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Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2016 

fra Nordlandssykehuset. 
 

Bakgrunn 
Styret inviteres i denne saken til å vedta årlig melding 2016 for Nordlandssykehuset HF. Årlig 
melding er styrets rapportering til eier om resultatoppnåelse i forhold til krav i Oppdragsdokument 
for 2016. 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.  
 

Direktørens vurdering 
Nordlandssykehuset HF har i all hovedsak arbeidet godt og målrettet mot å oppfylle krav i 
oppdragsdokumentet i 2016.  
 
Nordlandssykehuset HF har gjennom hele 2016 arbeidet aktivt for å redusere ventetider. Gjennom 
året har vi fått en gradvis reduksjon av ventetid for både ventende og avviklede pasienter, og per 
utgangen av desember 2016 var gjennomsnittlig ventetid for avviklede innenfor kravet på 65 dager. 
Det har også vært arbeidet aktivt med reduksjon i fristbrudd blant ventende og avviklede pasienter. 
Foretaket hadde en god utvikling i perioden juni til september, men som følge av arbeidskonflikten 
mellom Akademikerne Helse og Spekter høsten 2016 ble kapasiteten ved poliklinikk redusert – med 
påfølgende økning av fristbrudd. Målsetningen om ingen fristbrudd ved utgangen av 2016 ble ikke 
nådd. Arbeidet med reduksjon i fristbrudd styrkes i 2017.  
 
Resultatene av PasOpp 2016 (pasienters erfaring med sykehus) viste at pasienter ved 
Nordlandssykehuset HF er fornøyd med både pleie og behandling de mottar av pleiepersonale og 
leger. Nordlandssykehuset HF har imidlertid, som landet for øvrig, et betydelig forbedringspotensial 
på områdene organisering, utskriving, samhandling og ventetid. Det er igangsatt flere tiltak for å 
bedre resultatet på disse områdene, særlig har prosjektet «Et vennlig sykehus» bidratt til bedring 
innenfor flere indikatorer. Prosjektet er under utrulling til øvrige sengeposter. Foretaket har videre 
fått på plass digital pasienttilfredshet-tilbakemelding via Imatis, som gir mulighet for fortløpende 
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oppfølging av pasienttilfredshet. Det vises for øvrig til styresak 072-2016 som ble presentert for 
styret i september 2016. 
 
Målsetningen om ingen korridorpasienter har ikke vært mulig å realisere som følge av det pågående 
arbeidet med renovering av sengepostene ved somatikk Bodø. Det er iverksatt flere tiltak for å 
redusere omfanget av korridorsenger, herunder aktiv dialog med kommunene, bedre bruk av 
pasienthotell og obs-post, erfaren lege i front og etablering av digitale tavler for klinisk overblikk og 
optimalisering av pasientforløp. Utfordringen vil imidlertid ikke kunne løses fullt ut før A/B-fløyen 
er ferdig renovert og sengekapasiteten er økt. 
 
Andel nye krefttilfeller registrert i pakkeforløp var samlet 77 % i 2016, og innenfor målsetningen 
om minst 70 %. Gjennomføring av pakkeforløp innenfor standard forløpstid (uavhengig av type 
pakkeforløp), samt gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype innenfor maksimal 
anbefalt forløpstid lå noe under målsetningen om minst 70 % (hhv 67 % og 68 %). For sistnevnte er 
det særlig innenfor lungekreft og prostatakreft forbedringspotensialet er størst. Innenfor lungekreft 
gjennomgås nå retrospektivt pasientforløpene for å finne flaskehalser, og innenfor prostatakreft er 
det ansatt sekretær i deltidsstilling for å kontinuerlig registrere. 
 
Foretaket ligger på nivå med landsgjennomsnittet på kvalitetsindikatoren «30 dagers overlevelse» 
etter innleggelse på sykehus både når det gjelder hjerneslag og hoftebrudd. 
 
Nordlandssykehuset hadde i 2015 mangelfull rapportering i flere av kvalitetsregistrene, som ga 
utslag for flere kvalitetsindikatorer. I 2016 har det vært særskilt fokus på dette i klinikkene, og 
dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre er betydelig forbedret. Det arbeides videre med områder 
som fortsatt har forbedringspotensial. 
 
Foretaket arbeider systematisk med spredning av innsatsområdene i Pasientsikkerhetskampanjen til 
relevante områder i virksomheten. Mål om reduksjon av andel pasientskader med 25 % innen 
utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen i 2012, er ved utgangen av 2016 nådd for 2 av 3 
parameter. Det vises for øvrig til rapportering i styresak 105-2016 Nordlandssykehusets dashbord 
for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016.  
 
Kravet om at andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 % ved prevalensundersøkelsene 
ble ikke nådd i 2016. Foretaket ligger høyere enn landsgjennomsnittet i de siste publiserte 
resultatene fra helsenorge.no (mai 2016). Resultatene ved de nasjonale prevalensundersøkelsene 
skiller ikke på om helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) kommer fra primær- eller 
spesialisthelsetjenesten, om HAI har oppstart på avdelingen hvor den rapporteres og om den kan 
forebygges. Arbeidet med reduksjon i sykehusinfeksjoner, og da særlig reduksjon i sykehuspåførte 
infeksjoner som kan forebygges (mål=0), følges opp videre med nytilsatt smittevernoverlege. 
 
Tilbudet til pasienter med sykelig overvekt er i 2016 bedret gjennom fokus på kompetanse, 
kontinuitet, fokus på ventelister og fristbrudd. Ved lokalt senter for overvekt har stabilitet i 
bemanningen og bedre pasientforløp bidratt til at det ikke lenger er fristbrudd. Det er fortsatt lang 
ventetid for utredning ved det regionale senteret, men her er nå ressursene økt og det er iverksatt 
flere tiltak for å redusere ventelistene. 
 
Innenfor psykisk helsevern arbeides det godt knyttet til styrking av det desentraliserte 
behandlingstilbudet. Foretaket har etablert ambulante akutteam ved samtlige DPS, og samarbeider 
med kommunene om utarbeidelse av pasientforløp innen psykisk helsevern for både barn, unge og 
voksne. Målsetningen om å øke det polikliniske tilbudet innenfor tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) har ikke vært mulig å gjennomføre som følge av at antall henvisninger gikk 
ned med omlag 25 % i 2016. 
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Aktiviteten i 2016 viser at antall heldøgnsopphold og dagbehandling er lavere enn i 2015, mens 
poliklinisk dagbehandling og polikliniske konsultasjoner har økt. Antall liggedøgn er redusert, mens 
gjennomsnitt liggetid er økt. Til tross for nedgang i antall inneliggende pasienter med 3,1 %, er 
antall DRG for samme gruppe er økt med 2,2 %. Dette viser at flere ressurskrevende pasienter ble 
behandlet som inneliggende i 2016 og dermed ga høyere DRG indeks. Heldøgnsaktivitet, 
dagbehandling og poliklinisk dagbehandling var noe lavere enn plan for 2016, mens polikliniske 
konsultasjoner ble høyere enn plan for 2016.  
 

  Plan 2015 
Faktisk 

2015 Plan 2016 
Faktisk 

2016 
Heldøgn 25 191 25 340 25 017 24 567 
Dag 8 191 7 476 7 888 6 929 
Poliklinisk dag 11 359 10 965 12 921 12 829 
Poliklinisk konsultasjon 125 921 126 492 134 182 139 849 

 
Antall DRG-poeng er økt i forhold til 2015, men var noe under plan for 2016. Økning i antall DRG 
poeng fra 2015 til 2016 gjelder både heldøgnsopphold og poliklinisk aktivitet. Dagbehandling viser 
noe nedgang. Økning i antall poliklinisk dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er i tråd med 
foretakets målsetting om å vri aktivitet fra døgn til dag.  
 
Lavere antall opphold og/eller lavere indeks enn plan gir imidlertid svikt i ISF inntektene målt mot 
budsjett. I 2016 hadde DRG-aktiviteten en samlet inntektssvikt på 14,6 mill kr, hvorav inneliggende 
aktivitet hadde mindreinntekter på 22,2 mill kr i forhold til budsjett. Poliklinikk hadde merinntekter 
på 7,5 mill kr. 
 
Innenfor området psykisk helsevern har det i 2016 vært en reduksjon i antall liggedøgn for voksne, 
mens antall liggedøgn for barn har økt. For begge disse fagområdene har det vært økning i 
polikliniske konsultasjoner fra 2015 til 2016. For fagområdet rus er antall liggedøgn noe redusert 
fra 2015, mens poliklinisk aktivitet har økt betydelig fra 2015 til 2016. 
 
Nordlandssykehuset leverte i 2016 et økonomisk resultat på 18 mill kr i underskudd. Ved inngangen 
til 2016 var det lagt til grunn et omstillingsbehov på om lag 150 mill kr, og plan for tiltak som 
skulle gi kostnadsreduksjon med 117 mill kr. For å løse restutfordringen iverksatte administrerende 
direktør tiltak med besparelser på kort sikt, særlig omfattet dette redusert vedlikeholdsarbeid 
innenfor utvalgte områder. 
 
For budsjettåret 2017 er det estimert et omstillingsbehov på 110-120 mill kr, og det er lagt plan for 
tiltak som skal gi kostnadsreduksjon i denne størrelsesorden. Kravet til omstilling i årene fremover 
vil være økende, samtidig med at mulighetsrommet for omstilling begrenses som følge av at 
kapitalkostnader vil utgjøre en større del av budsjettet. 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. Dette vil være særlig utfordrende i de årene utbyggingen pågår. 
Det vil som del av arbeidet med videre omstilling og dimensjonering av virksomheten bli 
gjennomført nærmere analyser av de ulike klinikker og fagområder, og resultatene av dette arbeidet, 
sammen med strategisk utviklingsplan, vil legge grunnlag for omstilling og rammefordeling i 
virksomheten fra 2018 og ut over. 
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1 Om rapporteringen 
 
Se også Kap. 8. 
 
Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2016 til 
Helse Nord RHF. Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i 
oppdragsdokumentet.  
 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2016, 
foretaksspesifikke mål 2016 og styringsparametere 2016.  
 
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 
 
De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.  
 
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? 
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
 
2.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

 
Mål 2016 

• Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.  
     

Senter for Utbygging kjøper rådgivingstjenester fra Sykehusbygg HF i forbindelse med 
revisjoner av planforutsetninger for siste fase i byggetrinn 2, Bodø. Det er og startet 
prosess for overføring av personell fra utbyggingsprosjektet til Sykehusbygg HF. 
Utbyggingssjefen deltar i prosjektdirektørforum i regi av Sykehusbygg HF. 
 

 
• Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF knyttet til oppfølging av 

nytteverdien av FIKS- programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre 
tertial.  

     
Oppfølging av gevinstrealisering er ikke gjennomført i FIKS for HOS, Lab og Røntgen i 
2016. Regional funksjonell forvaltning arbeider med gevinstrealiseringsplan for FIKS. 
 
Det er ikke utarbeidet regionale gevinstrealiseringsplan for DIPS Arena. 
 

 
Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data registrert i 
klassifikasjonssystemet, bidra til en omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering 
av Plan for Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16. 

     
Det ble gjennomført nye tilstandsanalyser i 2015, og neste gjennomgang vil bli 
gjennomført i 2019. Disse vil danne grunnlaget for våre langtidsplaner innenfor 
vedlikehold. En stor del av vedlikeholdsetterslepet ved de kliniske anleggene hentes inn 
gjennom pågående utbyggingsprosjekt. Øvrige tiltak prioriteres innenfor gjenværende 
investeringsramme i konkurranse med kritiske utstyrsanskaffelser. Det er en utfordring 
å drive preventivt vedlikehold innenfor de foreliggende økonomiske rammer, enten dette 
er investering eller drift, men NLSH HF opplever å ha meget høy oppetid for alle deler av 
vår virksomhet.  
 

 
• Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 

eventuelt kan implementeres i foretakene. 
     

Husleiemodell er behandlet i Eiendomsforum, og følges opp i samme fora. Direktørmøtet 
besluttet i 2016 at Helgelandssykehuset skulle pilotere innføring og danne grunnlag for 
videre valg.  
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Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 
 

Nordlandssykehuset HF har med bakgrunn i mangler i valgt system for forvaltning og 
vedlikehold av medisinteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler (Medusa) utsatt 
implementering av dette systemet. Dette fordi vi vil ha problemer med å håndtere et nytt 
system (med dagens bemanning) så lenge Medusa har dårligere funksjonalitet enn vårt 
nåværende system (Merida). Svakhetene ved Medusa er meldt inn til Helse Nord RHF, og 
vi har frist til 20.februar med å svare opp brev fra Helse Nord som viser plan for 
innfasing av Medusa i Nordlandssykehuset. 
 

 
• Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 

     
Siste gjennomgang med ekstern revisor ble gjort for 2015 og resultatet er rapportert til 
styret i 2016. 
 
Som følge av skifte av revisor er det enda ikke satt i gang ekstern revisjon for 2016. 
Revisjon vil bli gjennomført i første tertial 2017. 
 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Nordlandssykehuset: 

• Evaluere det nye sykehuset i Vesterålen. 
     

Evaluering av prosjektet vil bli gjennomført av Sykehusbygg HF og koordineres av Senter 
for utbygging. 
 

 
 

 
2.2 Anskaffelsesområdet 
 
 
Mål 2016 
• Nasjonal kategoristruktur skal implementeres i foretakenes samlede 

innkjøpsvirksomhet, og innkjøpsarbeidet skal gjennomføres i tråd med ny nasjonal 
innkjøpshåndbok.  

     
Helse Nord har innhentet oversikt over avtaler og forestående konkurranser gruppert i 
henhold til ny kategoristruktur. Her har vi levert som forutsatt. 
 

 
 

Samordning 
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Foretakene skal 
• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende, 

konkurransebaserte avtaler og levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres og/- eller startes opp i løpet av 2016. 

