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Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2017 

fra Nordlandssykehuset. 
 

Bakgrunn 
Styret inviteres i denne saken til å vedta årlig melding 2017 for Nordlandssykehuset HF. Årlig 
melding er styrets rapportering til eier om resultatoppnåelse i forhold til krav i Oppdragsdokument 
for 2017. 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 2017.  
 
Fra 2017 ble krav om gjennomsnittlig ventetid til behandlingsstart redusert fra 65 til 60 dager. For 
store deler av 2017 har foretaket ligget noe over styringskravet, men i årets to siste måneder ble 
kravet om gjennomsnittlig ventetid på 60 dager innfridd. Også ventetid for ventende pasienter var i 
denne perioden under 60 dager. I 2018 vil det arbeides videre med reduksjon av ventetiden. 
Andelen fristbrudd blant avviklede pasienter er redusert i 2017 sammenlignet med 2016, og lå 
gjennom hele 2017 stabilt rundt 2,3 %. Fristbrudd blant ventende pasienter har gjennom hele 
perioden ligget lavt rundt 0,7 %. Arbeidet med reduksjon i fristbrudd videreføres i 2018.  
 
Foretaket hadde 770 korridorpasienter i 2017, hvorav 697 i Bodø, 19 i Lofoten og 54 i Vesterålen. 
Dette er en reduksjon fra 2016 (1017). 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, men utfordringen vil 
ikke kunne løses fullt ut før A/B-fløyen er ferdig renovert og sengekapasiteten er økt. 
 
Andel nye krefttilfeller registrert i pakkeforløp var samlet 75 % i 2017, og innenfor målsetningen 
om minst 70 %. Når det gjelder gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype innenfor 
maksimal anbefalt forløpstid var andelen i 2017 69 % (364 av 530), og like under styringskravet > 

Saksbehandler:  Gro Ankill, Beate Sørslett, Tonje Hansen, Marit Barosen 
Dato dok: 11.04.2018 
Møtedato: 24.04.2018 
Vår ref:  2017/1215 

 
Styresak 014/18                                 Møtedato: 24. april 2018                                                            1 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202017/2102-2017/Styresak%20008-2017%20Oppdragsdokument%202017%20Nordlandssykehuset%20HF%20m%20vedlegg.pdf


70 %. Det er imidlertid stor variasjon for andelen inklusjon og andelen behandlet innen standard 
forløpstid for de ulike pakkeforløpene. 
 
Foretaket ligger på nivå med landsgjennomsnittet på kvalitetsindikatoren «30 dagers overlevelse» 
etter innleggelse på sykehus både når det gjelder hjerneslag og hoftebrudd. 
 
Andel sykehusinfeksjoner oppstått på eget sykehus var i 2017 3,4 %, og dette er en reduksjon fra 
2016 (3,8 %). Dette er i tråd med styringskravet som forutsetter reduksjon fra 2016. 
 
Målet om reduksjon av bredspektret antibiotikabruk med 10 % sammenlignet med 2012 er ikke 
nådd for virksomheten i Bodø i 2017 (8,8 %). Foretaket har utarbeidet antibiotikastyringsprogram 
og etablert antibiotika-team som jobber ut mot avdelingene. Arbeidet i teamet kom godt i gang på 
høsten 2017. Det vil i 2018 bli arbeidet videre med forbedring både i forhold til informasjonsflyt og 
kultur/holdninger knyttet til dette området i foretaket. 
 
