Det arbeides 
etter en spredningsplan, som har identifisert hva som er «relevante enheter». Spredningsstatus er fast 
tema i Nordlandssykehuset sitt dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet som styrebehandles to 
ganger årlig. Resultater er jevnlig tema i direktørens oppfølgingsmøter med klinikkene. Mange 
enheter presenterer målinger fra tiltakspakkene på sine lokale kvalitetstavler. Framdrift og 
utfordringer med innføringen følges opp i månedlig virksomhetsrapport. 
 
Det er et stort behov for avklaring av ulike begreper, f.eks. hva som menes med «relevante enheter» 
og kriterier for når pakken er «innført». Pasientsikkerhetsprogrammet har etter hvert åpnet for en 
betydelig grad av «lokal tilpasning», noe som gjør det vanskeligere å avgjøre om en pakke er innført 
eller ikke, og også å formulere entydige krav til dette. Nye nasjonale revisjoner gir nye krav som ikke 
kan løses på enhetsnivået alene. F.eks. medfører revidert fallpakke et krav om at «alle pasienter med 
fallrisiko skal få en legemiddelgjennomgang». Dette er ikke gjennomførbart med dagens ressurser og 
organisering, og vil måtte innbefatte en økt bruk av kliniske farmasøyter i enhetene. 
Problemstillingene er løftet regionalt, og vi jobber nå med å få en felles forståelse for hvordan vi løser 
oppgavene.  
 
Extranet har ikke mulighet til å aggregere tall, slik at tall på klinikk- eller foretaksnivå må telles 
manuelt. Dette gjør at arbeidet med oppfølgingen av tiltakspakkene i klinikkene er svært 
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arbeidskrevende. HOS2 har ført til innstillingene til rapportmalene har endret seg, og enhetene må 
finne nye rutiner for å få nødvendige tall.  
 

 
 

4.2.2 Skal ha etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og TSB får 
behandling for somatiske lidelser, og tilsvarende, at pasienter som behandles for 
somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer.  

 
Vi mener at pasientene våre er godt ivaretatt. Likevel erkjenner Nordlandssykehuset dette som et 
område med utfordringer og innser at vi har et forbedringspotensial for skriftlige rutiner vedrørende 
samhandling mellom somatikk og rus/psykiatri.      
 
Vi har fra november 2015 fått felles journal for både psykiatri og somatikk.  Dette legger bedre til 
rette for rutiner på tvers. 
 

 
 

4.2.3 I samarbeid med Sykehusapotek Nord skal det utarbeides og implementeres en 
regional prosedyre for samstemming av legemiddellister inn og ut av sykehus. 

 
Det er utarbeidet og implementert prosedyrer for samstemming inn og ut på foretaksnivå. Disse er 
delt i regionen via Samstemprosjektet, og alle foretakene har utarbeidet prosedyrer med minimale 
variasjoner. Prosedyrene er implementert i alle nivåer i Nordlandssykehuset. Jevnlige målinger viser 
at vi har gode resultater for samstemming av legemiddellister ved innleggelse, men har noe dårligere 
resultater for samstemming ut.  
 
Frivillige kvalitetsmålinger av legemiddelavsnitt i epikriser viser variable resultater, enkelte klinikker 
har mangelfulle rutiner for å inkludere legemiddelinformasjon i epikriser/utskrivningspapirer, og 
dette er fokus for et forbedringsprosjekt som vil igangsettes ila 2016. Vi ser også at økt bruk av 
Medikamentmodul i DIPS vil kunne bøte på flere av problemområdene knyttet til samstemming og 
samhandling rundt legemiddelinformasjon, og vi vurderer nå hvordan vi skal få forankret dette 
regionalt.   
 

 
 

4.2.4 Tiltaket ”Innføring av generisk ordinering” skal gjennomføres i samarbeid med 
Sykehusapotek Nord. 

 
Generisk ordinering skal etter planen innføres mandag 15 februar 2016. Prosjektet har hatt god 
involvering fra klinikkene, og opplæring av superbrukere ble foretatt i desember 2015. 
Innføring i 2015 ble utsatt på grunn av HOS trinn 2. 
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4 . 3  Smittevern	
 
 
Mål 2015: 
 

 

4.3.1 Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika bruk i sykehus skal implementeres og 
etterleves. 

 
 
Alle klinikker i NLSH har fått tilsendt tilstrekkelig antall av Nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotika bruk, slik at alle leger har fått hvert sitt eksemplar. Nyutdannede leger får sitt eksemplar i 
løpet av introduksjonskurset. 
 
Internrevisjoner i smittevern og smittevernvisitter viser at retningslinjene følges i stor grad. I de 
tilfeller man i foretaket har funnet avvik i antibiotika bruk, har behandler stort sett søkt råd hos 
infeksjonsmedisiner. 
 

 

4.3.2 Alle ansatte i Helse Nord skal gjennomføre e-læringskurs i håndhygiene. 

 
 
Kurset har blitt gjennomført av 2231 ansatte ved NLSH. Totalt er det påmeldt 4977 ansatte, men dette 
tallet er antakelig for stort. 329 ansatte har startet kurset, men ikke fullført.  
 
Dette vil bli fulgt videre opp i 2016 får å øke andelen som har gjennomført kurset. 
 

 

4.3.3 Alle sykehus skal rapportere antibiotikaforbruk årlig, fordelt på antibiotikagrupper og 
avdelinger. 

 
 
Dette har tidligere vært ivaretatt av farmasøyt og smittevernoverlege, men det er ikke hentet ut tall 
siden 2013. Dette har sammenheng med at smittevernlege sluttet hos oss i august 2014.  Vi har lyst ut 
stillingen som smittevernoverlege flere ganger uten å få aktuelle søkere. 
 
Dette vil bli fulgt opp i 2016. 
 

 
 
 

4 . 4  Beredskap		
 
Mål 2015: 
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4.4.1 Gjennomføre risikovurderinger som danner grunnlaget for sykehusenes 
legemiddelberedskap, inkl. forsyningssikkerhet.  

 
 
Det er ikke utført konkret risikoanalyse om legemiddelberedskap. Temaet er likevel behandlet i 
sykehusets beredskapsutvalg. Konkrete tiltak etter dette er; 

 Apotekets ledelse er opplært i CIM, og er med på øvelser. 
 Apoteket skal involveres ved øvelser hvor Nordlandssykehuset er involvert, og det er etablert 

en konkret plan på dette. 
 Nordlandssykehuset skal gjennomgå status på dette i lys av arbeid som er gjort på regionalt 

nivå. 
 

 
 

4.4.2 Inngå avtale mellom helseforetak og Sykehusapotek Nord som klargjør 
Sykehusapotek Nords rolle og ansvar for helseforetakets legemiddelberedskap.  

 
Vi har i 2015 ikke inngått egen avtale for beredskap, Sykehusapotek Nord ivaretar levering i det 
daglige, men både vi og Sykehusapotek Nord ser behov for en avtale som konkretiserer ansvar og 
nivå på beredskap for begge parter bedre og dette vil bli jobbet med i 2016. 
 