 
I forbindelse med etablering av Sykehusinnkjøp HF, ny nasjonal innkjøpsorganisasjon for 
sykehusene, gjennomfører innkjøpsavdelingen i Helse Nord RHF en omfattende 
kartlegging. I tråd med oppdragsdokumentet har foretaket levert datagrunnlag i form 
av oversikt over løpende og planlagte anskaffelser, samt gjeldende leverandøravtaler.  
 

 
• Innen 31.3.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelser som i 2016 kan 

gjøres felles for to eller flere av foretakene.  
 

Foretaket har i prinsippet to kategorier utstyrsanskaffelser. Den ene kategorien er utstyr 
som anskaffes som del av utbyggingsprosjektene. For denne kategorien har foretaket 
levert ajourførte og presise oversikter over utstyr planlagt anskaffet i 2016/2017. Vi har 
fra Helse Nord RHF ikke fått henvendelser om samordningsbehov for noen av disse 
utstyrskategoriene med unntak av hjertestartere/EKG utstyr. 
 
Den andre kategorien er i hovedsak hasteanskaffelser med bakgrunn i brekkasjer på 
utstyr i den daglige driften. Reanskaffelsesbehovet er større enn tilgjengelige 
investeringsmidler til styrets disposisjon. Prioriteringer må gjøres fortløpende, og det 
følger av dette at disse utstyrsanskaffelsene i hovedsak ikke kan omfattes av langsiktige 
planer. 
 
Når det gjelder mindre utstyr og materiell følger vi de regionale og nasjonale prosessene 
som pågår. 
 
Ettersom videreutvikling av regionens EPJ system1 (DIPS Arena) drar ut i tid kan det bli 
nødvendig med anskaffelse av programvare som ivaretar kvalitetsregistrering av 
Hepatitt og HIV pasienter. Da dette vil berøre flere foretak vil det være hensiktsmessig å 
gjøre en slik anskaffelse i fellesskap. 
 

 
• Innen 30.11.16 levere plan for anskaffelser som skal gjennomføres og /eller 

startes opp i 2017. 
     

En vesentlig del av utstyrsanskaffelsene utenfor byggeprosjektet er hasteanskaffelser 
med bakgrunn i brekkasjer på utstyr i den daglige driften. Reanskaffelsesbehovet er 
større enn tilgjengelige investeringsmidler til styrets disposisjon. Prioriteringer må 
gjøres fortløpende, og det følger av dette at disse utstyrsanskaffelsene i hovedsak ikke 
kan omfattes av langsiktige planer. Ny gjennomgang og prioritering av utstyrsbehov 
gjennomføres februar/mars 2017.  
 

 

1 EPJ = Elektronisk pasientjournal 
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• Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 
som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 

     
En vesentlig del av utstyrsanskaffelsene utenfor byggeprosjektet er hasteanskaffelser 
med bakgrunn i brekkasjer på utstyr i den daglige driften. Reanskaffelsesbehovet er 
større enn tilgjengelige investeringsmidler til styrets disposisjon. Prioriteringer må 
gjøres fortløpende, og det følger av dette at disse utstyrsanskaffelsene i hovedsak ikke 
kan omfattes av langsiktige planer. Ny gjennomgang og prioritering av utstyrsbehov 
gjennomføres februar/mars 2017. 
 

 
• Følge opp regional plan for MTU-anskaffelser. Alle planlagte anskaffelser skal 

skje i tråd med plan, og uforutsette behov skal avstemmes regionalt før 
anskaffelsesprosess starter opp. Dette gjøres parallelt med prosess i 
kategoristyringsprosjektet. 

 
     

Det er innarbeidet en rutine der uforutsette behov meldes inn til Helse Nord RHF før vi 
starter opp anskaffelsesprosess. Dette for å avdekke hvorvidt det er parallelle 
anskaffelsesprosesser i foretakene i Helse Nord. 
 
Planlagte anskaffelser skjer i tråd med plan såfremt ikke brekkasje på annet utstyr 
medfører at noen av de planlagte anskaffelsene må utsettes. 
 

 
 
Systemstøtte 
 
Mål 2016 

• Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon. Innen 1.1.2017 skal 
det innenfor definert scope kunne rapporteres detaljert for alle vareanskaffelser 
hva som kjøpes, på hvilken avtale og til hvilke vilkår.  

     
Clockwork er implementert ved alle Nordlandssykehusets enheter. Det gjøres et 
kontinuerlig arbeid med tilrettelegging og opplæring av bestillere og godkjennere i 
systemet. Innkjøpsavdelingen har fokus på komplettering av avtaleporteføljen og å legge 
til rette for bestilling direkte fra kontrakter. 
 
87 % av alt behandlingsrelatert forbruksmateriell ble i 2016 kjøpt inn via Clockwork. Av 
de samlede innkjøpene gjort i Clockwork ble 68 % gjort på leverandøravtaler.  
 
Innkjøpsavdelingen følger avdelingenes direktekjøp tett og er i dialog med avdelingene 
med tanke på påse at Clockwork benyttes i størst mulig grad. Ved Nordlandssykehuset 
HF benyttes også Merida og Portico som i tillegg til innkjøp også benyttes til 
administrasjon av medisinskteknisk utstyr og eiendomsdrift. 
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Ressurser 
 
Mål 2016 

• Stille til rådighet nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet, jf. samarbeidsavtale 
mellom RHF og HF-ene  

     
Nordlandssykehuset HF stiller med fagpersonell i alle sammenhenger der vi 
oppfordres til dette og deltar blant annet i flere regionale grupper som arbeider med 
strategi for ulike varekategorier. 
 

 
• Sikre at forvaltningsressurs for innkjøps- og logistikksystem er frigjort til 

forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  
     

Nordlandssykehuset HF har i likhet med de andre sykehusene i helseregionen en dedikert 
ressurs som arbeider med vedlikehold av register, brukeropplæring 
og forvaltningsoppgaver knyttet til Clockwork. 
 

 
• Sikre tilstrekkelige ressurser til å fullføre utrullingen av innkjøps- og 

logistikksystem. 
     

I tillegg til Clockwork forvalter er seksjonsleder for innkjøp og forsyning sterkt involvert i 
arbeidet med tilrettelegging for økt bruk av innkjøpssystemet.  
 

 
 
 
2.3 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2016 

• Helseforetakenes miljøsertifikat skal resertifiseres etter ny versjon av ISO-
14001:2015 i løpet av 2016/2017. 

     
Nordlandssykehuset HF ble revidert i uke 4 (26-28.jan) 2016 av Nemko etter 
ISO14001:2004. Revisjonen viste 5 avvik som er blitt lukket i henhold til krav fra NEMKO. 
Etter denne revisjon har Helse Nord inngått ny avtale med DNV-GL i forhold til 
framtidige revisjoner.  
 
Nordlandssykehuset HF har avtalt revisjon med DNV-GL 24-27april 2017. Dette er 
overgangsrevisjon til ISO14001:2015 som krevd av Helse Nord. 
 

 
• Helseforetakene skal sette miljømål for de miljøindikatorene som forventes 

besluttet av administrerende direktører (AD-ene) i de regionale helseforetakene. 
Resultater for disse indikatorene skal rapporteres ved utgangen av 2016. 
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Nordlandssykehuset HF har etablert miljømål for 4 årsperioden 2014-2018. Miljømålene 
er innenfor følgende 4 områder: Energi, transport, avfall og innkjøp. Miljøregnskap for 
2016 viser en nedgang i energiforbruk pr kvm. Videre er det gjennomført pilotprosjekt 
vedrørende sortering matavfall sentrum. Dette forventes satt ut i fullskala i 2017. 
Innkjøp sentraliseres i vesentlig større grad og evnen til lokal påvirkning reduseres 
tilsvarende. På transportsiden forventes det nedgang i reisevirksomhet sammenlignet 
med 2015. 
 

 
 
 
3 Pasientens helsetjeneste 

- ventetid, variasjon og effektivitet 
 

 
Mål 2016 

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager.  
 

Nordlandssykehuset HF har gjennom hele året arbeidet aktiv for å redusere ventetid for 
ventende. Dette arbeidet består av opplæring til både leger og sekretærer i forhold til 
riktig registrering av datoer i DIPS EPJ, analysering av behov og kapasitet med økning 
av tilgjengelige ressurser og bruk av eksterne leverandører som Helse Nord RHF har 
avtale med. 
 
Hovedfokus for 2016 har vært reduksjon av ventetid for ventende, for å få gitt tilbud til 
de som allerede har ventet lenge. Gjennom året har vi fått en gradvis reduksjon av 
ventetid for både ventende og avviklede.  I desember 2016 var gjennomsnittlig ventetid 
for ventende 63 dager og for avviklede 64 dager.  
 
Sett inn nye tabeller 
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• Ingen fristbrudd. 
 

Nordlandssykehuset HF har gjennom hele året arbeidet aktiv for å redusere fristbrudd 
både blant ventende og avviklede.  Dette arbeidet består av opplæring til både leger og 
sekretærer i forhold til riktig registrering av datoer i DIPS EPJ for å unngå «tekniske 
fristbrudd», analysering av behov og kapasitet for å vurdere økning av tilgjengelige 
ressurser og bruk av eksterne leverandører som Helse Nord RHF har avtale med. 
Vi har i perioder hatt for lav kapasitet innen enkelte fagområder og har måttet 
prioritere mellom pasienter med frist eller som allerede har startet et utrednings- / 
behandlingsløp.  Ved for lav kapasitet er det medisinsk faglige vurderinger som avgjør 
hvem som får tilbud om time, og dette har medført noen fristbrudd. 
  
Nordlandssykehuset HF melder pasienter til Helfo der vi ser at vi ikke kan gi time innen 
fristen. Flere av disse ønsker ikke tilbud annet sted og blir da bli registrert som 
fristbrudd hos oss. 
 
I forbindelse med arbeidskonflikt mellom Akademikerne Helse og Spekter var flere av 
våre leger tatt ut i streik.  Dette medførte redusert kapasitet for poliklinikk, spesielt i 
Medisinsk klinikk i Bodø med påfølgende økning av fristbrudd. 
 
Målsettingen om ingen fristbrudd ved utgangen av 2016 ble ikke nådd. 
 
Vi har to kilder vi benytter for å følge med fristbrudd.  SAS-VA som er felles datavarehus 
for Helse Nord og oppdateres hver natt med uttrekk av data fra DIPS og 
Helsedirektoratets rapporter som oppdateres hver måned basert på NPR fil.  
Forskjellene i resultat på disse kildene i forhold til ventetid og fristbrudd er så små at vi 
presenterer i årlig melding resultatene slik de fremgår av SAS-VA. 
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For å styrke arbeidet med fristbrudd i 2017 er det ansatt en rådgiver i prosjektstilling 
hos medisinsk direktør som blant annet skal jobbe med pasientrettigheter og fristbrudd. 
Administrerende direktør vil avholde månedlig statusmøte med alle nivå 2 og 3 ledere i 
klinikkene (klinikksjefer og deres ledergrupper) med gjennomgang av resultater 
forutgående måned, inklusive fristbrudd. 
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• Ingen korridorpasienter. 
 

Vi har i 2016 hatt 1017 korridorpasienter, hvorav 970 ved Nordlandssykehuset Bodø.   
På grunn av renovering av A/B-fløyen har vi redusert sengekapasitet ved 
Nordlandssykehuset Bodø, men når A/B fløyen er ferdig renovert vil foretaket ha økt sin 
sengekapasitet. 
 
Våre tiltak for å redusere korridorsenger vil videreføres i 2017, og på grunn av 
ytterligere reduksjon i antall senger fra høsten 2016 vil det være nødvendig å intensivere 
disse.  Tiltakene går blant annet på aktiv dialog med kommunene slik at de tar raskt 
imot utskrivningsklare pasienter, hensiktsmessig bruk av pasienthotell, bruk av obs-post, 
etablering av erfaren lege i front, etablering av digitale tavler for klinisk overblikk og 
optimalisering av pasientforløp. 
 

 
• Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 

     
Vi har bidratt i regionale arbeidsgrupper for implementering av pakkeforløp innenfor 
kreft. 
 
Vi har hatt deltagere for utarbeidelse av nasjonale pakkeforløp innenfor både psykisk 
helsevern og behandling av hjerneslag. 
 

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

Vi har ikke nådd målet om at 70 % av kreftpasienter er registrert i et definert 
pakkeforløp.  
 
Selve registreringen i DIPS er kompleks og tidkrevende. Vi planla ansette en ekstra 
sekretær for å registrere, men den økonomiske situasjonen for foretaket gjør det 
vanskelig å forsvare ressurser som ikke gir direkte gevinst for verken pasienter eller 
ansatte.  På grunn av signaler om at regionen ville få tilgang til pakkeforløpmodulen i 
DIPS Arena, hvor registreringen vil forenkles i betydelig grad er ikke stillingen opprettet. 
Dersom pakkeforløpsregistrering via DIPS Arena ikke kommer i løpet av første tertial 
2017 må vi likevel vurdere å opprette en ekstra sekretærstilling. 
 
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp 2016: 68 %. 
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Kilde: https://helsedirektoratet.no/styringsdata-for-rhf#indikatorer-for-pakkeforløp-for-kreft 
 
 
 

 
• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 

type pakkeforløp, er over 70 %.  
 

Vi har ikke nådd målsetningen om at minst 70 % av pakkeforløp kreft skal være 
gjennomført innen standard forløpstid. 
 
Andel som er gjennomfør innen standard forløpstid varierer både mellom krefttype og 
hvilken behandling som er aktuell for pasienten. 
 
Alle behandlingsformer, uavhengig av type pakkeforløp: 67 %. 
 

 
 
 
Kirurgisk behandling, uavhengig av type pakkeforløp: 73 %. 
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Medikamentell behandling, uavhengig av type pakkeforløp: 63 %. 
 