Foretaket har gjennom mange år arbeidet systematisk med spredning av innsatsområdene i 
Pasientsikkerhetskampanjen, og tiltakspakkene inngår som en del av Nordlandssykehusets ordinære 
aktivitet. Oppdragsdokumentet har målsetning om reduksjon av andel pasientskader med 25 % 
innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen i 2012. På klinikk-/avdelingsnivå har 
ortopedisk og kirurgisk avdeling oppnådd målet om en 25 % reduksjon av pasientskader siden 
2012. Nordlandssykehuset var tidlig ute med GTT-analyse og viste en betydelig reduksjon av andel 
pasientskader på foretaksnivå fra 2010-12 (21-16 %). Det har vært stabil andel pasientskader i 
foretaket de siste 4 årene. Det er derfor utfordrende på foretaksnivå å vise en 25 % reduksjon fra 
2012-18. Foretaket arbeider kontinuerlig med innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet og 
andre forbedringstiltak for å redusere andel pasientskader på klinikk- og avdelingsnivå. 
 
Nordlandssykehuset fortsatte i 2017 arbeidet med å få på plass kvalitetssikrede 
behandlingsbeskrivelser på nettsidene som en del av Felles Nettløsning for Spesialisthelsetjenesten 
– FNSP. I løpet av året hadde Nordlandssykehuset ute over 400 behandlingsbeskrivelser på 
nettsidene, som er det høyeste antallet i Helse Nord, og nest høyest i landet. Arbeidet vil fortsette 
med samme styrke i 2018.  
 
Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF stiller krav om høyere vekst innenfor psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn i somatisk virksomhet (den «Gyldne regel»). I 2017 
har Nordlandssykehuset hatt større kostnadsvekst i psykiatrien enn i somatikken, både når det 
gjelder lønnskostnader og kostnader for øvrig. Ventetid til behandlingsstart i psykiatrien har vært 
gjennomgående lavere enn ventetid til behandlingsstart i somatikken. Det har også vært vekst i 
antall liggedøgn fra 2016 til 2017 i psykiatrien, mens det for somatikk er en reduksjon.  
 
Nordlandssykehuset har etablert eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse i tråd med 
oppdragsdokumentet. I Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ble det opprettet sped- og 
småbarnsteam for flere år siden, samt team i poliklinikkene i Bodø, Fauske, Lofoten og i Vesterålen 
som innehar stor kompetanse og mange års god erfaring. I september 2017 startet BUPA opp et nytt 
tilbud i Nordlandssykehuset. Dette er et Konsultasjon Liaison (CL) team med 100 % 
barnepsykiater, 100 % psykologspesialist og 100 % klinisk konsulent.  
 
Samlet aktivitet innenfor somatikk har økt fra 2016 til 2017. Dette gjelder både inneliggende og 
poliklinisk aktivitet. Antall liggedøgn og gjennomsnittlig liggetid er redusert. Økning i antall 
dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner er i tråd med sykehusets målsetting om å vri 
aktivitet fra døgn til dag.  
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Aktivitetstall somatikk 2016 2017 
Endringer 
2016/17 

Endringer  
i % 

Antall opphold heldøgn 24 567 24 677 110 0,4 % 
Antall liggedøgn 93 077 90 310 -2767 -3 % 
Liggetid 3,8  3,7  -0,1 -3 % 
Antall dagbehandling 6 929 7 320 391 6 % 
Antall - poliklinisk behandling 12 829 12 895 66 1 % 
Antall polikliniske konsultasjoner 139 849 144 046 4197 3 % 

 
Antall DRG-poeng er økt med 3,9 % i forhold til 2016 og er også 1,8 % over plan. Økning i samlet 
aktivitet samt høyere indeks bidro til økning i ISF inntektene både i forhold til 2016 og budsjett for 
2017 
 
Innenfor psykisk helse har det i 2017 vært en økning i antall liggedøgn for voksne, men noe 
reduksjon i antall liggedøgn for barn. For fagområdet rus er det også noe økning i forhold til 2016. 
 