 
 

4.4.3 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres for 
vann og strøm hver for seg.  

 
Årsskifte 2012 - 2013 engasjerte NLSH HF Safetec til å gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse 
begrenset til interne hendelser som ligger under Drift- og Eiendoms ansvarsområde. Forhold som ble 
analysert var blant annet bortfall av strøm og vann.  Risiko- og sårbarhetsanalysen ble gjennomført 
ved Nordlandssykehuset sine fire lokasjoner, Bodø, Lofoten, Vesterålen og Rønvik.  
 
Sårbarheten denne ROS analysen avdekket, har blitt redusert ved å gjennomføre en rekke tiltak som 
rapporten anbefalte. Rapporten har derfor vært retningsgivende frem til i dag.   
 
Det er nå gått 3 år siden denne risiko- og sårbarhetsanalysen ble gjennomført, og Drift og Eiendom vil 
i løpet av 2016 gjennomføre ny risiko- og sårbarhetsanalyse hver for seg for vann og strøm. Dette 
arbeidet vil starte opp i januar og det er Drift og Eiendom selv som gjennomfører analysene ved hjelp 
av analyseredskapet WhatIf.  
 

 
 

4.4.4 Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS15-analyser skal 
behandles særskilt av helseforetakets styre innen 01.06.15. Styresaken skal beskrive 
om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Eventuelle 
avvik skal være lukket innen 31.12.15. 

 
                                                 
15	Risiko‐	og	sårbarhetsanalyse	
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Temaet ble fremlagt styret i NLSH HF 18.06.15. 
 
I 1. og 2. kvartal 2015 ble implementering av styringssystemet for informasjonssikkerhet 
gjennomført. Klinikkene fikk blant annet innføring i regionale prosedyrer innenfor temaet.  
Videre fikk klinikkene i oppdrag å gjennomgå de systemene som brukes av klinikken og som 
inneholder personopplysninger. 
 
På bakgrunn av overnevnte har vi fått en oversikt over alle systemer som benyttes i foretaket, hvilke 
systemer som anses som mest kritisk, samt oversikt over databehandlere. 
 
Formålet med systemoversikten er at virksomheten skal ha oversikt over hvilke behandlinger av 
personopplysninger som foretas, og hvilke opplysninger som inngår i disse. Oversikten er nødvendig 
for at virksomheten skal kunne ivareta pliktene sine etter personopplysningsloven. Oversikten danner 
også grunnlag for prioritering av risikovurderinger.  
 
Det er i 2015 gjennomført 6 ROS analyser der informasjonssikkerhet har vært et tema. 
 

 Sikker lagring av forskningsdata 
 Hjemmegranskning for radiologer 
 IRX Helsemail 
 Direkte VPN tilgang for eksterne leverandører – MTU 
 Bruk av klinisk Lync 
 Partus 

 
 

Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
 
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset 
 

4.4.5 Delta i planlegging og gjennomføring av øvelse Barents Rescue.  

 
 
Nordlandssykehuset har deltatt med 1 lederressurs i forhold til Nasjonale, Regionale og Vertslandets 
planlegging av øvelsen og evalueringsmøter. 
 
Nordlandssykehuset har bidratt med deler av sitt URE – helseteam i årets øvelse i Kittila Finland. 
Videre har foretaket samarbeidet med UNN i forhold til bruk av URE - Helseteamene. 
 
Foretaket samarbeidet med andre nødetater i forhold til planlegging og gjennomføring av øvelsen 
(Salten Brann, Sivilforsvaret). 
 
Dette er ressurskrevende øvelser både i planlegging og i gjennomføring. Nordlandssykehuset har fått 
svært god tilbakemelding på vår øvelsesdeltakelse.  
 

 
 
 
UNN 
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4.4.6 Delta med regional AMK i planlegging og gjennomføring av øvelse Barents Rescue.  

 
 
Nordlandssykehuset har vært med i planlegging og gjennomføring av Alarm X sammen med regional 
AMK (Tromsø). Det ble foretatt varslingsøvelser med både regionale og lokale alarmsentraler (Politi, 
Brann og Helse). 
 

 
 

5 Personell,	utdanning	og	kompetanse		
 
 
Mål 2015: 
5.0.1 Samarbeidsorganet mellom RHF og universiteter/høyskoler benyttes aktivt til å 

planlegge aktuelle utdanninger og saker knyttet til utdanningsområdet 
 

 
Nordlandssykehuset deltar i og gir innspill til utdanningsbehov og til utfordringer knyttet til praksis 
og innhold i ulike samarbeidsorganer. Det gjelder HSAM, Nord-Norsk samarbeidsorgan for 
helsefagutdanning, samt lokale møter mellom NLSH og Nord universitet og UiT. I forhold til Nord 
universitet fungerer dette godt med 4-5 møter årlig slik at inngåtte avtaler forplikter partene, men ved 
UiT er det sporadisk og etter behov og forespørsel fra en av partene. 
 

 
 

5.0.2 Sikre tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den nye 
spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til 
Helsedirektoratets rammeverk. 

 
Nordlandssykehuset har generelt sett tilfredsstillende dekning av antall utdanningsstillinger for leger, 
men har fortsatt utfordringer innenfor flere fagområder mht. å rekruttere, utdanne og stabilisere 
arbeidskraften i form av ferdige spesialister.  
 
Et påbegynt arbeid med nærmere kartlegging av hvilke hjemler vi har i dag per spesialitet samt 
utvikle en strategisk plan for utdanning av legespesialister har stoppet noe opp da det avvikles 
permisjoner både knyttet til fagsjef og medisinsk direktør. 
 
Når det gjelder Rus- og avhengighetsmedisin, har PHR-klinikken to leger under spesialisering. Den 
ene er en LIS i psykiatri utdanningsstilling, og den andre er en spesialist i psykiatri. De tar sikte på å 
søke godkjenning før 01.12.2016 etter overgangsregler.  
 
NLSH har utredet hvordan vi kan få godkjenning som utdanningsinstitusjon for hele utdanningsløpet 
og funnet at det er utfordrende pga. etablering av rusakutt. Det er mulig vi lander på å søke 
godkjenning for 4 år og at kandidatene må bort for å ta rusakutt da vi anser både de bygningsmessige 
kravene og kravene om egen beredskap/vakt innen rusmedisin som for kostnadskrevende til at vi kan 
satse på det. Saken er under utredning. 
 

 
 

5.0.3 Bidra til å oppfylle partenes avtale om fast tilsetting av leger i spesialisering.  
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Nordlandssykehuset har oppfylt partenes avtale om fast tilsetting av leger i spesialisering f.o.m. 
01.07.15. Det er fremdeles en del uavklarte spørsmål om hvordan den nye ordningen i praksis skal 
fungere. Innen enkelte fagområder er implementeringen av ny ordning relativt uproblematisk, mens 
det innen andre fagområder er langt mer krevende både å planlegge og koordinere. Det er særlig 
utfordringer knyttet til å skulle lage utdanningsplaner som er spesifikke i forhold til spesialitet og 
tidsrom for gruppe 1 tjeneste ved andre helseforetak. Foretaksdirektørene har besluttet en regional 
koordinering styrt fra UNN som ennå ikke er kommet på plass. Nordlandssykehuset har derfor vært 
avventende i forhold til inngåelse av samarbeidsavtaler med andre helseforetak.  
 