 
 
Strålebehandling, uavhengig av type pakkeforløp: 49 % 
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• Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- 
og endetarmskreft). Mål minst 70 %  

 
Samlet for pasienter med lunge-, bryst-, prostata- og tykk og endetarmskreft har andel 
nye krefttilfeller registrert i pakkeforløp vært 77 %.   
 
Fordelt på de enkelte kreftformene: 
Prostatakreft: 38 %.  (Nasjonalt: 74 %)  
Lungekreft: 83 %. (Nasjonalt 82 %) 
Tykk- og endetarmskreft: 85 %.  (Nasjonalt: 82 %.) 
Brystkreft: 96 %.  (Nasjonalt 89 %) 
 

 
• Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis 

brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal 
anbefalt forløpstid. Mål minst 70 %  

 
Samlet for pasienter med lunge-, bryst-, prostata- og tykk og endetarmskreft har 
gjennomføring av pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid vært 68 %. 
 
Fordelt på de enkelte kreftformene: 
Prostatakreft: 40 %.  (Nasjonalt 52 %) 
Lungekreft: 54 %.  (Nasjonalt 62 %) 
Tykk- og endetarmskreft: 70 %.  (Nasjonalt: 76 %) 
Brystkreft: 83 %.  (Nasjonalt 73 %) 
 
Innenfor lungekreft og prostatakreft har vi størst forbedringspotensiale.  
 

 
 

• Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  
 
 

Tilbudet til pasienter med sykelig overvekt er gjennom 2016 bedret gjennom fokus på 
kompetanse, kontinuitet, fokus på ventelister og fristbrudd. 
  
De endringer som er gjort ved det lokalt senter for overvekt (LSSO) har resultert i at vi 
ikke lengre har fristbrudd. Stabile lege og sykepleieressurser bidrar til bedre 
pasientforløp ved det lokale tilbudet. Pasienter i Lofoten, som tidligere fikk sin utredning 
ved lokalt senter for overvekt her i Bodø, har nå fått opprettet et eget tilbud i Lofoten. 
 
Det er fortsatt lang ventetid for utredning ved det Regionale senteret for overvekt 
(RSSO). Økte ressurser har bidratt til større kontinuitet og at henvisninger vurderes av 
egne leger innad i RSSO, samt at det er etablert tverrfaglige inntaksmøter. Etterslep på 
kontroller er nå ajour og det er nå iverksatt tiltak for gjennomgang av venteliste. Det 
arbeides også med kompetanseheving og nettverksbygging. 
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Desember 2015 ble «mine behandlingsvalg», et beslutningsverktøy for valg av 
behandlingsmetode for pasienten, lagt ut på Helse Nord sine nettsider. Dette er et 
verktøy som det merkes effekt av, og det arbeides med å få dette verktøyet tilgjengelig 
gjennom portalen helsenorge.no. 
 
Fra mars 2017 vil det iverksettes et nytt pasientforløp ved RSSO, som forventes å bidra til 
å øke kapasiteten og redusere ventetiden for pasienter som henvises hit. Det vil i løpet av 
2017 bli gjennomført brukerundersøkelse ved RSSO. 
 
Fagnettverket innen sykelig overvekt har gjennom 2016 arbeidet med en skisse til felles 
pasientforløp for denne pasientgruppen i Helse Nord, dette skal ferdigstilles og 
implementeres i løpet av 2017. 
 

 
• Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 

forbedringsarbeid. 
 

Vi bruker data fra flere nasjonale kvalitetsregistre i eget arbeid, mest for å vurdere 
områder med behov for forbedringsarbeid.  Siden data fra flere registre kommer relativt 
lenge etter aktuell registrering er de er vanskelig å bruke til kontinuerlig 
forbedringsarbeid. 
 

 
• Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. 
 

Vi vil legge til rette for innregistrering av PROMs i de kvalitetsregistrene hvor dette 
inngår i registrering.  
 

 
• Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 

forbedringsarbeidet. 
 

Vi har flere avdelinger som har lokale pasienttilfredsundersøkelser og bruker disse aktivt 
i eget forbedringsarbeid. Noen av disse offentliggjøres på avdelingenes kvalitetstavler, 
andre gjennomgås i KVAM møte eller andre interne fora. 
 
Det ble i 2016 ikke gjennomført PasOpp undersøkelse og vi har fått avklart at det ikke vil 
bli gjennomført noen nasjonal undersøkelse i 2017.  Vi har fått tilbud fra 
Folkehelseinstituttet at de kan kjøre undersøkelse for oss høst 2017, men dette vil bli 
relativt kostbart. Vi vil derfor benytte innkjøpt digital løsning fra Imatis for 
gjennomføring av pasienttilfreds- undersøkelser ved både sengepost, poliklinikk og 
dagbehandling.   
 

 
• Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 

helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 
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Både Salten DPS og Psykoseteamet har seminar arrangerer for pasienter, pårørende og 
helsepersonell hvor læring av hverandre inngår. Også andre enheter i psykiatrien har 
egne aktiviteter rettet mot pasient og pårørende for gjensidig læring. 
 
For å styrke arbeidet i hele foretaket, både innenfor psykiatri og somatikk, er det ansatt 
rådgiver som skal jobbe særskilt med dette.  Vi har hatt et pilotprosjekt på ”Et vennlig 
sykehus” i sengepost til kirurgisk ortopedisk klinikk i Bodø.  Tiltak for å bedre 
kommunikasjon vil få eget fokus når prosjektet ”Et vennlig sykehus” skal videre til øvrige 
somatiske sengeposter. 
 

 
• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og «private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner).  
 

I Nordlandssykehuset HF 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.  
 

 
• Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer 

for kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet innen 01.08.2016. 
 

Ettersom prosjektet ikke resulterte i noe konkret som kan implementeres, så er det heller 
ikke gjort. Kontinuerlig arbeid med kvalitetsforbedring gjøres i Pasientreiseseksjonen 
uavhengig av dette prosjektet. 
 

 
• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager.  
 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2016 var på 17,5 dager. 
 
Ved årsskiftet 2016/17 var det i praksis ingen saker i kø ved NLSH for reiser foretatt før 
1. oktober 2016.  
 
Saksbehandling av reiser foretatt etter 1. oktober 2016 er overført til regionalt kontor 
for dette i Mosjøen. 
  
Sakset fra rapport fra PASANS for uke 52: 

GJENNOMSNITTLIG 
SAKSBEHANDLINGSTID (LR3) YTD Jan Feb 

Mar
s 

Apri
l Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 

Nordlandssykehuset Lofoten 17,5 19,3 17,3 24,1 26,0 20,0 8,4 11,2 15,1 7,8 17,0 22,5 19,8 
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• Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal ikke 

opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  

 
Flytting av Nordlandssykehusets nettsider til felles nasjonal webløsning er gjennomført. 
Innhold utvides og vedlikeholdes fortløpende.  
 

 
• Ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 

befolkningen.   
 

Dette vil sees på sammen med vårt øvrige arbeid med strategisk utviklingsplan i 2017. 
 

 
• Etablere ungdomsråd innen utgangen av 2016. 
 

Nordlandssykehuset HF har i løpet av 2016 ikke fått etablert ungdomsråd, men dette er 
prioritert område i 2017.  Vi har fra 01.03.17 ansatt egen rådgiver som skal etablere 
ungdomsråd, videreføre arbeidet med brukerutvalget og arbeide i forhold til bruker- og 
pårørende involvering. 
 

 
 
 
3.1 Somatikk 
 
Mål 2016 

• Etablere interne mål og rutiner for overvåking og lukking av: Åpne dokumenter 
eldre enn 14 kalenderdager (DIPS- rapporter D-9586 og D-9582), åpne 
henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt (D-7221), ugjorte oppgaver i DIPS 
arbeidsflyt (D-9690). 

 
Dette følges opp via månedlig driftsrapport og i oppfølgingsmøte med klinikkene. 
Nordlandssykehuset HF har hatt en betydelig forbedring i 2016, men ser at antallet 
fortsatt er for høyt basert på gjennomgang av rapportene.  Foretaksledelsen vil fortsette 
oppfølgingen av dette i 2017. 
 

 
• Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet innen endoskopi, for å unngå flaskehalser i 

pakkeforløpet. 
 

Kapasiteten innen endoskopi er økt i 2016 både på lege og sykepleiersiden. Det har også 
vært arbeidet med pasientforløpet og samhandling mellom de ulike yrkesgruppene, og 
legene i både medisinsk og Kirurgisk ortopedisk klinikk. I tillegg har vi i tråd med 
føringene inngått samarbeidsavtale med privat avtalespesialist om hvordan og hvilke 
pasienter som skal utredes/ behandles der. Nordlandssykehuset HF mener kapasiteten 
nå er på et nivå som gjør at vi skal unngå flaskehalser i pakkeforløpet. 
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Vi ser at dette arbeidet også har hatt positiv effekt for ventetid innen fagområdet 
fordøyelsessykdommer. 
 

 
• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 

gjennom det tverretatlige «program for forbedring av nødmeldingstjenesten».  
 

Det ble på regionalt nivå i 2015 og 2016 holdt flere møter hvor forbedringsstrategi for 
AMK-sentralene har vært et hovedfokus.  Prehospital klinikk har vært representert med 
AMK- og klinikkledelse. Konkret resultat av dette arbeidet ble sendt som innspill til 
Program for forbedring av nødmeldingstjenesten (PFN) i september 2015. 
I 2016 har det vært arbeidet med et samlet konkret forbedringsprosjekt i regionen, tuftet 
på dette arbeidet. 
 
Fra høsten 2016 har AMK Bodø vært samlokalisert med alarmsentralen til brann (110), 
og fra mai 2017 også med politiet (112). Dette prosjektet har nasjonal interesse. PFN har 
gitt sin støtte til søknad om finansiering til følgeforskning av effektene av 
samlokalisering. Slik søknad er oversendt justisdepartementet. 
 
AMK Bodø har også sagt seg villige til å være nasjonal pilot for nød-tekst meldinger. 
Dette arbeidet er foreløpig bare i planleggingsfasen. 
 

 
• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
 

Ved Bildediagnostisk avdeling er det gjennomført et stort arbeid for å utarbeide   felles 
protokoller innen CT og generell røntgen. Ved utgangen av 2016 var arbeidet sluttført. 
Arbeidsgruppene som sto for utarbeidelse og gjennomføring er nå videreført som 
faggrupper på tvers av de ulike enhetene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Fordi protokoller 
er i stadig endring og utvikling er det viktig å ha en arena hvor dette samarbeidet kan 
videreutvikles.  
 
I tillegg er det igangsatt er samarbeid med HSYK om felles protokoller. I første omgang 
CT-protokoller som utføres på vakt på grunn av felles vaktsamarbeid. Intensjonen er å 
fortsette samarbeidet til å omfatte alle CT-protokoller. H-syk har allerede tatt i bruk de 
fleste protokoller fra Nordlandssykehuset HF på generell røntgen uten at dette er 
formalisert på noen måte. Godkjenningssystemet i DocMap setter foreløpig 
begrensninger for hvordan dette samarbeidet kan implementeres på en god måte.  
 

 
• Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til Norsk pasientregister 

(NPR) i henhold til forskrift og veileder. 
 

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra direktoratet om forventet antall rapporteringer 
ble det avdekket feil i oppsettet for Nordlandssykehuset HF som gjorde at sykepleierne 
ikke fikk haket av for er ny personskade slik at skjemaet ble opprettet. Feilen oppstod på 
nytt i 2016 og det har tatt lang tid å få løst den fordi Helse Nord IKT ikke kunne si 
hvorfor feilen oppstod på nytt.  
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I januar 2017 rapporteres det at Helse Nord IKT mener å ha funnet feilen og at den er 
knyttet til tilganger. 
 

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

 
Resultatene for PasOpp 2016, som gjaldt pasienters erfaringer høsten 2015 ble 
presentert i styresak 072-2016. I korte trekk så er pasienter ved Nordlandssykehuset HF 
fornøyd med både pleie og behandling de mottar av pleiepersonale og leger. På flere 
områder har Nordlandssykehuset HF, som landet for øvrig, et betydelig 
forbedringspotensial på områdene organisering, utskriving, samhandling og ventetid.  
 
Det er igangsatt flere tiltak for å bedre resultatet på disse områdene. Prosjektet «Et 
vennlig sykehus» har vært pilotert på sengepostene ved kirurgisk ortopedisk klinikk, og 
inneholder blant annet fokus på matkvalitet og ernæring, rent på rommet ved 
matservering, velkomstsamtale, utskrivingssamtale med mer. Lokale 
pasienttilfredshetsundersøkelser i klinikken viser en betydelig bedring på indikatorene 
informasjon, organisering og utskriving.  
 
Det er nå ansatt en egen koordinator for å sikre spredningen til sengeposter ved de 
øvrige klinikker. Kunnskapssenteret som har hatt ansvaret for gjennomføring av PasOpp 
undersøkelser nasjonalt er nå lagt innunder Folkehelseinstituttet. Dette har medført at 
det ikke ble gjennomført nasjonal undersøkelse høsten 2016.  
 

 
• 30 dagers overlevelse etter hjerneslag   

 
Det var ingen signifikante forskjeller i 30 dagers overlevelse etter hjerneslag mellom 
noen av våre sykehus og landsgjennomsnittet i rapportene for 30 dagers overlevelse 
etter hjerneslag publisert 2015 (data fra 3013-2015). 
 

 
 
Kilde:  
Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/publ/2016/kvalitetsindikatoren-30-dagers-overlevelse-
etter-sykehusinnleggelse.-result/) 
Helsenorge.no (https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer) 

 
• 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 
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Det var ingen signifikante forskjeller i 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd mellom 
noen av våre sykehus og landsgjennomsnittet i rapportene for 30 dagers overlevelse 
etter hoftebrudd publisert 2015 (data fra 3013-2015). 
 

 
 
 
Kilde:  
Folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/publ/2016/kvalitetsindikatoren-30-dagers-overlevelse-
etter-sykehusinnleggelse.-result/) 
Helsenorge.no (https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer) 
 
 

 
 

Foretaksspesifikke mål 
 
Nordlandssykehuset  

• Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi. 
 