Psykiatri og Rus 2016 2017 
Endringer 
2016/17 

Endringer 
i % 

Antall polikliniske konsultasjoner - Voksen 37 869  33 723  -4 146  -11 % 
Antall liggedøgn - Voksen 34 640  35 847  1 207  3 % 
Antall polikliniske konsultasjoner - Rus 4 569  5 403  834  18 % 
Antall liggedøgn - Rus 2 090  2 104  14  1 % 
Antall polikliniske konsultasjoner - Barn 24 842  24 824  -18  0 % 
Antall liggedøgn - Barn 3 103  3 047  -56  -2 % 

 
 
Nordlandssykehuset leverte i 2017 et økonomisk resultat på 0,4 mill kr i overskudd. Dette er et 
negativt avvik på -4,6 mill kr fra styringsmålet på +5 mill kr. Ved inngangen til 2017 hadde 
foretaket et omstillingsbehov på om lag 90 mill kr, det ble iverksatt tiltaksplan for tilpasning av 
driften. Estimert gevinst av tiltaksplan utgjorde om lag 75 mill kr. Spesielt økte laboratorieinntekter 
har bidratt til et resultat i tilnærmet balanse for 2017.  
 
For budsjettåret 2018 ble det estimert et omstillingsbehov på om lag 100 mill kr. 
Resultatforbedringen siste del av 2017 har redusert omstillingsbehovet for 2018 noe. Ved 
inngangen av året var det lagt tiltaksplan for kostnadsreduksjon på nærmere 85 mill kr. 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. Omstilling av 
virksomheten er særlig utfordrende i de årene utbyggingen pågår. Det vil som del av arbeidet med 
videre omstilling og dimensjonering av virksomheten bli gjennomført analyser av de ulike deler av 
virksomheten, og resultatene av dette arbeidet, sammen med strategisk utviklingsplan, vil legge 
grunnlag for omstilling og rammefordeling i årene fremover. 
 

 
 

 
Styresak 014/18                                 Møtedato: 24. april 2018                                                            3 



Årlig melding 2017

Nordlandssykehuset	HF

						



Rapportering	på	OD 2017

2

Innhold
1 Om	rapporteringen .................................................................................................................3

3 Oppfylle	nasjonale	og	regionale	krav	til	kvalitet	og	sikkerhet	i	
pasientbehandlingen..............................................................................................................4

3.1 Pasientens	helsetjeneste	– felles	for	alle	tjenesteområder ...............................4

3.2 Somatikk..............................................................................................................................8

3.3 Psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	(TSB) ........... 13

3.4 Samhandling	med	kommuner	og	private	avtaleparter.................................... 18

3.5 Kvalitet .............................................................................................................................. 20

3.6 Pasientsikkerhet............................................................................................................ 24

3.7 Smittevern........................................................................................................................ 24

3.8 Andre	områder ............................................................................................................... 25

3.8.1 Klima- og	miljøtiltak.......................................................................................................... 25

3.8.2 Personvern	og	informasjonssikkerhet....................................................................... 27

3.8.3 Beredskap.............................................................................................................................. 27

3.8.4 Forskning	og	innovasjon ................................................................................................. 29

4 Sikre	god	pasient- og	brukermedvirkning................................................................... 31

5 Sikre	gode	arbeidsforhold	og	tilstrekkelig	kvalifisert	personell ........................ 33

5.1 Helse,	miljø	og	sikkerhet	(HMS)............................................................................... 37

6 Innfri	økonomiske	mål	i	perioden.................................................................................. 41

6.3 Investeringsrammer,	bygg	og	eiendomsforvaltning......................................... 41

6.4 Anskaffelsesområdet.................................................................................................... 42

7 Risikostyring	og	internkontroll....................................................................................... 43



Rapportering	på	OD 2017

3

1 Om	rapporteringen

Denne	malen skal	brukes	til	helseforetakenes tertialrapporter og	årlige	melding	for	
2017	til	Helse	Nord	RHF.	Nummereringen	på	overskriftene	følger	nummereringen	i	
oppdragsdokumentet.	

Det	skal	rapporteres	på	hvordan	helseforetakene	har	fulgt	opp	mål	2017,	
foretaksspesifikke	mål	2017	og	styringsparametere	2017.	