 
 

5.0.4 Sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, med spesielt fokus på behovet for 
operasjonssykepleiere, radiologer og intensivsykepleiere. 

 
Høsten 2015 ble det gjennomført utdannings stopp av nye eksterne videreutdanninger, men kritisk 
kompetansebehov har likevel vært prioritert. Det vil si at masterutdanning av operasjonssykepleiere 
og intensivsykepleiere er ivaretatt i henhold til behov for tilstrekkelig kompetanse. Desember 2015 
ble 8 operasjonssykepleiere og 5 intensivsykepleiere utdannet ved Nord universitetet. I tillegg ble 3 
anestesisykepleiere utdannet, samt at 7 kreftsykepleiere er under utdanning og 7 ansatte som utdannes 
innen rus og psykisk helse. For øvrig ble det utviklet og gjennomført 5 interne utdanningsprogram og 
25 kurs. 
 
Angående radiologer ble det gjort et aktivt og intensivt arbeid for å rekruttere ferdige spesialister i 
radiologi. Resultatet av dette arbeidet er at i løpet av de første månedene i 2016 ansettes 3 eller 4 nye 
radiologer. Alle ledige stillinger er da besatt. I tillegg søkes det godkjenning som gruppe 1 sykehus 
innen denne faggruppen, og det forventes en framtidig bedre rekruttering til stillingene når vi selv 
ferdigutdanner disse spesialistene i vårt foretak. 
 

 
 

5.0.5 Innfri pålagt antall praksis og turnusplasser med god kvalitet som beskrevet i vedlegg 
1 i Oppdragsdokument 2015. 

 
Foretaket innfrir antall turnusplasser slik Oppdragsdokumentet beskriver, det vil si 25 leger, fordelt 
med 15 i Bodø, 5 i Lofoten og 5 i Vesterålen. Kvaliteten på praksisen rapporteres som god og 
tilfredsstillende i forhold til krav for denne type læring.  
 

 
 

5.0.6 Målsettingene i Lærlingestrategi for Helse Nord skal oppfylles – satsning på 
helsefagarbeiderlærlinger 2014–2016. Strategien bygger på innhold og målsettinger i 
Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Måltall for inntak av helsefaglærlinger 
fremkommer i vedlegg 1 i Oppdragsdokument 2015. 

 
Måltallet for inntak av helsefaglærlinger ble i 2015 innfridd ved at 11 nye lærlinger ble ansatt.  
 

 
 

5.0.7 Utvikle strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale 
helse- og omsorgstjenester i regionen. 

 
Det er ikke utviklet en strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale 
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helse- og omsorgstjenester i vår opptaksregion, men det utvikles og gjennomføres mange tiltak 
knyttet til dette. Det gjelder utvikling av felles kurs og utdanningsprogrammer, invitasjon til 
deltakelse i interne kurs i foretaket, samt utviklet og arrangert fagkurs kun for ansatte i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene, for eksempel respiratorbehandling, etikk og kommunikasjon, 
kunnskapsbasert praksis, samhandling og samarbeid, fagkurs for leger med mer. 
 

	
	

5.0.8 Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de 
institusjonene som i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 

 
Kompetansenettverk i rettsmedisin er etablert gjennom samarbeid med UNN og politiet. De 
kompliserte sakene som kommer til NLSH blir obdusert av patolog/rettsmedisiner fra UNN i vår 
obduksjonssal. Vi stiller da med tekniker og LIS lege som minimumsbemanning. Vårt personell 
hjelper til, lærer og får erfaring. Politiet rekvirerer obduksjonene og deltar selv med en til to personer. 
 

 
 

5.0.9 Utvikle og implementere tiltak i Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord. 
 
Det er utviklet lederopplæringsprogram, fortrinnsvis for nye enhetsledere/førstelinjeledere og lagt til 
rette for at andre ledere også kan delta. 
 
Det er utarbeidet rekrutteringsstrategi der utvelgelse og innfasing av ledere inngår som del av denne, 
og der profesjonalisering av rekrutteringsprosessen er sentral. 
 
Det er utviklet introduksjonsprogram basert på e-læring for nye ledere og ansatte. 
 
Vi har hatt ledersamling for samtlige ledere i Nordlandssykehuset med fokus på innovasjon, endring 
og omstilling. 
 

 
 

5.0.10 Bidra til å utvikle regional HR-strategi og handlingsplan for rekruttering som 
oppfølging av Strategisk kompetanseplan del 2.  

 
Nordlandssykehuset har i stor grad bidratt til å utvikle regional HR-strategi og handlingsplan for 
rekruttering ved at rådgiver og strategisk ressurs for rekruttering har jobbet i arbeidsgruppen for 
utvikling av gjeldende plan. I tillegg har seksjonsleder og HR-sjef bidratt til utvikling av Strategisk 
kompetanseplan 1 og 2 som handlingsplanen bygger på.  
 

 
 

5.0.11 Fortsette arbeidet for å redusere uønsket deltid og arbeide for en heltidskultur.  
 
Nordlandssykehuset søker kontinuerlig å redusere bruken av både midlertidige stillinger og uønsket 
deltid. Dette blir spesielt vurdert og tilrettelagt i forbindelse med utlysning av ledige stillinger, 
aktivitetsstyrt ressursplanlegging og omstilling i foretaket.  
 
På foretaksnivå ser vi imidlertid ingen endring i gjennomsnittlig stillingsprosent, som viser 84,9 % 
både i starten og slutten av 2015 hva gjelder fast ansatte i hel- og deltidsstillinger.  
 
Derimot har vi en reduksjon på rundt regnet 200 ansatte i gruppen registrert uten fast ansattprosent, 
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kategorisert som midlertidige stillinger. Reduksjonen ligger på rundt regnet 10 % sammenlignet med 
2014. Slik sett tenderer Nordlandssykehuset i retning av målet mot færre midlertidige stillinger, men 
foreløpig ingen vesentlig endring i gjennomsnittlig deltidsprosent for fast ansatte. Stram økonomi og 
krav til omstilling og nedbemanning gjør at dette arbeidet er krevende. 
 

 
 
 
 
Foretaksspesifikke mål 2015: 
 
 
Nordlandssykehuset 
 
5.0.12 Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging for hele helseforetaket.  
 
Implementering av aktivitetsstyrt ressursplanlegging (ARP) ble startet med legegrupper i tre 
klinikker. Bakgrunnen for oppstart med leger er at denne gruppen legger premissene for aktiviteten. 
Målsetting for 2015 har vært opplæring og informasjon om ARP, vurdering av legers aktivitet og få 
tilpasset bemanning og arbeidsplaner etter dette. I tillegg har det vært en målsetting å få riktige data 
inn i Gat, både med tanke på riktig utlønning, men også fordi dette er en forutsetning for integrasjon 
Gat/DIPS. 
 