Prosjektplan for gjennomføring av forskningsprosjekt oppgavedeling radiologi ble 
utarbeidet og godkjent i januar 2016. Oppgaven søker å finne ut om radiografer kan 
vurdere og prioritere henvisninger til CT og MR på linje med radiologer. Ved positivt 
funn vil dette være en oppgave for videre oppgavedeling mellom radiograf og radiolog. 
På grunn av akutt alvorlig sykdom måtte tidsplanen for gjennomføring forskyves, noe 
som ble akseptert av HD.  Ny tidsplan er utarbeidet og prosjektet er planlagt sluttført 
innen utgangen av 2017. 
 

 
 
3.2 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2016 

• Planlegge innføring av e-helsebehandling2 i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 

2 Bruk av IKT og internett til helseformål som behandling, kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 
informasjon om sykdom og helsefremmende/ forebyggende tiltak 
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Klinikken har iverksatt bruk av IKT i alle sammenhenger hvor det er naturlig og hvor det 
er besluttet bruk av IKT. I 2016 tok vi i bruk elektronisk resept, kjernejournal og 
elektronisk meldingsutveksling med kommunene. Vi benytter elektronisk 
kommunikasjon med pasienter innen barne- og ungdomspsykiatri og vi bruker Skype til 
samtaler mellom behandlere på ulike nivå.  

 
 

• Styrke det desentraliserte behandlingstilbudet (ambulant/poliklinikk/samarbeid 
førstelinjen) innen psykisk helsevern. 

Vi har etablert Ambulante Akutt Team ved alle tre DPS, både Salten og Lofoten har 
utvidet åpningstid utover kveld og helg, mens Vesterålen benytter legeberedskapen 
utover kvelden. Vi har etablert et samarbeid om en pilot innen FACT med Bodø 
kommune og vi har flere team innen barne- og ungdomspsykiatri som driver ambulant 
virksomhet i samarbeid med kommunene samt Psykoseteamet ved SDPS som er et ACT-
team i nært samarbeid med kommunene i Salten. Vi har samarbeidet med kommunene 
om utarbeidelse av forløp innen PHV både for barn, unge og voksne.  
 

 
• Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet, samt 

styrke samarbeidet med førstelinjen. 
 

Vi har ikke vært i stand til å øke det polikliniske tilbudet på grunn av at antall 
henvisninger har gått ned med ca. 25 % i 2016. Vi har ikke redusert døgntilbudet. 
Samarbeidet med første linjen er stabilt og godt. 
 

 
• Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og oppfølging.  
 

Alle pasienter som legges inn i klinikken blir tatt somatisk status på når de legges inn i 
våre enheter.  
 

 
• Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse (0-3 år.)  

Nordlandssykehuset HF ved Psykisk helse- og rusklinikken har arbeidet lenge med å få 
på plass egne lokaler for et Familieambulatorium. Tilbudet skal etableres ved Salten 
DPS, rusteamet. Fordi arealene som er fristilt ved Salten DPS trenger ombygging har det 
dessverre trukket ut i tid å få tilbudet på plass. Vi etablerer Familieambulatoriet i egne 
lokaler med møterom som skulle vært ferdig i vår, men av ulike årsaker er dette blitt 
forsinket.  
 
Arbeidet organiseres som et utrykningsteam med assistanse på spe- og småbarn fra 
BUPA. Teamet består av dedikerte medarbeidere innafor TSB/LAR: det vil si de 
behandlere som er tilgjengelig i tillegg til spesialist. 
 
Pasientene som er i målgruppen for dette lavterskeltilbudet blir imidlertid ivaretatt 
gjennom våre øvrige tjenester som spedbarnsteam (BUP Salten, Lofoten og Vesterålen), 
familieenhet, rusteam og LAR. 
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• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 

Salten DPS yter polikliniske tjenester til Bodø fengsel. 
 

 
• Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye spesialiteten i 

rus- og avhengighetsmedisin. 

Klinikken har nå fått sin første overlege innen RAM og vil dermed kunne utdanne nye 
spesialister i årene framover. Overlege er en forutsetning for utdanningsstillinger. 
 

 
• Distriktspsykiatriske sentre skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode 

akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante tjenester med deltagelse fra 
spesialister.  

 
Vi har rekruttert godt på LIS-siden og etablert ambulante akutt team ved alle DPS. 
Vesterålen DPS rekrutterte i 2016 3 nye overleger og vi har rekruttert overleger til 
ambulant akutt team i Lofoten og Salten. 
 

 
• Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 
Det er uklart hva som er målet da dette ikke er presisert i OD, men klinikken ser ut til å 
komme godt ut når det gjelder pasienters erfaring med døgnopphold. 
 

 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Nordlandssykehuset 

• Etablere familieambulatorium med særlig fokus på familier med barn 0–6 år 
innen 1.7.2016. 

 
Se over. 
 

 
 
 
3.3 Samhandling 
 
 
Mål 2016 

• Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn 
og unge gis et helhetlig behandlingstilbud. 
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Det er etablert avtaler som forutsatt med Røvika ungdomssenter, Bodø ungdomssenter 
og etablering av avtale er under utførelse i Vesterålen med Sollia barnesenter. 
 

 
 

• Delta aktivt i etableringen av gjensidige samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene som gir grunnlag for et godt samarbeid og en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling mellom helseforetak og avtalespesialistene i eget nedslagsfelt. 
Samarbeidsavtalen kan gjelde pasientflyt/strømmer, håndtering av ventelister, 
fristbrudd, faglig samarbeid mellom avdelinger og avtalespesialister, utveksling 
av informasjon, felles prosedyrer og kliniske retningslinjer, deltakelse i 
kompetanseutvikling, rutiner for kontakt mellom legen og helseforetaket mv. 
Helse Nord RHF vil fasilitere fellesmøter og initiere samarbeidet mellom 
avtalespesialister og helseforetak. 

 
Vi har etablert samarbeidsavtale med avtalespesialist innenfor fordøyelse, og vil arbeide 
for å få dette på plass også innenfor andre spesialiteter.  
 

 
• Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 

spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
 

Gjennom erfaringsmøter med kommunene 2 ganger pr. år drøfter vi forhold knyttet til 
avtalene. Internt bidrar den enkelte klinikksjef i samarbeid med 
samhandlingsavdelingen med kunnskapsformidling om avtalene. 
 

 
• Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 

kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  
 

Rutinene fungerer svært godt og det er god samhandling partene imellom basert på 
tjenesteavtale nr. 5. 
 

 
• I samarbeid med aktuelle kommuner, bidra med nødvendige 

spesialisthelsetjenester og veilede kommunene slik at de kan ivareta sitt ansvar 
for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. 

Det er utviklet gode samarbeidsrutiner mellom berørte klinikker, den enkelte kommune 
og flyktningmottak når det gjelder helsetjenesten til asylsøkere og flyktninger. 
Tuberkulosesykepleier er tilsatt og er en viktig ressurs i arbeidet.  

 
 

• Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet 
veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 
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Det er gjennomført flere faglige kurs for kommunalt ansatte innen pleie- og 
omsorgssektoren. Fagdager for leger er avviklet både i Lofoten og Vesterålen. Program 
utarbeides i samråd med kommuneoverlegene. Stående tilbud om hospitering. 
 

 
• Utrede muligheten for bedre tilrettelegging for tilgang til resepter/legemidler via 

digitale tjenester. 
 

Nordlandssykehuset HF har i løpet av 2016 igangsatt og gjennomført et prosjekt for 
innføring av e-resept. Innføringen ble gjennomført klinikkvis i samarbeid med en lege fra 
hver klinikk. Opplæring ble gitt via presentasjoner i avdelingsmøter, mail og e-læring i 
Campus. Utstedelse av nye ID-kort ble gjennomført i samarbeid med Drift og eiendom, 
delvis i parallelt med innføringen av kjernejournal. For de siste uker i desember hadde 
bruken av e-resept kommet opp i 80%. 
 

 
• Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden i 

Helse Nord. 
 

Vi benytter Sykehusapoteket til revisjon i forhold til legemiddelhåndtering, for å vurdere 
og forbedre kvaliteten.   
 

 
• 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 FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. 

 
Nordlandssykehuset HF har økt vår bruk av digitale pasienttavler via Imatis.  Foretaket 
har hatt dette i poliklinikker siden 2014, men nå er dette satt opp også for akuttmottak 
og sengepost. Dette er diskutert i oppfølgingsmøte med foretaksledelsen i Helse Nord 
RHF forut for oppstart i sengepost.  Bakgrunnen er kapasitetsproblemer på sengepost på 
grunn av rokade, med behov for klinisk overblikk og effektiv logistikk og manglende 
funksjonalitet i eksisterende løsninger. 
 
Vi har også via Imatis fått løsning for digital pasienttilfredshetstilbakemelding. Løsning 
for elektronisk bestilling av portør ble anskaffet 2014, men på grunn av manglende 
tilrettelegging fra Helse Nord IKT er dette satt i drift først 2016.  Idriftsetting medfører 
at personell som hittil har tar imot manuelle bestillinger frigjøres til andre oppgaver. 
 
Vi har anskaffet Admin Control, et system for elektronisk distribusjon av styrepapirer. 
Det er ikke startet nye utviklings- eller endringsprosjekter i 2016. 
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• Bidra aktivt 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.   

 
Nordlandssykehuset HF har bidratt aktivt gjennom FIKS og HOS og i arbeidet for 
etablering av regional funksjonell forvaltning for kliniske systemer.  
 
Nasjonal IKT var høst 2016 på tre dagers studiebesøk ved Nordlandssykehuset i Bodø. Vi 
fikk i oppsummeringsmøtet skryt for vår bruk av lett-vekts som støtte i 
pasientforløpsarbeidet, og klare signaler på at foretaket bidrar aktivt til å oppnå 
nasjonale målsetninger.  
 

 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset 

• Ta i bruk Samhandlingsbarometeret3 i samarbeid med overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). 

 
Arbeidet med Samhandlingsbarometeret har startet og har vært behandlet i Overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). OSO besluttet å drøfte innfasingen i det årlige dialogmøtet med 
kommunene. Dette avvikles 8. Mars. Etter drøfting der går en videre med etableringen av 
Samhandlingsbarometeret. 
 

 
 
 
4 Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
 
4.1 Kvalitet 
 
Mål 2016 

• Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer.   
 

Det er laget «grunnpakke» for nyansatte i DIPS for sekretærer, leger og sykepleiere i 
somatikken. Dette ble produsert i Info Caption våren - 2016. Det er ikke vedtatt hvordan 
dette skal etableres som obligatorisk for alle nyansatte i NLSH samt hvem som skal ha 
obligatorisk opplæring i DIPS. 
 
Det er utarbeidet utkast til opplæringsstrategi for IT – systemer som også omhandler 
organisering e-læring. 
 

3 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no 
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Campus kan levere rapporter på hvem som har påbegynt og/eller fullført e-læringskurs 
for alle DIPS ASA kurs og HOS e-læringskurs. Klinikkene følger opp dette selv ved bla å ta 
ut rapporter fra Campus for sine enheter. 
 
Info Caption (tidligere Procydo) er implementert som prosesstøtte verktøy for IKT 
systemer inklusive DIPS EPJ/PAS. Tjenesten er tilgjengelig på http://hjelp.nlsh.no/ og 
som ikon på samtlige arbeidsstasjoner i NLSH. 
 

 
• Definere fem mål for datakvalitet - med tiltak, for å forbedre kvaliteten i 

elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system (PAS/EPJ).  
 

Dette har vært gjort innenfor rammen av HOS etter at HOS Trinn 2 ble satt i drift for 
NLSH 18. november 2015. Tiltak gjennomført for regionale prosedyrer, oppsett, 
opplæring og endringer som også har gitt forbedringer på kvalitet. 
 
Det har vært gjennomført en del etterarbeid i 2016 for NLSH etter innføring av HOS 
Trinn 2. 
 
NLSH har bidratt i arbeidet for etablering av regional funksjonell forvaltning. 
 
NLSH har tatt i bruk sikker utskrift og implementert for en stor andel skrivere i 2016. 
Dette prosjektet ferdigstilles i mars 2017. 
 

 
• Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere 

feilkoding. 
 

HOS Trinn 2 i NLSH medførte store endringer i organisasjonsstrukturen i DIPS; noe som 
også har ført til behov for endring i måten NPR melder tilbake til foretaket om 
datakvalitet. Dette arbeidet er ikke fullført fra NPR sin side. I en mellomfase brukes 
derfor, i større utstrekning enn før, tilbakemeldinger på datakvalitet fra Analysesenteret.  
 
Det må ellers legges til at noen av tilbakemeldingene på datakvalitet fra NPR er 
misvisende. F.eks. håndterer DIPS Classic og DIPS’ NPR-melding, multippel koding og 
NCRP (røntgenkoder) på en ikke tilfredsstillende måte. Dette gjør det ekstra utfordrende 
å oppnå tilfredsstillende datakvalitet på disse områdene.     
 

 
• Sikre at alle helseforetak innregistrerer data i relevante (der de har pasienter) 

nasjonale kvalitetsregistre. 
 

Vi har hatt særskilt fokus på dette i 2016 i våre klinikker, og nasjonale kvalitetsregistre 
hvor det tidligere har vært dårlig dekningsgrad er nå betydeligforbedret. 
Vi har fortsatt noen kvalitetsregistre med forbedringspotensiale på dekningsgrad, dette 
er regelmessig punkt i oppfølgingsmøte med aktuelle klinikker. 
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• Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 

 
Vi har startet opp med å tilegne oss kunnskap om gjennomføringen av 
minimetodevurderinger, men har til nå ikke brukt denne metoden som et verktøy ved 
innføringen av nye metoder/praksis i Nordlandssykehuset HF.  Det kreves ytterligere 
kompetansebygging blant fagfolk og jevnlig bruk for å bli trygg i bruken av 
minimetodevurderinger som verktøy. Vi har i 2016 ikke hatt mulighet til å prioritere 
dette.  
 