Målene er bare delvis nådd. Det har vært arrangert mange kurs og møter tilpasset klinikkenes behov. 
Arbeidet med implementering av ARP har vært vanskelig og tidkrevende. Utfordringen har vært 
arbeidet med aktivitetsplanlegging. Når dette ikke har vært på plass, har det ikke vært mulig å starte 
med bemannings- og arbeidstidsplanlegging. Målet om implementering er derfor ikke nådd. Det har 
også vært utfordrende å få til planlagt framdrift i arbeidet med klinikkene. 
 

 
 

5 . 1  Helse,	miljø	og	sikkerhet	
 
Mål 2015: 
 

5.1.1 Følge opp resultatene av medarbeiderundersøkelsen (MU) på en systematisk måte og 
gi ledere nødvendig støtte til oppfølgingsarbeidet, samt bidra til å utvikle MU-
konseptet og forberede gjennomføring av MU i 2016.  

 
MU er gjennomført og resultatene brukt til lokalt forbedringsarbeid i de enkelte enhetene/avdelingene 
i Nordlandssykehuset i henhold til hensikten med MU. HR-avdelingen har bistått med opplæring og 
prosessveiledning.  
 
En kvantitativ evaluering knyttet til grad av deltakelse og gjennomføring av tiltak er under 
utarbeidelse som ledd i utvikling og klargjøring for gjennomføring av ny MU i 2016. 
 
Nordlandssykehuset har medvirket i å videreutvikle konseptet for MU blant annet ved deltakelse i 
Helse Nords forvaltningsforum for MU. 
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5.1.2 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet skal oppdateres årlig, i nært samarbeid 
med vernetjenesten. 

 
Nordlandssykehuset har et omfattende planverk for helse, miljø og sikkerhet som rulleres og følges 
opp årlig i samarbeid med både tillitsvalgte, vernetjeneste og AMU.  
 
I 2015 ble planen innrettet med et eget kapittel for hovedaktiviteter knyttet til IA og tiltak for 
reduksjon av sykefravær samt hovedaktiviteter til styringssystemet som er etablert for bedre vern av 
Ytre miljø, ISO 14001.  
 
Videre er nytt kapittel med hovedaktiviteter for bruk av bedriftshelsetjenesten under utarbeiding etter 
at Helseforetaket byttet privat leverandør av bedriftshelsetjenester i 2015.  
 
 
 

5.1.3 Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært skal 
dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av helseforetakene for 
egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å redusere bruk av vikarer. 

 
Nordlandssykehuset har deltatt i prosjekt «Identifisere områder for regionalt koordinert ferieavvikling 
f.o.m. 2016» initiert av Helse Nord, der utgangspunktet var å identifisere områder hvor hensyn til 
pasientsikkerhet og kvalitet tilsier at bruk av vikarer ikke er ønskelig. Det har vært etablert en egen 
arbeidsgruppe i forbindelse med dette. Kartleggingen skulle identifisere sikkerhetsmessige, 
kvalitative og økonomiske aspekter med alternativ funksjonsfordeling til ferieavvikling. I denne 
forbindelse ble ferieavvikling i Nordlandssykehuset evaluert og behov for koordinering internt og 
mellom sykehus kartlagt, samt kartlagt planer for ferieavvikling 2016.  
 
Ferieavviklingen i 2015 forløp uten store problemer. De største utfordringene hadde diagnostisk 
klinikk. 
 
Bildet for 2016 er at det meste av ferieavvikling handteres internt i Nordlandssykehuset, og at inngått 
samarbeid med UNN og St. Olav videreføres. Målet med samordning under ferieavvikling vil derfor 
være nådd. 
 
 
 
 
 

6 Forskning	og	innovasjon		
 
Mål 2015: 
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6 . 1  Det skal utvikles strategier og planer med tiltak som kan bidra til å nå målene i 
HelseOmsorg2116 i samarbeid med regionalt helseforetak.   

 
Nordlandssykehuset HF vedtok ny forskningsstrategi i styremøtet i april 2015 i Styresak 47-2015 
Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015 – 2025. Forskningsstrategien bygger 
på oppdragsdokumentet for 2015 og målsetningene i HelseOmsorg 21.  
 
Innovasjon og kommersialisering er to områder det skal legges betydelig vekt på i 2016 og hvor styre 
og ledelse må ta stilling til enkelte prinsipielle spørsmål, som eierskap i innovasjonsselskap samt 
eierskap til IPR (Intelectual Property Rights) og til kommersialiserbare innovasjoner. Målsetningene i 
forskningsstrategien i forhold til brukermedvirkning er i tråd med nasjonale føringer og 
målsetningene i HelseOmsorg 21. Nordlandssykehuset sitt forskningsutvalg har med 
brukerrepresentant. Hvordan brukere representeres/deltar i ulike forskningsprosjekter beskrives i de 
enkelte prosjekter. Beskrivelse av brukermedvirkning i prosjekter er også et krav i utlysninger fra 
Helse Nord. 
 
Samhandling med kommuner varierer i omfang i forhold til forskning. Som regel er forskere tilsatt 
ved Nordlandssykehuset mens kommuner bidrar med personell og pasienter inn i prosjekter. Det er en 
nasjonal målsetning å bygge opp forskerkompetanse i kommunene samt å få flere prosjekter som ser 
på samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette er et påbegynt 
arbeid mellom Nordlandssykehuset og samarbeidskommunene og vil bli tema i 2016 i 
oppfølgingsmøter med kommunene og i OSO (overordnet samarbeidsorgan). 
 
HelseOmsorg21 skal gjennom å understøtte forskning og innovasjon bidra til god folkehelse for 
befolkningen og for den enkelte, tjenester av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, 
kunnskapsbaserte tjenester, innovasjon og effektivitet, kompetent helsepersonell og god organisering 
og ledelse. Grensesprengende forskning – fremragende forskning av høy internasjonal kvalitet og 
betydning, FoU-miljøer i verdenstoppen, forskningens egenverdi – som kulturbærer og fundament for 
kunnskapsutvikling. Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling – lønnsomt norsk næringsliv, 
internasjonalt konkurransedyktig FoU og innovasjon, investeringer fra utlandet i både industri og 
FoU. 
 
Nordlandssykehuset kan vise til resultater på alle de hovedområdene som er skissert i 
HelseOmsorg21. Omfanget av forskningen øker i foretaket og stadig flere er involvert i ulike typer 
forsknings- og utviklingsarbeid (antallet personer med ph.d. og antallet personer i ph.d.-løp øker). 
Andelen publikasjoner på nivå 2 ligger like under 20 % og forskningsmiljøer ved NLSH befinner seg 
i nasjonal og internasjonal front på flere områder. Her er det spesielt naturlig å trekke frem 
forskningen som skjer ved Forskningslaboratoriet. Arbeidet med å utvikle innovasjon er intensivert, 
og i 2015 kunne NLSH for første gang vise til søknad til Forny2020 om verifiseringsmidler. Det er 
altså grunn til å konkludere med at de iverksatte tiltakene internt har hatt positive konsekvenser i 
2015 og at resultatene vil fortsette å utvikle seg i positiv retning. 
 

 
 

6 . 2  For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, skal det innføres krav om 
begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og 
gjennomføring av kliniske studier eller helsetjenesteforskning.  

 
Det er iverksatt ulike tiltak for å oppfylle styringskrav relatert til brukermedvirkning. Ved NLSH er 
brukermedvirkningen tydelig forankret i foretakets forskningsstrategi for perioden 2015 – 2025. 
                                                 
16Nasjonal	strategi	som	skal	legge	til	rette	for	en	målrettet,	helhetlig	og	koordinert	innsats	for	forskning,	
utvikling	og	innovasjon	i	helse‐	og	omsorgsområdet.			
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Strategien ble vedtatt av styret 22. april 2015. Foretakets forskningsutvalg har en fast 
brukerrepresentant. Denne er også rutinemessig involvert i fordelingen av interne forskningsmidler. 
 
I forbindelse med den interne fordelingen av midler ble brukermedvirkning helt konkret etterspurt i 
de ulike prosjektene. Krav om brukermedvirkning ble klart formidlet i Nordlandssykehuset sitt 
interne søkerseminarer i forkant av Helse Nords søknadsfrist 1. september 2015. Fra NLSHs side 
anser man at styringskravene etterleves og at målet om brukermedvirkning er klart og tydelig 
synliggjort. Samtidig er det viktig å understreke at man i fortsettelsen vil ha et fokus på hvordan man 
kan videreutvikle og styrke brukermedvirkning i forskning ytterligere.  
 

 
 

6 . 3  Det skal etableres rutiner for formidling og implementering av forskningsresultater.  

 
Nordlandssykehuset har intensivert sitt arbeid rundt forskningsformidling i løpet av 2015. De synlige 
resultatene for dette ser man blant annet i utvikling av egen forskningsrapport for 2014 distribuert 
bredt både internt og eksternt. Ny rapport for 2015 er under utarbeidelse. Det tas sikte på å ferdigstille 
denne i løpet av april 2016 med distribusjon påfølgende måned.  
 
I tillegg deltok foretaket for første gang aktivt i Forskningsdagene høsten 2015. Dette var en stor 
suksess, målt både i form av deltakelse på det arrangementet som fant sted 23. september i Stormens 
litteratursal og medieoppmerksomheten foretaket fikk rundt dette (redaksjonell omtale i Avisa 
Nordland, intervju i NRK Nordland, kronikk i Avisa Nordland, omtale i Forskningsdagenes egen avis 
distribuert i hele fylket og diverse nyhetsoppslag i foretakets egne kanaler (Facebook og intranett)).  
 
Det jobbes intensivt med å styrke implementeringen av forskningsresultater på ulike områder. 
Allerede kan man se gode eksempler på at man lykkes med dette. Samtidig er det ønskelig å oppnå en 
større systematikk og planmessighet i dette arbeidet internt i foretaket. Dialog med og oppfølging av 
ledelsen ved de ulike klinikkene er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Dette vil bli fulgt ytterligere 
opp i tiden som kommer.  
 
Oppsummert er vi av den oppfatning at NLSH har nådd styringskravene på dette området, samtidig 
som vi ser potensialer for å komme enda lengre.  
 

 
 

6 . 4  Bidra i arbeidet med å utarbeide ny forskningsstrategi i Helse Nord. 

 
Nordlandssykehuset har deltatt i Helse Nords referansegruppe som var del av prosessen frem mot 
ferdigstilling av Helse Nords forskningsstrategi. Representanter fra foretakets ledelse deltok i ulike 
møter initiert av Helse Nord, blant annet sammen med Universitetet i Nordland der strategien ble 
drøftet og diskutert. NLSHs høringssvar for ny strategi ble oversendt Helse Nord 14. januar 2015. 
Etter alt å dømme har foretaket oppfylt forventningene fra RHFet vedrørende deltakelse i 
strategiprosessen.  
 

 
 

6 . 5  Data fra kvalitetsregistrene skal nyttiggjøres til forskningsformål. Flere 
forskingsprosjekter må realiseres med bruk av data fra nasjonale kvalitetsregistre. 
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Man har eksempler på bruk av kvalitetsregistre til forskningsformål. Samtidig er dette et område man 
ser et betydelig potensial for å styrke i tiden som kommer. Målet er delvis realisert. Det er ikke godt 
nok formidlet hvilke muligheter som ligger i kvalitetsregistrene med tanke på forskning. Det er 
iverksatt en intern prosess med det henblikk å styrke bruken av kvalitetsregistrene i forskningen ved 
NLSH. 
 

 
 

6 . 6  Det skal vurderes gjennomført førkommersielle prosjekter som en del av 
oppfølgingen av ”Fremme innovasjon og innovative løsninger i 
spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser” fra 2012. 

 
Nordlandssykehuset er oppmerksomme på de nasjonale og regionale ambisjonene om å fremme 
innovasjon og innovative løsninger gjennom offentlig anskaffelse relatert til spesialisthelsetjenesten 
gjennom førkommersielle prosjekter. I 2015 har man ikke hatt noen eksempler på offentlige 
anskaffelser som faller innenfor denne kategorien og som således kunne dannet grunnlaget for et 
førkommersielt prosjekt. Derfor er heller ingen spesifikke tiltak iverksatt. 
 

 
 
 

7 Styringsparametre	2015	
 

7 . 1  Styringsparametre	

7.1.1 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  

 
Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av desember i gjennomsnitt 80 dager for 
Nordlandssykehuset, og har vært svakt fallende siden september.   

Foretaket har utover høsten 2015 særskilt rettet oppmerksomheten mot langtidsventende, for å avvikle 
pasientene som har stått lenge på venteliste.  
Dette drar opp ventetid for avviklede pasienter. 
 
Vi har hatt en del tilfeller med feilregistrering i DIPS, hvor svært gamle henvisningsperioder har blitt 
gjenåpnet.  Disse har blir ryddet etter hvert, men i etterarbeid etter HOS har redusert foretakets tilgang 
på rapporter og kapasitet for rydding.  Arbeidet med opplæring i DIPS og rydde feilregistreringer 
fortsetter i 2016.    
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7.1.2 Ingen fristbrudd17. 

 
Vi har jobbet med reduksjon av fristbrudd på avviklede og ventende, og andel fristbrudd er redusert 
fra 14,4 % til 3,1 % for pasienter avviklet fra venteliste, og fra 4,0 % til 0,9 % for fristbrudd ikke 
avviklet fra venteliste. Foretaket har imidlertid ikke nådd målet om ingen fristbrudd i 2015.  

 
 
 
 

 

7.1.3 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 

 
Fra helsenorge.no ser vi at for 2015 er andel kreftpasienter som er definert i ett pakkeforløp 67%.   
Rapporten i VA gir ikke samlet oversikt for hele foretaket og kan ikke tidsavgrenses, så vi har brukt 
helsenorge.no. 
 