 
• Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og 

oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser 
og for personell som har vært involvert i hendelsene. 

 
Foretaket har ved utgangen av året seks ansatte som har deltatt på to dagers opplæring 
i hendelsesanalyser gjennom Helsedirektoratet. Det er igangsatt en forsøksordning med 
gjennomføring av tre analyser for å skaffe erfaring med bruk av metoden. Den tredje 
analysen avsluttes like over årsskiftet. Erfaringene vil danne utgangspunkt for utvikling 
av et prosedyreverk som integrerer hendelsesanalyser i det allerede eksisterende 
kvalitetssystemet. Det jobbes med å etablere en regional koordinering av denne 
innføringen. Videre arrangerer Nordlandssykehuset regionalt kurs i Hendelsesanalyser i 
mars 2017, samt at vi har en representant i den nasjonale gruppen som utvikler en 
nasjonal erfaringsbasert modell. 
 
Sykehuset har en overordnet prosedyre for Psykologisk debriefing, RL0728. To klinikker 
har i tillegg lokale prosedyrer for debrief. Videre publiseres det sammendrag av et utvalg 
alvorlige hendelser. Disse blir valgt ut av kvalitetsutvalg ved Nordlandssykehuset i 
behandlingen av 3-3 meldinger. Uønskede hendelser og sammendrag av alvorlige 
hendelser publiseres i flere styresaker gjennom året. 
 

 
• Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene. Mål: reduseres med 25 pst. 

innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. 
 

Andel pasientskader måles på tre parameter; andel pasientskader pr 1000 liggedøgn, 
andel pasientskader pr 100 innleggelser samt andel innleggelser med minst en 
pasientskade. Nordlandssykehuset HF har nådd målet for to av tre parameter 
(presentert i styresak 105-2016). Tallene viser at etter en jevn nedgang siden målingene 
startet i 2010, har nedgangen nå stagnert. Det forventes at innføring av nye 
innsatsområder mot sepsis og tidlig oppdagelse av forverret tilstand, samt en bred 
innsats for bedre legemiddelhåndtering i 2017 vil føre til en videre nedgang i 
pasientskader. 
 

 
• Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i a) vitenskapelige 

artikler og b) konkrete prosjekt for klinisk kvalitetsforbedring. 
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Nordlandssykehuset HF kan vise til flere vitenskapelige artikler og kliniske prosjekter 
som tar utgangspunkt i befolkningsundersøkelser, i første rekke Tromsøundersøkelsen. 
Vi har derimot få indikasjoner på at noen av artiklene og prosjektene baserer seg på 
data fra nasjonale registre. For foretaket er det ønskelig at forskningsmiljøene i større 
grad nyttiggjør seg data fra kvalitetsregistre til publikasjoner og prosjekter. Dette er 
også noe av bakgrunnen for at informasjon om registre har fått en tydelig plass i 
beskrivelsen av fag og forskning i foretaket  
(https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/kvalitetsregistre). 
 

 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
  
Nordlandssykehuset 

• I samarbeid med Helse Nord RHF løfte eksisterende ASJ-løsning over på ny 
plattform innen 1/7 2016 og delta som superbruker i videre utrulling av 
løsningen til UNN, HSYK og FIN høsten 2016. 
 
 

Den nye elektroniske portalen for strukturert journalanalyse, nå kalt GTT-portal, ble 
løftet over på ny plattform og tatt i bruk ved Nordlandssykehuset HF fra november 2016. 
Det har vært utført grundig arbeid med portalen og verifisering av triggere ved GTT som 
et samarbeid mellom seksjon for pasientsikkerhet, seksjon for prosesstøtte og 
leverandøren, SAS Institute. Data for Nordlandssykehuset HF fra og med juli 2016 skal 
granskes i den nye portalen av teamene fra Nordlandssykehuset. De andre foretakene 
(UNN, HSYK og FIN) vil ha manuell granskning av pasientjournaler for 2016. Opplæring 
og bredding av den nye elektroniske portalen til de andre foretakene i Helse Nord RHF 
hadde oppstart i januar 2017, og det er forventet at løsningen vil være i bruk ved de 
andre foretakene ved gjennomgang av resultater for 1 tertial 2017. 
 

 
• Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 

kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 

 
Vi har i 2016 ikke hatt kapasitet for å utarbeide slik handlingsplan. Vi har derimot god 
samhandling med Sykehusapoteket i forhold til anskaffelse, distribusjon, produksjon og 
bruk av legemidler og flere av våre sengeposter har avtale med sykehusapoteket om 
aktiv forsyning via dem. 
 

 
 
 
4.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2016 

• Alle innsatsområder igangsatt i Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til 
alle relevante enheter.  
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Spredningsplanen for innsatsområdene er under revisjon, noe som i løpet av 2017 vil 
kunne føre til endringer i hvilke enheter som skal innføre hvilke innsatsområder. 
Generelt jobbes det systematisk med tiltak på hvert innsatsområde, og alle relevante 
enheter jobber på ulikt nivå med sine tiltakspakker. Det er fremdeles praktiske 
utfordringer knyttet til implementering av enkelte tiltak, som for eksempel 
legemiddelgjennomgang for alle pasienter med fallrisiko.  
 

 
• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  

 
Generelt jobbes det systematisk med tiltak på hvert innsatsområde, og alle relevante 
enheter jobber på ulikt nivå med sine tiltakspakker. Status for innføring av 
tiltakspakkene følges opp av styret gjennom dashbordet som legges fram to ganger årlig. 
I forkant av dette gjennomføres en kartlegging av status i alle enheter som omfattes av 
spredningsplanen for innsatsområdene. Aktuelle utfordringer og fokusområder 
rapporteres i månedlig virksomhetsrapport. 
 

 
• Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 

dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 
 

Prosjekt i regional regi ble ikke startet i 2016. I forbindelse med renovering av A/B 
blokka ved Nordlandssykehuset i Bodø er det startet et prosjekt for å etablere 
midlertidige løsninger, og forberede framtidig løsning for medisinrom og 
medikamentforsyning. Prosjektet er i etableringsfasen og involverer sykehusapoteket. 
 

 
 
 

4.3 Smittevern 
 
 
Mål 2016 

• Krav fra HOD er at andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 prosent 
ved prevalensundersøkelsene. Helse Nord RHF opprettholder kravet til 
helseforetakene om at sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges, skal være 
null innen utgangen av 2016. 

 
Resultatene ved de nasjonale prevalensundersøkelsene skiller ikke på om 
helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) kommer fra primær- eller spesialisthelsetjenesten, 
om HAI har oppstart på avdelingen hvor den rapporteres og om den kan forebygges. 
 
Vi følger opp egne prevalenstall med aktuelle klinikker og poster, men metode for 
registrering gjør det vanskelig å sammenligne oss med andre foretak. 
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Vi har ligger høyere enn landet både i forhold til total andel infeksjoner og andel egne 
infeksjoner ved prevalensmålinger, og dette vil følges opp videre sammen med nytilsatt 
smittevernoverlege. 
 
Siste publiserte resultater på helsenorge.no er fra mai 2016. 
 

 
 

• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak4. Dette 
skal blant annet omfatte: 

o Årlig rapportering av antibiotikaforbruk, fordelt på antibiotikagrupper 
og avdelinger. 

o Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk. 

 
Vi har hatt en arbeidsgruppe som høsten 2016 har utarbeidet 
antibiotikastyringsprogram for Nordlandssykehuset HF.  Dette ble overlevert medisinsk 
direktør i slutten av desember 2016 og skal implementeres i 2017.  Sentral i 
implementeringen blir både nytilsatt smittevernlege og farmasøyt i 50 % stilling.   
 

 
• Prevalensundersøkelse av helsetjenesteassosierte infeksjoner skal utføres to 

ganger årlig i henhold til forskrift. Hvert helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine prevalenstall to ganger i året til Helse Nord RHF. 
 

NOIS-PIAH gjennomføres fire ganger årlig (både de to obligatoriske målingene og de to 
frivillige).  Resultatene rapporteres til Helse Nord RHF enten i etterkant av 
styrebehandling ved Nordlandssykehuset HF eller i oppfølgingsmøte mellom Helse Nord 
RHF og Nordlandssykehuset HF. 
 

 
• NOIS-registrering: Det skal være minst 95% oppfølging for alle inngrep som 

omfattes av forskriften. Hvert helseforetak skal rapportere og kommentere sine 
infeksjonstall for hvert tertial til Helse Nord RHF. 

4 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.  
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Innleveringsfrist for 3.tertial 2016 er 1.april i år.  Nedenfor er derfor perioden 
1.september 20115 til 1.september 2016. Vi purrer både skriftlig og per telefon for å 
oppnå̊ høyest mulig tilbakemelding, men klarer ikke oppnå 95 % for alle typer inngrep 
på alle sykehus. 
 

Operasjon Total oppfølgingsprosent NLSH 
HF 

Nasjonal 
oppfølgingsprosent 

Keisersnitt 99,3 % 90,7 % 
Hofte hemiprotese 97,0 % 91,6 % 
Hofte totalprotese 99,4 % 97,7 % 
Kolecystektomi 100 % 89,4 % 
Kolonkirurgi 82,9 % 96,2 % 

 

 
 

• Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2. og 3. generasjons 
cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner. Mål: 30 % reduksjon i 
samlet bruk i 2020 sammenlignet med 2012. 

 
Rapportering på antibiotikabruk, både samlet for foretaket og pr avdeling vil inngå i 
antibiotikastyringsprogrammet.  For 2016 har vi ikke tilfredsstillende rapportering på 
dette, men salgstall for 2016 vil inngå i oppfølging av antibiotikastyringsprogrammet 
for utvikling av forbruk fremover. 
 

 
 

4.4 Beredskap  
 

 
Mål 2016:  

• Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser innen utløpet av 2016 for de systemer 
som inneholder sensitiv personopplysninger i tråd med gjeldene lover og 
forskrifter. 

 
Nordlandssykehuset HF har tatt utgangspunkt i bestilling fra Hele Nord RHF datert 
24.11.15 og gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (heretter ROS) i henhold til 
denne. 
 
Fokuset i 2016 har vært på del 1 av bestillingen: 
Applikasjoner som hovedjournalsystem og spesialistmoduler. 
• Hovedjournalsystem 
• Laboratoriesystemer 
• Røntgensystemer 
• Spesialistmoduler som er egne applikasjoner med et spisset medisinsk 
spesialistfokus.  
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Det er i 2016 gjennomført 12 ROS innenfor informasjonssikkerhet. Det er gjennomført 
ROS på DIPS i alle klinikker med unntak av Diagnostisk klinikk.  
Følgende ROS-analyser er gjennomført 
• DIPS  - Medisinsk klinikk 
• DIPS – Kvinne/barn klinikk 
• DIPS – Akuttmedisinsk klinikk 
• DIPS – Prehospital klinikk 
• DIPS – Hode/bevegelsesklinikk 
• DIPS – psykisk helse og rus klinikk 
• DIPS – Kirurgisk/Ortopedisk klinikk 
• Røntgen – Sectra  
• Røntgen – Syngovia 
• LAB – Labcraft 
• LAB – Sympathy 
• AMK – AMIS 
 
To analyser innenfor LAB planlegges gjennomført i januar 2017. Videre er Partus ROS-
analysert i 2015.  
 
Status på analysene og fremdriften har blitt fremlagt styret tre ganger i 2016.  
 
For 2017 planlegges neste punkt på bestillingen, som omhandler MU. 
 

 
• Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap. 
 

Man kan dele beredskapsplanverket inn i to deler hvor den ene delen er overordnet nivå 
og den andre delen er avdeling/enhetsnivå. Med det overordnede nivå menes et 
beredskapsplanverk som er gjeldene for en hel lokasjon. Det vil si at hver lokasjon ved 
Nordlandssykehuset HF har hvert sitt overordnet beredskapsplanverk. Dette planverket 
ble i 2016 øvd og evaluert ved flere anledninger gjennom deltagelse på samvirkeøvelser 
hvor flere samarbeidende etater deltok.  
 
Ved hendelser/katastrofer benytter Nordlandssykehuset HF seg av 
krisehåndteringsverktøyet CIM. Betjeningen av verktøyet ble øvd 13 ganger i 2016. I 
tillegg kommer 5 reelle hendelser hvor verktøyet ble benyttet. Etter å ha gjennomført 
nevnte øvelser og reelle hendelser, blir det utført justeringer av planverket hvis behovet 
er tilstede.  
 
Det ble i nov. 2016 gjennomført stabsopplæring for katastrofeledelsen hvor instruktører 
fra politiets stabsopplæring sto for gjennomføringen.    
 
De avdelingsvise/interne beredskapsplanene skal beskrive hvordan avdelingen/enheten 
skal agere ved en hendelse.  Ved gjennomføring av øvelser er evaluering og oppdatering 
av eksisterende planverk innebygde rutiner. Det er 133 avdelinger /enheter som har 
utarbeidet eget planverk for Brann og evakuering. Det er også avdelinger/enheter som 
har utarbeidet egen beredskapsplan for bortfall av kritisk infrastruktur i de tilfeller det 
overordnede planverket ikke blir utfyllende nok. Det er pr i dag 105 avdelinger/enheter 
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som har sett dette nødvendig. Det kan nevnes at det ble gjennomført 112 øvelser i 
Nordlandssykehuset HF bare rettet mot brann og evakuering i 2016. 
 

 
• Følger opp at påtalte avvik i Riksrevisjonens rapport om beredskap lukkes og at 

oppfølgingen rapporteres i tertialrapportene. 
 

De somatiske sykehusene i Lofoten, Vesterålen og Sentrum (Bodø), har en kapasitet på 
sine nødstrømsaggregat som opprettholder full drift ved sykehusene hvis strømtilførsel 
fra leverandør stopper opp. Aggregatene blir testet månedlig hvor det gjennomføres 
fullskalatest og hele sykehuset går på nødstrøm.  
 