Vi vet at vi har hatt noe forsinket oppstart med registrering innen enkelte forløp og at 
pakkeforløpskodene har vært registrert etter at rapportene til NPR har vært sendt.  Dette gjelder 
spesielt innenfor prostatakreft.  Prostatakreft er et noe spesielt forløp, fordi det er ikke alle pasienter 
med prostatakreft som skal i pakkeforløp, det medfører at målet her ikke er 100%. 
 
Andel kreftpasienter registrert i pakkeforløp for de fire første forløp som kom 1.januar 2015: 

 Prostatakreft 24 % (13 av 55) 
 Lungekreft 91 % (70 av 77) 
 Tykk og endetarmskreft 74 % (64 av 86) 
 Brystkreft 93 % (78/84) 

 
 
 

                                                 
17	Måles	i	dag	for	rettighetspasienter.	Ny	pasient‐	og	brukerrettighetslov	som	innføres	i	løpet	av	2.	halvår	
2015,	vil	gi	alle	pasienter	som	har	behov	for	spesialisthelsetjeneste	status	som	rettighetspasienter.		
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7.1.4 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp, er over 70 %.  

 
Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid er 79 %. 
 
 

7.1.5 Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og 
diagnose. 

 
Antall reinnleggelser (ØH) innen 30 dager, uavhengig av alder og diagnose var i 2015 16,9 %. 
 
 
 

7.1.6 Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to ganger 
årlig iht. NOIS18-registerforskriften. 

 
 
NOIS-PIAH gjennomføres to ganger årlig.  Vi har i 2015 hatt en foretaksintern diskusjon vedrørende 
datakvalitet, med påfølgende bevisstgjøring og tiltak for å øke denne.  Resultatene har variert 
betydelig, og får å få et bedre datagrunnlag vil vi i 2016 gjennomføre fire NOIS-PIAH målinger. 
 
Dette for å få et bedre grunnlag for å vurdere og følge opp tiltak for å reduserte helsetjenesteassosierte 
infeksjoner. 
 

 
 

7.1.7 NOIS-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som omfattes 
av forskriften. 

 
 
Vi har ikke fått komplette tall for NOIS-POSI 2015 ennå.  Oppfølgingsandel siste tertial 2014 varierte 
mellom 88-100%.  Oppfølging av kolonkirurgi og totalprotese hofte var 100%.  Vi purrer både 
skriftlig og per telefon for å oppnå høyest mulig tilbakemelding. 
 
 
 
 

7 . 2  Rapporteringskrav	
 

7.2.1 Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus. 

 
30 dagers overlevelse er i NLSH 95,6%. Dette er over landsgjennomsnittet. 
Fordelt på lokasjonene er resultatene som følger;  

 Bodø 95,7 % 

                                                 
18	Forskrift	om	Norsk	overvåkningssystem	for	antibiotikabruk	og	helsetjenesteassosierte	infeksjoner 
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 Vesterålen 94,9 % 
 Lofoten 95,6 % 
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HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

HELSE NORD‐TRØNDELAG HF

HELSE FONNA HF

LOVISENBERG DIAKONALE

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

HELSE BERGEN HF

HELSE SØR‐ØST, PRIVATE

HELSE FØRDE HF

VESTRE VIKEN HF

HELSE STAVANGER HF

NORDLANDSYKEHUSET HF

SYKEHUSET I  VESTFOLD HF

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS

2014
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7.2.2 Andel reinnleggelser innen 30 dager etter utskriving av eldre pasienter. 

 
Antall reinnleggelser av eldre pasienter innen 30 dager var i 2015 20,4 %. 
 
 
 

7.2.3 Andel pasienter 18–80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 
med trombolyse. Mål 20 %. 

 
De nyeste data fra Norsk hjerneslagregister er fra 2014. 
 
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen behandlet med trombolyse i landet er 
16,8%.  I foretaket er andelen 20,6 % - fordelt på Lofoten 10,3 %, Bodø 20,7 % og Vesterålen  
26,7 %. 
 
I 2015 ble slagalarm ved hjerneslag også implementert i Lofoten, og vi håper det bidrar til økt andel 
der. 
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7.2.4 Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet. 

 
De nyeste data fra Norsk hjerneslagregister er fra 2014. 
 
Andel pasienter direkte innlagt i slagenhet for hele landet var 76 %.  I foretaket er andelen i Lofoten 
94,1 %, Bodø 90,9 % og Vesterålen 84,5 %. 
 
 
 

7.2.5 Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på henholdsvis 
distriktspsykiatriske sentre og sykehus. 

 
Som følge av inntektsfordelingsmodellen fikk klinikken en rammereduksjon på 7,4 mill kr i 2015. 4 
tiltak ble iverksatt i 2015 for å oppfylle styringskravet om budsjettbalanse. 
 
Følgende tiltak: 

 Avvikle enhet Andenes                  kr  1 500 000 
 Avvikle enhet Straume                   kr  4 200 000 
 Kveldspoliklinikk på SDPS            kr  1 500 000 
 Få innplassert stillinger som går på topp i vakante stillinger kr 200 000 

 
Med unntak av kveldspoliklinikk på SDPS ga de øvrige tiltakene forventet effekt i 2015.  
Som følge av generell stram økonomisk styring og manglende spesialistdekning ved 2 av 3 DPSer har 
det ikke vært mulig å fortsette styrke DPSene i 2015. Dette også fordi de valgte tiltak er iverksatt for 
å ta ned en betydelig overkapasitet på døgnsida i Vesterålen. De gjennomførte tiltak har bidratt til 
ivaretakelse av andre krav i OD, som å vri fra døgn til dag, økt poliklinikk og ambulant virksomhet. 
Vesterålen har en betydelig økt poliklinisk aktivitet i 2015, som et resultat av at behandlerne er på 
kontoret i stedet for på veien mellom de tidligere døgnenhetene. 
 
Brutto forbruk månedsverk i        desember 2014               desember 2015                Endring 
 
Voksenpsykiatri (inkl ledelse,                   391                              399                              8 
LIS og merkantile funksjoner)                                                                                                                    
DPS                                                            257                              232                           -25 
 
Fordelinga mellom sykehusavdeling og DPS er 59% på sykehus og 41 % på DPS. 
 
 

 
 

7.2.6 Andel tvangsinnleggelser skal reduseres sammenliknet med 2014. 

 
Antall formalia ved inntak på hhv. «Tvungen observasjon med døgnopphold (§3-2, §3-5-1)» og 
«Tvungent psykisk helsevern med døgnopphold (§3-3, §3-5-1)», pr 1000 innbyggere. 
 
Antall tvangsinnleggelser 2015: 295 (opp fra 261 i 2014). 
Antall voksne innbyggere i NLSH opptaksområde: 107 997 (>= 18 år, SSB tabell 07459, pr. 1.1). 
Andel: 2,41 som er en liten nedgang fra 2014 (2,43). 
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7.2.7 Fastlegers erfaring med distriktspsykiatriske sentre 

 
Rapporten om fastlegers vurdering av DPS fra 2014 viste at Nordlandssykehuset ble vurdert å ligge 
litt over landsgjennomsnittet på områdene kompetanse, epikriser, henvisninger og akuttsituasjoner.  
Samlet lå Nordlandssykehuset noe under landsgjennomsnittet på områdene bemanning, ventetid og 
veiledning.  
 
Med hensyn til bemanning er den største utfordringen å rekruttere og beholde lege- og 
psykologspesialister i Lofoten og Vesterålen. Med hensyn til ventetid vil riktig bruk av 
prioriteringsveilederen og økt fokus på å unngå fristbrudd de siste par årene forventes å ha påvirket 
denne faktoren i positiv retning, da ventetiden er gått betydelig ned siden undersøkelsen ble gjort. 
Med hensyn til veiledning tilstreber våre DPS å gi økt veiledning til førstelinjetjenesten vedrørende 
enkeltpasienter med alvorlig psykisk lidelse, samt øke hyppighet og kvalitet på skriftlig informasjon i 
brev og epikriser. Det foreligger ingen spesifikke styringskrav, ei heller rapport av nyere dato som 
kan dokumentere effekt av beskrevne tiltak. 
 

 
 
 

7.2.8 Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 
Her har det ikke skjedd noe siden i fjor ut over at man har designet en tilfredshetsundersøkelse for 
pasienter som har fått et behandlingstilbud på Salten. 
 

 
 

7.2.9 Pasienters erfaring med døgnopphold i psykisk helsevern voksne (resultater kun på 
nasjonalt nivå) 

 
Det er uklart for klinikken hva som er styringsmål for dette kravet og det er dermed litt vanskelig å 
måle om vi har nådd dette. Vi har siden resultatene ble lagt fram for undersøkelsen i 2014 arbeidet 
med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet samt å informere og invitere til medvirkning fra pasienter 
i forbindelse med behandlingsplan. Vi har forbedret vår dokumentasjon av disse forhold og bla 
informasjon til pårørende, barn som pårørende og samstemming av medikamenter inngår som faste 
punkter i dokumentasjonen.  
 
 
 

7.2.10 Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) (PasOpp) 

 
I oppdragsdokumentet er det ikke definert noe styringskrav for PasOpp.  
 
Vi har deltatt i PasOpp.  Resultatene fra dette er gjennomgått både i direktørens ledergruppe og 
styrebehandlet i styresak 90-2015.  
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7.2.11 Antall legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek 
Nord. 

 
Det er gjort 720 legemiddelgjennomganger av sykehusfarmasøyt på klinikknivå i NLSH. 
 
 
 

7.2.12 Antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek 
Nord. 

 
Det er gjort 130 samstemminger av legemidler av farmasøyt. 
 
 
 
 

7 . 3  Sak	til	HF	styrebehandling	

7.3.1 Status, handlingsplaner og utfordringer for pasientsikkerhet og kvalitet i 
pasienttilbudet en gang årlig. Blant annet skal sakene omfatte status for innføringen av 
tiltakspakker i Pasientsikkerhetsprogrammet, GTT-resultater og oppfølging av disse. 

 
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 og koordinering. I forbindelse med tiltakspakken «Samstemming av legemidler» 
arrangerte veileder i seksjonen 3 læringsnettverk for å bidra til erfaringsutveksling og inspirasjon 
mellom enhetene. Det kan virke som korte og tilpassede læringsnettverk for nøkkel- og fagpersonell 
har bidratt til økt forståelse for pasientsikkerhetsarbeid, da foretaket har oppnådd gode resultater på 
den største tiltakspakken i pasientsikkerhetsprogrammet.  Erfaringene er videreført til spredning av 
andre innsatsområder. 
 
Nordlandssykehuset har kommet langt i arbeidet med spredning av innsatsområdene, men arbeidet 
med å etablere varige endringer slik at tiltakspakkene blir en del av daglig drift er krevende. 
Framdriften og utfordringer knyttet til pasientsikkerhetsarbeidet presenteres i Nordlandssykehusets 
dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet, som styrebehandles to ganger i året. Foretakets GTT-tall 
inngår også i denne rapporteringen, men siste halvdel av 2015 har det imidlertid vært utfordringer 
knyttet til endringer i kodeverket som følge av innføringen av HOS2. Kompenserende tiltak pågår 
fortsatt, og vi forventer at tall fra 2015 kan presenteres i løpet av våren 2016. 
 
 Innføringen av tiltakspakkene følges også jevnlig opp i direktørens oppfølgingsmøte med klinikkene. 
Mange enheter presenterer målinger fra tiltakspakkene på sine lokale kvalitetstavler. Framdrift og 
utfordringer med innføringen følges opp i månedlig virksomhetsrapport til HN. I tillegg rapporteres 
det på fall og legemiddelskader i forbindelse med rapportering på Pasienthendelser, tilsyn og NPE-
saker for NLSH 3-4 ganger årlig.  
 
Våren 2015 gikk Nordlandssykehuset i gang med pilotprosjektet ProACT og PedSAFE ved tre av 
sykehusets sengeposter, som er verktøy for å systematisere observasjoner og bidrar til å identifisere 
risikopasienter på sengepost for både voksne og barn. Gjennom å bruke systemet vil kompetanse i å 
gjenkjenne risikoutsatte pasienter og iverksette gode tiltak for å forebygge sykdomsforverring øke. 
Det ble også etablert et Mobilt Akutt Team (MAT) som skulle bistå postpersonell i vurdering av 
pasientene under størst risiko. Erfaringene med konseptet er svært positive, og har engasjert både 
pleiepersonell og legene i pasientsikkerhetsarbeidet. Tiltaket er omfattende og innebærer en omforent 
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innsats på alle nivå, og det legges blant annet opp til felles opplæring og samtrening med 
pleiepersonell og leger. Tiltaket er planlagt implementert ved alle somatiske sengeposter i løpet av 
2016. 
 

 

7.3.2 Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2015, med 
fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2015, med tiltak. 

 
1. Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 

behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene. 

Som tidligere meldt i tertialrapportering var Fagrådet i psykiatri i Helse Nord RHF av den formening 
at slikt tiltak ikke kunne iverksettes før en eventuelt hadde belegg for å si at det var evidens for slik 
behandling for alvorlige psykiske lidelser. 
 
Det er nå satt i gang et forsøksprosjekt med medikamentfritt tilbud ved UNN HF etter påtrykk fra 
HOD om at et av tjenestestedene i Helse Nord RHF måtte igangsette slikt forsøk. NLSH har ikke et 
eget tilbud i betydningen en egen enhet som er medikamentfri, men pasienter som ønsker det og som 
ikke anses å ta skade av medikamentfri behandling tilbys selvsagt dette. 
 
 

2. Sørge for et godt tilbud til CFS/ME pasienter. 
Ved barneavdelingen vurderes uklare tilstander av alle legene på poliklinikken. Ved spesifikk 
mistanke om ME, eller tilstander som grenser mot dette, startes en bred tverrfaglig utredning ledet av 
dedikert overlege, som inkluderer samarbeid med psykiatri.  Disse pasientene følges opp tett i 
samarbeid med kommunehelsetjenesten. 
 