Det er gjennomført øvelser ved avdeling hvor agenda er bortfall av strøm. 
Erfaringsrapport ble skrevet og distribuert til hele HF da læringsutbyttet var overførbart 
til andre avdelinger og staber. 
 
I desember 2015 ble «3-årig rullerende øvingsplan for bortfall av vann og EL» ferdig 
utarbeidet. Planen inkluderer hele Nordlandssykehuset HF og det skal øves både på 
avdelingsnivå og overordnet nivå. 
 
Arbeidet med utarbeidelse av ny ROS for bortfall av vann og strøm er iverksatt men er 
pr. i dag ikke ferdigstilt. Arbeidet forventes å være ferdig i løpet av første halvår 2017. 
Som et resultat av dette arbeidet ble det fastslått at et relevant tiltak var å få montert 
ekstern påkobling for vann på utsiden av byggene og er ferdig ved lokasjonene i Lofoten 
og Vesterålen. Det er samtidig opprettet samarbeid med kommunene som har et 
leverandøransvar hvor lokasjonen i Lofoten er først ute. Dette har resultert i at det nå 
skrives ny leveranseavtale for drikkevann hvor det foreligger en prioritering av 
sykehuset. Det er avtalt øvelse i samarbeid ned kommunen i løpet av februar 2017. Dette 
er forebyggende og beredskapsmessige tiltak for å styrke robustheten i kritisk 
infrastruktur. 
 
I oktober 2016 fikk Lofoten en hendelse hvor bortfall av vann var en realitet. Den 
eksterne tilkoblingen ble da testet. Erfaringer fra dette bortfallet er evaluert og kommet 
til uttrykk i forskjellige tiltak ved sykehuset, samt som grunnlag for avtalen med 
kommunen.  Fremdriften i arbeidet rapporteres gjennom tertialrapporten ved Senter for 
drift og eiendom.   
 

 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse 
 
 
Mål 2016: 

• Bidra til å videreutvikle og ta i bruk fremskrivninger fra Nasjonal 
bemanningsmodell. 

 
Nordlandssykehuset HF er med i Helse Nords RHF sitt arbeid med å ta i bruk Nasjonal 
bemanningsmodell. Vi har deltatt med flere representanter på workshop i Oslo og fått 
presentert modellen og sett hvordan den brukes i Helse Vest. Nasjonal 
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bemanningsmodell vil bli brukt til framskrivninger i Strategisk utviklingsplan for 
Nordlandssykehuset HF i nært samarbeid med de kliniske miljøene. 
 

 
• Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. 
 

Nordlandssykehuset HF har i samme periode som Helse Nord utviklet og vedtatt 
handlingsplan for rekruttering og stabilisering utviklet sin egen plan for "Rekruttering i 
Nordlandssykehuset 2016-2020-strategier og tiltak". Denne planen er i tråd med Helse 
Nords plan og etter forventning om implementering i foretakene. Følgende konkrete 
tiltak er satt opp og i ferd med å gjennomføres for 2016/2017: 
 

1. Prosjekt - Opplæring av enhetsledere i medisinsk klinikk med tanke på å 
utvikle et helhetlig opplæringsprogram i rekruttering for ledere.  

a. Temaer: gjennomgang av alle faser i rekruttering, valg av,- og testing av 
ulike verktøy.  

2. Prosjekt: 360 grader visualisering av bioingeniørens hverdag  
a. Gjennom ulike digitale virkemidler, film, bilde, teks og lys søke å lage en 

virtuell presentasjon av bioingeniørens hverdag, hvor målsetningen er å 
tiltrekke oppmerksomhet fra denne yrkesgruppen. 

3.  Profilering av Nordlandssykehuset som arbeidsgiver 
a. Gjennom samarbeid og avgrensing få frem og presentere 

Nordlandssykehuset med de muligheter som finns for aktuelle 
yrkesgrupper i arbeidsmarkedet.  Nordlandssykehuset i lag med mange 
andre foretak er svært underkommunisert på disse områdene.  Det vil for 
2017 utarbeides en fullstendig handlingsplan for dette området.   

4. Profilering av Nordlandssykehuset 
a. Utvikle egen hjemmeside for arbeidsgiverprofilering/branding. 
b. Utvikle oss” Smart på nett” - felles profilering via digitale medier og større 

bruk av digitale verktøy, samt videreutvikling av profileringsmateriell  
c. Håndtere (utvikle og gjennomføre) overgang fra annonsering i 

papirmedia til full digitalisering i sosiale medier og andre digitale 
plattformer 

5. Lederstøtte ved rekrutteringssvake grupper 
a. Bistå operativt i rekruttering av faggrupper som er 

rekrutteringsutfordrende, med utvikling av gode kompetanse-, og 
kandidatprofiler. Utvikle digitalisert profileringsmateriell, skreddersydd 
for å nå aktuelle målgrupper samt bistå i selektering og "mottak" av 
aktuelle kandidater. 

i. Aktuelle prioriterte faggrupper er; legespesialister, 
spesialsykepleiere og bioingeniører 

 
 

• Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1. 
Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående 
skole i egen helseregion. 

 
Foretaket innfrir antall turnusplasser slik Oppdragsdokumentet beskriver, det vil si 25 
leger, derav 15 i Bodø, 5 i Lofoten og 5 i Vesterålen. Videre innfris krav om praksisplasser 
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for studenter i henhold til normeringstall i oppdragsdokumentets vedlegg. Der er 
utfordringer med dette på grunn av omstilling fra sengepost til dagbehandling og at 
dette ikke samstemmer med rammeplaner. I tillegg er det utfordrende å skaffe 
tilstrekkelig praksisplasser på grunn av byggeaktivitet. Likevel innfris kravene. Måltallet 
for inntak av helsefaglærlinger ble i 2016 innfridd slik beskrevet, da 11 nye lærlinger ble 
ansatt.  
 

 
• Delta i prosjekt «ledermobilisering». 
 

Nordlandssykehuset HF har deltatt i det nasjonale prosjektet ledermobilisering med 
oppstart august 2016 og fullføring januar 2017. Det er gjennomført et prosjekt med 19 
deltakere fra klinikkene. Klinikkene har vært prioritert da Nordlandssykehuset HF har 
de største utfordringer med å rekruttere til lederstillinger i klinikk. 
 
Prosjektet har synliggjort verdien av god ledelse, innført et systematisk forløp som 
støtter ledere i deres arbeid med å få fram gode lederkandidater og gitt medarbeidere et 
verktøy for å avklare om ledelse er noe for dem. Hensikten med programmet er å få 
større rekruttering til lederstillinger i foretaket.  
 
Til å innfri mål og handtere utfordringer foretaket har, kreves god ledelse.  Vi har for få 
søkere til disse viktige stillingene. 
 

 
• Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og 

intensjon for studiet. 
 

Foretaket rekrutterer kandidater til Master i helseledelse ut fra behov for kompetanse 
og etter kriterier om egnethet for utdanning og videre lederstilling i foretaket. I 2016 -
2018 har foretaket 4 kandidater i utdanning. 
 

 
• Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.   
 

Nordlandssykehuset HF ble tildelt 2 plasser på Nasjonalt topplederprogram for 2016. To 
deltakere fra henholdsvis Medisinsk- og Akuttmedisinsk klinikk har deltatt i 
programmet. To nye deltakere fra både Kirurgisk/Ortopedisk- og Psykisk helse- og 
rusklinikk er påmeldt for våren 2017. Det tas opp kun et kull årlig fra og med 2016. 
 

 
• Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.16 per 

foretak: 
Foretak Andel deltid mindre enn Stillingsandel større enn 
FIN 16 % 92 % 
UNN 19 % 92 % 
NLSH 30 % 92 % 
HSYK 30 % 92 % 
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Andel deltid er i desember 2016 på 33,3 %, dvs. praktisk talt uendret fra desember 2015. 
Måltallet på 30 % er ikke nådd. Deltidsandelen er størst blant ansatte som arbeider i 
turnusordninger. I 2016 har vi hatt fokus på fortrinnsrett til å øke stillingsbrøk ved 
ledighet i stillinger og fokus på ny bestemmelse om å omgjøre ekstravakter til faste 
stillinger. Flere har fått økt sin stillingsbrøk, men mange ønsker større stillingsbrøk, ikke 
hel stilling. 
 
I 2017 skal arbeidet med å redusere andel deltid prioriteres. Det vil fortsatt være fokus 
på fortrinnsrett til å øke stillingsbrøk og omgjøring av ekstravakter til faste stillinger. På 
bakgrunn av rapport fra en questbackundersøkelse i 2016 (tema: Hvordan 
rekruttere/beholde sykepleiere) skal man se på hvilke tiltak som kan settes inn for å øke 
heltidsandelen. Av tiltak som vurderes er opprettelse av bemanningspool/ressurssenter, 
tilrettelegging av arbeidstid ved økt stillingsbrøk, færre nattvakter mot flere helger mv. 
 
Gjennomsnittlig stillingsandel ligger også stabilt på 85 % for fast ansatte. Måltallet på 
92 % synes umulig å nå hvis det skal baseres på dagens beregningsmodell, hvor også 
kategorien fast ansatte på heltid ikke kommer ut med 100 % stilling, men ligger 
forholdvis stabilt på 96,5 %. 
 

 
• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 

måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS.  
 

Nordlandssykehuset HF har startet aktivitetsstyrt ressursplanlegging ARP (ABP) i 
forhold til leger. Sju av åtte klinikker har leger i vakttjeneste. Tre klinikker har 
arbeidsplaner på 26 uker eller mer for sine legegrupper. To klinikker har kortere planer, 
en klinikk har ikke prioritert arbeidet med arbeidsplaner på grunn av omfattende 
omorganiseringsprosesser, mens den største av klinikkene er godt i gang med 
arbeidsplanene til sine LIS’er.  
 
HR-avdelingen har i 2016 hatt kurs og opplæring i arbeidstid og arbeidstidsplanlegging 
og gitt praktisk bistand til alle som har bedt om det. Arbeidet ble noe hemmet av 
streiken blant leger og venting på Rikslønnsnemndas kjennelse. 
 

 
• Bidra i arbeidet med å innføre ny legespesialitetsstruktur 
 

Helseforetaket deltar i nettverk og møter på regionalt nivå og har løpende mailkontakt 
med regional koordinator i Tromsø. Oppfølgingen er krevende i en oppstartfase da 
mange praktiske spørsmål må finne sin løsning underveis. Flere interne funksjoner er 
involverte i koordinering og oppfølging; medisinsk direktør, fagsjef, HR- avdelingen og 
klinikkene. HR-avdelingen skal ivareta ulike administrative oppgaver. De øvrige følger 
opp faglige forhold rettet mot innholdet i legespesialistutdanningen. 
 

 
• Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for 

kompetanseledelse, og ta dette i bruk. 
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Nordlandssykehuset HF deltar i prosjekt Kompetanseledelse og har i 2016 bidratt med 
utvikling og innføring av kompetansemodulen. Det er opprettet 5 piloter, laget plan for 
utrulling av modulen, samt kommunikasjonsplan for informasjon og introduksjon av 
systemet i alle klinikker og stabsenheter. Det er startet opp opplæring og undervisning til 
ledere og fagansvarlige og utlysning av prosjektmedarbeider. Lokal prosjektleder deltar 
i alle regionale prosjektmøter i regi av Helse Nord. 
 

 
Bidra til kompetanseutvikling, samt videreutvikle tilbud gjennom e-læring, 
simulatortrening mv. 

 
Nordlandssykehuset HF kartlegger kompetanse årlig, og ut fra de innrapporterte 
kompetansebehov utvikles handlingsplan. Gjeldende plan har en virketid fra 2016-2017. 
I denne perioden er det planlagt 9 lengre utdanningsprogrammer, de fleste innen 
medisinskfaglige områder. Også administrative områder og på systemnivå, er det 
planlagt og vil bli gjennomført i virketidsperioden.  Det er også utviklet handlingsplan 
for videreutdanning hvor tiltakene skissert for 2016 er gjennomført.  I tillegg er det 
planlagt og gjennomføres 39 kurs/konferanser. Det arrangeres årlig kurs og fagdager 
for foretakets barneansvarlige. Videre er det gjennomført 6 forelesninger innen ulike 
medisinske fagtemaer av Nordlandssykehusets ansatte, «Nordlandssykehuset i Stormen». 
Ellers tar 62 ansatte videre-/masterutdanning ved ulike utdanningsinstitusjoner.  
 
Det har det siste året i mindre grad enn tidligere vært utviklet e-læringsprogrammer 
grunnet lengre sykefravær og redusert personellressurser. Her har vi bidratt til utvikling 
av dokument for organisering av e-lærling i Nordlandssykehuset, utviklet digitale 
løsninger for informasjon ved 360 graders virtuell filming og utviklet digitale løsninger 
for kompetanseoverføring.  
 

 
• Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 

som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 
 

Ledere deltar løpende i kurs og utdanningstiltak innenfor fag, administrasjon og ledelse. 
Tiltakene prioriteres i klinikkene. På foretaksnivå gjøres det en prioritering ift deltakelse 
i Nasjonalt topplederprogram og årlige masterstudier. Disse programmene støttes 
økonomisk som en fast ordning. HMS-kurs kjøres også årlig for ledere, verneombud og 
tillitsvalgte.                                                                                                                                          
 
Etter en periode med manglende ressurser for gjennomføring av ordinær 
lederopplæring, ble det i 2016 planlagt nye tiltak, slik at både introduksjonskurs for nye 
ledere, lederopplæring for øvrige ledere, lederutvikling, samt etablering av en 
lederarena settes i gang allerede i februar måned 2017. Disse programmene skal 
framover gjennomføres kontinuerlig. 
 

 
• Gi lederstøtte ved å ta i bruk Helse Nords lederhåndbok.  
 