For voksne har vi som rapportert i tertialrapport 2-2015 ikke fått etablert et godt tilbud.  Utfordringen 
ligger i at denne pasientgruppen representerer en gruppe hvor det ikke er klart definert hvor lidelsen 
hører hjemme.  Pasientgruppen trenger tilbud både innenfor psykiatri og ulike fagområder i 
somatikk.  I tillegg må det etableres et godt samarbeid og gode kontaktpunkter i 
kommunehelsetjenesten.  
 

3. Rituell omskjæring av gutter 
Nordlandssykehuset er gitt i oppdrag å organisere et tilbud i regionen, slik at de som ønsker det kan få 
utført rituell omskjæring av gutter. Nordlandssykehuset har per i dag ingen operatører eller 
opererende team som ønsker å delta i rituell omskjæring av gutter. NLSH har derfor undersøkt 
muligheten for å få etablert et tilbud blant annet gjennom private aktører, uten at vi har lyktes. 
Nordlandssykehuset klarer derfor ikke å løse oppdraget slik det her ble forstått. Imidlertid har vi fått 
kjennskap via fagdirektør i Helse Nord at det i Helse Midt ved barnekirurgisk avdeling, St. Olav er 
startet opp et tilbud som gutter kan henvises til for rituell omskjæring. Nordlandssykehuset har bedt 
Helse Nord om at tilbudet ved St. Olavs kan brukes som løsning på oppdraget som er gitt NLSH, og 
at oppdraget dermed kan anses som løst. Denne henvendelsen er sendt i brevs form til Helse Nord 
RHF fra administrerende direktør. 
 

4. Svartid på telefon hos Pasientreiser 
I 2015 var svarandel innen 60 sekunder 66,9 %, og svarandel innen 90 sekunder var 77,2 %.  
 
Vi har stadig fokus på å optimalisere våre rutiner for å yte best mulig service med de ressurser vi har 
til rådighet. Det vil samtidig være en avveining hvor store ressurser man skal bruke på de ulike 
oppgaver som skal løses, herunder saksbehandling. Telefontrafikken er ujevnt fordelt, og i perioder 
blir det et kapasitetsproblem selv om vi i perioder henter inn ekstra ressurser fra enheten som 
saksbehandler reiseregninger. 



52 
 

 

5. Etablere ventelister innenfor røntgenområdet samt rapportere ventetidene til NPR[1] 
innen utgangen av 2015.  

Det som etterspørres er at det skal ordnes slik at NPR kan trekke ut ventelister ut av EPJ-systemet. 
Det er 2 ting som vanskeliggjør dette. NPR trekker ut data om gitte frister og om disse fristene er 
overholdt eller ikke. Slike frister gjelder for "henvisninger" til diagnostikk og utredning. Det opereres 
ikke med henvisninger til radiologi men med rekvisisjoner. Det eneste område som kvalifiserer til 
dette er BDS. Pasienter med kul i bryst henvises til BDS som del av radiologi med ønske om både 
diagnostikk og utredning. Det er imidlertid et problem med dette, og det er at rent datateknologisk 
kan ikke dette håndteres i Sectra (røntgensystemet). 
 
Det var denne grunn ikke mulig for oss å innfri dette oppdraget i 2015. Avdelingsoverlege på Bilde 
diagnostisk avdeling tok i løpet av 2015 opp denne saken med Helse Nord, hvoretter han fikk 
informasjon fra IT sjef i om at vi ikke kan regne med å få en dataløsning for dette på plass før tidligst 
2016. Dette har gjort det svært vanskelig å levere på dette punktet i OD.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
[1] Norsk pasientregister 
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Svar på oppfølgingsspørsmål til Årlig melding 2015

Viser til brev datert 13.02.2016. Nedenfor følger svar på de oppfølgingsspørsmål som dere har til 
Årlig melding 2015.

1. Styrket	tilbudet	i	gynekologiske	avdelinger	til	abortsøkende	kvinner	
henvender	seg	direkte	til	sykehus.
Disse	kvinnene	får	tildelt	time	ved	direkte	henvendelse	til	det	enkelte	sykehus.	
Dette	har	fungert	greit	i	alle	år	så	foretaket	har	ikke	hatt	behov	for	ekstra	tiltak.

2. Tiltak	for	å	rekruttere	og	beholde	blodgivere.
Mål	for	2015
Målet	for	Blodbankenheten	var	å	verve	500	blodgivere	og	beholde	flest	mulig	av	de	
etablerte.	

Resultat
I	2015	ble	det	rekruttert	622	nye	givere	i	Bodø	og	56	nye	i	Lofoten.

Gjennomførte	tiltak	i	2015
Følgende	tiltak	er	gjennomført	i	2015	for	å	verve	nye	givere:

 Registrere	alle	som	melder	seg	via	nettportalen	GI.BLOD.NO	for	å	øke	
servicenivået.	Dette	er	en	felles	nettportal	for	alle	blodbankene	i	Norge.

 Frigjøre	personell	til	verving	og	mottak	av	blodgivere:
 Høsten	2015	laget	vi	et	egen	opplegg	for	de	som	melder	seg.	Felles	

informasjon	med	intervju	og	prøvetaking	i	etterkant.	Dette	tiltaket	i	seg	selv	
frigjør	259	timer	årlig.

 I	starten	av	2016	ble	venesectio-pasientene	flyttet	fra	blodbank	til	medisinsk	
poliklinikk,	dette	gjør	at	vi	frigjør	250	timer	årlig.

 Tilrettelegging	for	blodgivere
 I	samarbeid	med	Drift	og	Vedlikehold	har	vi	sett	på	parkeringsmulighetene	

for	blodgivere;	Bodø	kommune	sin	parkeringsetat	er	koblet	inn	for	å	få	bukt	
med	«feil	parkering»	på	blodgiverplassene.
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3. Sikre	at	det	blir	satt	relevante	miljøkrav	i	anskaffelser	og	at	det	blir	gjort
målinger/registreringer	som	dokumenterer	omfanget	av	anskaffelser	hvor	
det	er stilt	miljøkrav.
I	forbindelse	med	anbudsarbeid	stilles	det	nå	rutinemessig	krav	til	at	leverandør	har	
systematisert	sitt	miljøarbeid.	Dette	er	et	kvalifikasjonskrav	og	leverandører	som	
ikke	kan	fremlegge	dokumentasjon	på	at	de	har	et	systematisert	miljøarbeid,	blir	
avvist.	

Vi	skal	fra	2016	kunne	rapportere	i	forhold	til:
 Anskaffelsessaker	der	det	er	stilt	krav	om	miljødokumentasjon.
 Hvilke	av	våre	leverandører	som	har	et	systematisert	miljøarbeid.
 Omsetning	på	miljøsertifiserte	leverandører.
 Omsetning	på	miljømerkede	produkter.

Med vennlig hilsen

Marit Barosen
Økonomisjef
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