Det har siden 2015 vært arbeidet med å utvikle lederhåndbok i Compendia, samme 
system hvor det er etablert Personalhåndbok i alle helseforetakene i Helse-Nord. 
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Prosjektet har vært ledet av Helse-Nord RHF, og hvert av foretakene har deltatt med en 
lokal prosjektleder. Fra Nordlandssykehuset HF har vi i tillegg hatt med en 
avdelingsleder i prosjektgruppen for å gi innspill til arbeidet med et lederperspektiv.  
 
Det har imidlertid vist seg vanskelig å finne ressurser til å prioritere arbeidet i de fleste 
av foretakene. Turnover og sykefravær blant nøkkelpersoner har også medvirket til at 
arbeidet periodisk har stoppet opp. Det gjenstår enda mye før vi vil kunne lansere en 
lederhåndbok hos oss. 
 

 
• Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 

eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet.  

 
Status per tiden er at hvert fagmiljø/spesialitet gjennomgår høringsnotat for læringsmål 
i del II og III til ny forskrift for spesialisering for leger. I første omgang innhenter vi 
tilbakemeldinger for å utarbeide et høringssvar, samt å få en oversikt over hvilke 
læringsmål vi kan tilby for hver spesialitet i vårt foretak. Når den endelige forskriften 
vedtas, legges denne til grunn for en vurdering av hvilke spesialiteter 
Nordlandssykehuset vil være utdanningsinstitusjon for, og utarbeiding av 
utdanningsplaner for hver spesialitet. 
 
Våren 2017 vil det bli utviklet introduksjonskurs for nye LIS1. Det baseres på tidligere 
turnuslegekurs og komplementert med temaene i felles kompetansemodul (FKM). I 
tillegg er det planlagt veiledningskurs med hensyn til LIS1, dato er ennå ikke avklart.  
Innen psykisk helse og rus, voksenpsykiatri, er LIS på DPS i Lofoten og Vesterålen 
deltagere i Psykiaterutdanningsprogrammet for voksne i Nord- Norge (RHF) (4 
samlinger á to dager og 10 heldags veiledningsdager i gruppe). Innen barne- og 
ungdomspsykiatri deltar LIS på Utdanningsprogrammet for Barne- og 
Ungdomspsykiatri (RHF).  
 

 
• Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 2016 og ha oversikt over 

utdanningskapasitet. 
 

Nordlandssykehuset HF har oppdaterte planer for videreutdanning som var ferdigstilte 
innen 1. juni 2016, og tiltakene i handlingsplanen ble gjennomført i henhold til 
prioriteringer. Handlingsplanen er sendt Helse Nord RHF innen aktuell dato.  
 

 
 
Foretaksspesifikke mål  
 
Nordlandssykehuset 

• Ansvar for prioritering, koordinering og utvikling av nye e-læringskurs i 
regionen. 
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Kursene listet opp under er utviklet i Helse Nord i 2016. Kursene ligger på Campus. Kurs i 
Smittevern Isolering er delt med andre regionale foretak i Norge.  
 

• Smittevern Isolering  
• Strålevern grunnkurs  
• Strålevern for brukere av mobile c-buer 
• PR33953: Oppholdsregistrering EPJ DIPS 
• Etiske retningslinjer for Helse Nord 
• Hva ser pasienten på Helsenorge.no? 

 
I tillegg har vi importert flere kurs kostnadsfritt fra andre foretak: 
 

• Legemiddelsamstemming (Helse Midt) [under vurdering] 
• 10 trinn for vellykket amming (Helse Sør-Øst) 
• Preoperativ håndhygiene (Helse Vest) 
• Hindre drop-out fra rusbehandling (Helse Sør-Øst) 
• Antibiotikabruk i sykehus (Helse Vest) 
• Den gylne pennen (DiFi) 
• Den vanskelige samtalen (kurs for ledere) Difi 
• Fungerer det digitalt da? (Difi) 
• Er det sikkert? Et e-læringskurs i informasjonssikkerhet for ledere (Difi) 

 
 

• Ansvar for å bidra til at felles nasjonal kurskatalog utvikles, og at generell avtale 
om deling av kurs utarbeides. 

 
Det er utarbeidet retningslinjer for deling av e-læring som er signert av HR-direktører i 
alle regionale helseforetak. Denne avtalen skal støtte opp under det delingskulturen som 
er bygget opp mellom helseforetakene i spesialisthelsetjenesten. E-læringskurs skal deles 
kostnadsfritt etter gjeldene tekniske spesifikasjoner.  
 
Den interregionale arbeidsgruppen for e-læring er også involvert i prosjekt for ny LIS 
utdanning i Norge. Dette gjør at utviklere og koordinatorer av e-læring blir tettere 
koblet til prosjektet. Det er også satt opp et plattformprosjekt nasjonalt som ser på en 
xAPI / LRS løsning nasjonalt. Helse Nord har kommet lengst i dette arbeidet. Helse Nord 
kan regne med å måtte bidra med å utvikle e-læringskurs til LIS utdanning.  
 

 
• Teste ut og etablere et felles LRS mellom helseregionene. 
 

LRS er oppe og kjører på adressen https://lrstest.helsenord.no med mulighet for import 
av data fra Campus, men er fortsatt under utredning for endelig løsning. 
 
Per-Henrik Kvalnes er regional koordinator og har deltatt på flere interregionale møter 
ang LRS og den nye LIS utdanningen. Det går mot at det blir et LRS i hver region og ikke 
et felles slik som foreslått. De viser seg vanskelig å få til en nasjonale LRS. 
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• Videreutvikle dagens nettverk for e-læring, og opprette et adminforum bestående 
av e-læringskoordinator i hvert HF. 
 

Per-Henrik Kvalnes – koordinerer koordinatorforumet i Helse Nord, og representerer 
Helse Nord i arbeidsgruppen for interregionalt nettverk for digital læring. 
Koordinatorforum eies av HR-sjef Knut Lange land i Helse Nord RHF.  
 
Det har i løpet av 2016 vært utviklet en ny e-læringsstrategi for Helse Nord. Den tegner 
opp prinsipper for deling av e-læring og den formelle organiseringen av e-
læringskoordinatorer ved hvert foretak.  
 
Sven Jonsson– koordinator for UNN 
Trond Kristiansen– koordinator for Nordlandssykehuset 
Espen Sørensen – koordinator for Helgelandssykehuset 
Kenneth Grav – koordinator for Finnmarkssykehuset 
Kjersti Gjerdevik – kontaktperson for Sykehusapotek Nord 
 

 
• Ansvar for at det opprettes en styringsgruppe innenfor e-læring sammen med 

regionalt utdanningssenter. 
 

Det er ikke opprettet styringsgruppe i 2016. Hovedsakelig fordi den nye strategien ikke 
blir godkjent før nå i 2017. Det arbeides fortsatt med prioritering av kurs. Videre arbeid 
for etablering av styringsgruppe fortsetter i 2017. 
 

 
 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
 
Mål 2016 

• Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 
 
 

Nordlandssykehuset HF deltar i Helse Nords Forvaltningsforum for 
medarbeiderundersøkelsen (MU), samt forum for å bidra til å utvikle ny sammenslått 
MU og Pasientsikkerhetskulturundersøkelse (PSKU).  
 
Arbeid med kartlegging for MU 2016 ble gjennomført før jul i henhold til planen og er nå 
under videre prosess basert på lokalt forbedringsarbeid ute i den enkelte enhet.  
 
Forberedende arbeid med pilotering av den nye undersøkelsen ble gjennomført på 
slutten av året, og piloten er under gjennomføring som planlagt nå i begynnelsen av 
2017. 
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• 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 HF har deltatt i prosjekt «Identifisere områder for regionalt 
koordinert ferieavvikling f.o.m. 2016«, der utgangspunktet var å identifisere områder 
hvor hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet tilsier at bruk av vikarer ikke er ønskelig. Det 
har vært 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 planer for ferieavvikling 2016 kartlagt. Bildet for 2016 er at det meste av 
ferieavvikling handteres internt i Nordlandssykehuset HF, og at allerede inngått 
samarbeid med UNN og St. Olav videreføres.  
 
Målet med samordning under ferieavvikling vil derfor være nådd. Nordlandssykehuset 
HF vil snarlig evaluere ferieavvikling 2016 med tanke på ferieplanlegging 2017. 
 

 
• Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial 

rapporteres tiltak for å nå målet. 
 

Totalt sykefravær for 2016 var 8,9 %. Fraværet fordeler seg med 6,5 % som 
langtidsfravær (fravær over 16 dager) og 2,4 % som korttidsfravær (fravær inntil 16 
dager). Måltallet på 7,5 % er ikke nådd til tross for at en rekke tiltak er gjennomført.  
 
I henhold til vedtatt plan for IA-arbeid, er blant annet følgende tiltak gjennomført i 
2016: 
 
Forankring, gode rutiner, samhandling og kompetansebygging 

1. Opplæring for ledere, verneombud og tillitsvalgte 
• Gjennomført HMS kurs for 77 ledere, tillitsvalgte (TV) og verneombud 

(VO) desember 2015 og januar 2016 
2. Prosess i personalgruppene; basert på metode for å utvikle nærværskultur 

• Ledersamlinger og personalmøter med tema sykefravær, rettigheter og 
plikter, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers 
medvirkningsplikt samt fokus på nærværsfaktorer 

3. Omstillingsarbeid; utvikle og følge gode prosedyrer for omstilling med bistand fra 
HR omstillingsteam  

4. Fraværsrapportering; god oversikt over sykefravær 
5. Fokus på enheter med høyt fravær; hjelp fra HR-avdelingen og 

bedriftshelsetjenesten til utvalgte enheter 
• Bistand til ledere ved gjennomføring av dialogmøter 
• Utprøving av ny arbeidsplass ved omplasseringer internt og/eller eksternt 

for å finne ut arbeidsevne 
• Arbeidsplassvurderinger i samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT) 

for å legge bedre til rette i forhold til den enkeltes helseplage 
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Utvikle helsefremmende arbeidsplasser 

6. Medarbeiderundersøkelsen (MU) brukes målrettet; lokalt forbedringsarbeid 
basert på tiltak relatert til funn etter kartlegging av arbeidsmiljø 

• Gjennomført kartlegging knyttet til MU 2016/2017 
 
Forebyggende arbeid 

7. HMS-system/HMS-arbeid; oppdatering av HMS-systemet 
• Gjennomført internrevisjon, tema sykefraværsoppfølging 
• Foretatt diverse oppdateringer 

8. Seniorpolitikk; egne tiltak utledet av vedtatt seniorpolitikk 
9. iBedrift; eget konsept som gjennomføres i utvalgte enheter i nært samarbeid med 

NAV 
• Fulgt opp og gjennomført ved den enkelte enhet som har deltatt i iBedrift 

 
Reagerende arbeid 

10. Oppfølging av ansatte med langtidsfravær 
• Se punkt 5 
• Både BHT og HMS-seksjonen har gjennomført samtaler med 

enkeltpersoner for å bidra til å «sortere» tanker, «finne knagger» og 
prioritere når belastningen ble for stor  

• Bestilt og/eller foretatt målinger av inneklima for eventuelt å avdekke 
eller trygge arbeidstakere om at lokalene er innenfor norm i forhold lov 
og forskrift 

11. AKAN; opplæring av ledere og verneombud/tillitsvalgte 
• Gjennomført som del av HMS grunnkurs  

12. Konflikthåndtering, herunder mobbing og trakassering; opplæring av ledere og 
VO/TV til å kunne håndtere konflikter bedre i en tidlig fase 

• Gjennomført kurs/opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud om 
konflikthåndtering 

• Bistand til enheter med utfordringer i forhold til psykososialt 
arbeidsmiljø, konflikter med mer. 
 

Årsakene til fraværet er sammensatt. Langtidsfravær består av tilfeller der 
arbeidstakere har alvorlige sykdommer, andre kroniske plager og/eller muskel skjelett 
plager og lettere psykiske lidelser. I svært mange av tilfellene tilbakemeldes at årsaken 
ikke er arbeidsrelatert. Korttidsfravær er for det meste knyttet til sykdommer man 
smittes lett av, eksempelvis kraftig forkjølelse, influensa og omgangssyke.  
 
Vi vil intensivere arbeidet med økning av nærvær og reduksjon av sykefraværet i 2017. 
HR-avdelingen vil bidra med kartlegginger, tettere oppfølging og om mulig finne raskere 
avklaringer i forhold til den enkeltes helse og arbeidssituasjon. Klinikker og enheter med 
høyt fravær vil bli prioritert i dette arbeidet, og det skal satses mer på lederopplæring 
for dette feltet.  
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6 Forskning og innovasjon  
 
 
Mål 2016 

• Forskningsmiljøene skal gå sammen med miljøer i andre regioner for å søke på 
prosjekter i nytt felles program (utarbeidet av RHF-ene i samarbeid med Norges 
forskningsråd) for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten. 

 
Det er ikke iverksatt spesifikke tiltak for denne utlysningen utover at forskerne ved 
Nordlandssykehuset HF er informert pr epost om utlysningen. Utlysningen er også 
offentliggjort via foretakets intranett.  
 

 
• Delta i arbeidet med å utvikle en modell for budsjettering av totale kostnader i 

eksternt finansiert forskning i helseforetak, jf. rapport5 fra arbeidsgruppe fra 
2015.  

 
Arbeidet med å implementere denne budsjetteringsmodellen er ikke iverksatt ved 
Nordlandssykehuset HF.  
 

 
• Det er i samarbeid mellom de fire RHF-ene og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF 

gjennomført et forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 
informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene, med 
deltakelse fra både universitetssykehus og helseforetak uten 
universitetsfunksjon, jf. anbefalinger i rapport fra NIFU6 fra 2015. 

 
Tiltaket er slik man fra Nordlandssykehuset HF sin side har forstått det under 
implementering og utprøving ved UNN. Det har derfor ennå ikke blitt aktuelt å ta dette i 
bruk ved Nordlandssykehuset HF.  
 

 
• Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–

2020, sammen med RHF-et.  
 

Nordlandssykehuset HF deltar aktivt i implementering av de tiltakene som er definert i 
Strategi for forskning og innovasjon for perioden 2016 – 2020. Dette skjer gjennom 
deltakelse i Helse Nords relevante fora (USAM og forskningsledernettverket) og gjennom 
interne tiltak i foretaket. Vår oppfatning er at Nordlandssykehuset på en god måte 
bidrar til å realisere de målsettingene som er definert for helseregionen innen forskning 
og innovasjon. Dette gjøres helt konkret ved at foretaket har et bevisst og strategisk 

5 Rapport 06.03.2015 fra arbeidsgruppe nedsatt av HOD og KD – se 
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-
gruppe-6-mars-2015.pdf 
6 Rapport september 2015: NIFU arbeidsnotat 16-2015 - Måling av innovasjonsaktiviteten i 
helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren. 
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forhold til forskning, og har ambisjoner om å øke omfanget av forskningsaktiviteten, noe 
som gjenspeiles i antall publikasjoner, forskere, ph.d.-studenter og prosjekter. 
Nordlandssykehuset har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med UNN og UiT på 
disse områdene, og samarbeider i stadig økende grad med Nord universitet, noe 
dyreforsøkslaben ANILAB er et godt eksempel på. Etableringen av et samarbeidsorgan 
for forskning og utdanning mellom Nord universitet, NLSH, HSYK og Sykehusapotek 
Nord ble også til etter initiativ fra Nordlandssykehuset. 
 

 
 
 
7 Styringsparametere 2016 
 
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. 
 
 
8 Oppfølging og rapportering 
 
Der er kun offisielle NPR data som er grunnlag for rapportering, og der det er mulig kan 
NPR data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord LIS. 
 
Andre 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 
Helsenorge - Kvalitet i helsetjenesten – indikatorer  
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistrene - http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/ 
 
 
9 Sak til HF styrebehandling 

• 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. 

 
 

Forhold knyttet til Pasientsikkerhet og kvalitet rapporteres til styret ved 
Nordlandssykehuset to ganger årlig i egne dashbord, senest i styresak 105-206 
Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016. Disse 
sakene har faste punkter så som status for pasientsikkerhetsprogrammet, GTT tall m.v. I 
tillegg tas det med emner som ikke er faste, eksempelvis trombolysebehandling ved 
hjerneslag og utfordringer knyttet til smittevern.  
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Styresaker knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet er samlet på en egen intranettside. For 
2016 gjelder det 16 saker.  
 

 
• Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2016, 

med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak. 
 

1. Ingen korridorpasienter 
Nordlandssykehuset Bodø har omfattende ombyggingsaktiviteter, og derav fortsatt stor 
trangboddhet. Foretaket har i 2016 hatt 1017 korridorpasienter, hvorav 970 ved 
Nordlandssykehuset Bodø.  
 
Som følge av renovering av A/B-fløyen er sengekapasiteten redusert ved 
Nordlandssykehuset Bodø. Korridorpasienter vil dessverre fortsatt være en 
problemstilling ved Nordlandssykehuset Bodø inntil sengepostområdene i A/B fløya 
(høyblokka) er ferdig renovert og sengekapasiteten økt. 
 
Våre tiltak for å redusere korridorsenger vil videreføres i 2017, og på grunn av 
ytterligere reduksjon i antall senger fra høsten 2016 vil det være nødvendig å intensivere 
disse.  Tiltakene går blant annet på aktiv dialog med kommunene slik at de tar raskt 
imot utskrivningsklare pasienter, hensiktsmessig bruk av pasienthotell, bruk av obs-post, 
etablering av erfaren lege i front, etablering av digitale tavler for klinisk overblikk og 
optimalisering av pasientforløp. 
 
 
2. 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. Foretaket har per i dag ingen 
operatører eller opererende team som ønsker å delta i rituell omskjæring av gutter, og 
har derfor undersøkt muligheten for å få etablert et tilbud blant annet gjennom private 
aktører uten at vi har lyktes. Foretaket 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 tidligere 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. 
 
3. Fristbrudd 
 
Nordlandssykehuset HF har gjennom hele året arbeidet aktivt for å redusere fristbrudd 
både blant ventende og avviklede.  Dette arbeidet består av opplæring til både leger og 
sekretærer i forhold til riktig registrering av datoer i DIPS EPJ for å unngå «tekniske 
fristbrudd», analysering av behov og kapasitet for å vurdere økning av tilgjengelige 
ressurser og bruk av eksterne leverandører som Helse Nord RHF har avtale med. 
 
Vi har i perioder hatt for lav kapasitet innen enkelte fagområder og har måttet 
prioritere mellom pasienter med frist eller som allerede har startet et utrednings- / 
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behandlingsløp.  Ved for lav kapasitet er det medisinsk faglige vurderinger som avgjør 
hvem som får tilbud om time, og dette har medført noen fristbrudd.  
 
Vi melder pasienter til Helfo der vi ser at vi ikke kan gi time innen fristen, flere av disse 
ønsker ikke tilbud annet sted og blir da bli registrert som fristbrudd hos oss. 
I forbindelse med arbeidskonflikt mellom Akademikerne Helse og Spekter var flere av 
våre leger tatt ut i streik.  Dette medførte redusert kapasitet for poliklinikk, spesielt i 
Medisinsk klinikk i Bodø med påfølgende økning av fristbrudd. 
 
Andel fristbrudd for avviklede pasienter var 2,9 % ved utgangen av desember 2016. 
Målsettingen om ingen fristbrudd ved utgangen av 2016 ble ikke nådd. 
 
For å styrke arbeidet med fristbrudd i 2017 er det ansatt en rådgiver i prosjektstilling 
hos medisinsk direktør som bl.a skal jobbe med pasientrettigheter og fristbrudd. 
Adm.dir vil avholde månedlig statusmøte med alle nivå 2 og 3 ledere i klinikkene 
(klinikksjefer og deres ledergrupper) med gjennomgang av resultater forutgående 
måned, inklusive fristbrudd. 
 

 
• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 

behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal 
beskrive om databehandler oppfyller de krav i lover og forskrifter som er tillagt 
databehandlerrollen og om nødvendige krav er nedfelt i leveranseavtaler. Alle 
kjente avvik slik disse er beskrevet av Riksrevisjonen skal være lukket innen 
utløpet av 2016. 

 
Styret er orientert om status innenfor området informasjonssikkerhet og ROS-analyser i 
styresak 005-2016, 062-2016 og 106-2016. Status pr utgangen av november 2016 var at 
ROS-analysene i stor grad var gjennomført ihht fremdriftsplanen som ble forelagt styret 
i februar 2016. Gjenstående risikovurderinger gjennomføres i perioden desember 2016-
februar 2017. Analyse av funn i de ulike ROS analysene, sammenstilling av status for 
NLSH som foretak og utforming av tiltak forventes gjennomført innen utgangen av mars 
2017. Gjennomføring av definerte tiltak med oppfølging forventes gjennomført innen 
utgangen av mai 2017. 
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Kravpunkt i 
rapporteringsmal 
for OD 

Kravtekst i rapporteringsmal for OD HF Ønske om 
utdyping/spørsmål fra RHF 

Ansvarlig 
hos RHF 

Tilsvar fra HF 

2.4 
Investeringsrammer, 
bygg og 
eiendomsforvaltning 

Evaluere det nye sykehuset i 
Vesterålen. 

NLSH Angi tidspunkt for ferdig 
evalueringsrapport 

Tor-Arne 
Haug 

Rapporten fra Sykehusbygg vil bli levert høsten 
2017. 

3.2 Psykisk 
helsevern og rus 

Distriktspsykiatriske sentre skal bygges 
ut og utrustes til å ta ansvar for gode 
akuttjenester gjennom døgnet, 
herunder ambulante tjenester med 
deltagelse fra spesialister. 

NLSH Ingen av foretakene har 
beskrevet at de har 
akuttjenester gjennom 
døgnet i DPS. Hvilke tiltak 
planlegges iverksatt for å 
oppfylle kravet? 

Jon Tomas 
Finnson 

Ved Salten og Vesterålen DPS har vi 
akuttberedskap 24/7 ved at vi benytter 
legeberedskapen i Vesterålen og Salten. I Lofoten 
har vi beredskap ved hjelp av Ambulant Akutt 
Team fram til kl. 21.00. Pasienter fra Lofoten som 
trenger akutt innleggelse på DPS -nivå, legges inn 
på døgnenheten i Vesterålen. Etter dette 
tidspunkt er det beredskapen i Salten som 
overtar.  
 
Vi har etablert en akutt telefon hvor innringer blir 
dirigert til nærmeste AAT og dersom de ikke tar 
telefonen, settes den over til primærvakten i 
Bodø.  Denne akuttpsykiatriske vakttelefonen 
er vårt forsøk på å dirigere alle henvendelser via 
DPS først for å sikre at DPSene er hovedveien inn 
og ut av spesialisthelsetjenesten for Psykisk 
helsevern. 
 

3.3. Samhandling  Bidra aktivt 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 Helse Nord RHF ber om en 
tilbakemelding på 
hvorledes 
Nordlandssykehuset HF 
mener bruk av «lett-vekts» 
IT bidrar til å oppfylle dette 
krav samt legger til rette 
for en større grad av 
nasjonal standardisering.   

Bjørn Nilsen Vi ser at vårt svar kan misforståes. Vårt bidrag til 
standardisering har primært vært aktiv deltagelse 
gjennom FIKS/HOS og EKM. 
 
Vi fikk klare tilbakemeldinger fra Nasjonal IKT at 
vår bruk av lettvekts IT ikke bryter med arbeidet 
med nasjonal standardisering som utføres i regi av 
nasjonal IKT og således ikke er til hinder for 
nasjonal standardisering av arketyper eller andre 
grunnstrukturer i EPJ PAS. 
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3.3. Samhandling  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 FIKS. Behov for nye 
tjenester/prosjekter skal forankres mot 
Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  
Eventuelle innovasjonsprosjekter og 
resultatet av slike skal kunne benyttes 
av hele foretaksgruppen. 

NLSH Nordlandssykehuset HF bes 
redegjøre for i hvilket 
oppfølgingsmøte foretaket 
(dato) diskuterte utvidet 
bruk av IMATIS med Helse 
Nord RHF.  Den del av 
referatet som berører 
diskusjonen og hvor aksept 
ble gitt, bes oversendt. 

Bjørn Nilsen Utvidet bruk av IMATIS ble diskutert i sak 4 i 
oppfølgingsmøte 10.10.16. I tillegg er det muntlig 
informert om dette, sist i felles ledermøte mellom 
Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset 24.01.17. 

 

4.2 Pasientsikkerhet Alle innsatsområder i 
Pasientsikkerhetsprogrammet skal 
være spredt til alle relevante 
enheter/avdelinger.  

NLSH Spredningsoversikt over 
innsatsområdene foreligger 
ikke. 

Hanne 
Husom 

Se vedlegg. 

4.3 Smittevern NOIS-registrering: Det skal være minst 
95% oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Hvert 
helseforetak skal rapportere og 
kommentere sine infeksjonstall for 
hvert tertial til Helse Nord RHF. 

NLSH Oppfølgingsgrad er vist, 
men resultater og 
kommentarer til dem 
mangler. Har vi tidligere 
mottatt dette fra 2. tertial 
2016? 

Hanne 
Husom 

Det er en betydelig forsinkelse i publisering av 
NOIS data.  Resultatene for første tertial 2016 ble 
styrebehandlet hos oss i november 2016 (styresak 
96-2016). De nasjonale resultatene for andre 
tertial 2016 er ikke publisert og vi har derfor ikke 
kommentert våre resultater ennå. 

4.3 Smittevern Prevalensundersøkelse av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner 
skal utføres to ganger årlig i henhold til 
forskrift. Hvert helseforetak skal 
rapportere og kommentere sine 
prevalenstall to ganger i året til Helse 
Nord RHF. 

NLSH Har vi mottatt rapport og 
kommentarer på 
prevalensundersøkelsen fra 
mai 2016? 

Hanne 
Husom 

Dette ble gjennomgått i oppfølgingsmøte med 
Helse Nord RHF 10.10.16, sak 3 punkt 5, og 
inkludert i presentasjon i møtet som er oversendt 
Helse Nord RHF. 
 
Det vises også til styresak 96-2016. 

5 Personell, 
utdanning og 
kompetanse 

Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og 
lærlingeplasser som beskrevet i 
vedlegg 1. Tilleggskrav for 
ambulansefaglærlinger: 50 % skal 
rekrutteres fra videregående skole i 
egen helseregion. 

NLSH Ber foretaket beskrive 
hvordan de har fulgt opp 
kravet om at 50% av 
lærlinger innen 
ambulansefag rekrutteres 
fra vgs i egen region. Ber 

Knut 
Langeland 

Ved siste opptak høsten 2016 var kravet oppfylt. 
NLSH tok opp 6 lærlinger, hvorav 3 av disse var fra 
vårt område. 
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foretaket om å redegjøre 
for hvor stor andel som er 
rekruttert i egen 
helseregion. 

Krav fra HOD i brev 
av 1.12.14 

Det er krav fra HOD om at alle 
helseforetak skal rapportere på bruk 
av kompetansemidler til verdig 
transport av psykisk syke. Foretakene 
skal rapportere både årlig og samlet 
for perioden 2014-2016 på følgende 
punkter; 1. Omfang av politioppdrag // 
2. Brukertilfredshet // 3. Utvikling i 
akuttinnleggelser 

NLSH Rapportere på bruk av 
kompetansemidler til 
verdig transport av psykisk 
syke 

Jon Tomas 
Finnson 

Svar på dette ettersendes 

Totalt   9     0 
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Spredningskart, «I trygge hender» 

 

Figur 14 Status for spredning av innsatsområdene i pasientsikkerhetsområdet. 
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