I	utgangspunktet	gjelder	alle	rapporteringskravene	for	alle	seks	helseforetakene	i	
Helse	Nord. For	felleskrav	som	åpenbart	ikke	gjelder	for	Sykehusapotek	Nord	HF	
(SANO)	og	Helse	Nord	IKT	HF,	ber	vi	om	at	kravet	beholdes	i	malen	og	kommenteres	
som	«ikke	aktuelt» (dette	for	å	beholde	kontroll	med	nummereringen	av	
rapporteringskravene).	

Tekstboksen under	hvert	rapporteringskrav	viser	rapporteringsfrekvens	og	skal	fylles	
ut.

Rapportering	på	styringsparametere	og	andre	oppgaver	er	innarbeidet	i	dokumentet,	og	
følger	ikke	som	eget	vedlegg.	Disse	kommer	til slutt	i	aktuelle kapittel.

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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3 Oppfylle	nasjonale	og	regionale	krav	til	kvalitet	og	
sikkerhet	i	pasientbehandlingen

3.1 Pasientens	helsetjeneste – felles	for	alle	tjenesteområder

1. Redusere	variasjon	i	effektivitet	og	kapasitetsutnyttelse	målt	ved	følgende	
indikatorer:	

o Andel	og	antall	pasientkontakter,	for	nyhenviste og	pasienter	i	et	forløp,	hvor	
planlagt	dato	er	passert	ved	rapporteringstidspunktet.

o Andel	pasienter	vurdert	til	å	ikke	ha	behov	for	helsehjelp	i	
spesialisthelsetjenesten.

o Andel	nyhenviste	i	spesialisthelsetjenesten,	sett	opp	mot	totalt	antall	
polikliniske	konsultasjoner	innenfor	fagområdet.

o Andel	kontroller	i	spesialisthelsetjenesten,	sett	opp	mot	totale	polikliniske	
konsultasjoner	innenfor	fagområdet.

o Andel	polikliniske	konsultasjoner	der	aktivitet	utføres	utenfor	fast	
behandlingssted.

Det	skal	rapporteres	særskilt	på	utviklingen	i	disse	indikatorene	innen	psykisk	
helsevern,	ortopedi,	hjertesykdommer,	plastikkirurgi,	øyesykdommer,	og	øre-nese-
hals-sykdommer,	hensyntatt	ev.	forskjeller	i	den	enkelte	indikators	relevans	for	ulike	
fagområder.

Det vises	til vår	rapportering	for	1.	tertial	2017.	Nordlandssykehuset	HF	finner	det	vanskelig	å	
bruke	disse	indikatorene	siden	de	ikke	er	godt	definert	eller	standardisert	før	vi	skal	
rapportere	og	vurdere	dem.	

Ved	rapportering	for	2.tertial	fikk	vi	de	aktuelle	data fra	Helse	Nord	RHF,	men	ingen	avklaring	
hvordan	det	var	ønskelig	at	vi	kommenterte	på	disse. Vi	har	derfor	i	siste	tertial	ikke	jobbet	
videre	med	disse	punktene,	men	vil	selvsagt	bidra	videre	sammen	med	regionen	i	prosjektet	
styrt	av	Helse	nord	RHF	med	formål	om	å	redusere	uønsket	variasjon

2. Arbeide	for	overgang	til	rimeligere	legemidler.	Innen	1.	mars skal	det	legges	fram	
forslag til konkrete	tiltak	for	hvordan	det	kan	stimuleres	til	overgang	til	rimeligere	
men	faglig	likeverdige	legemidler. Arbeidet	skal	initieres	av	Sykehusapotek	Nord.

Vi	har	gjennom	året	hatt	møter	med	Sykehusapotek Nord for	sammen	se	på	hvordan	vi	kan	
redusere	våre	kostnader	til	legemidler,	både	gitt	på	sykehus	og	hvor	vi	har	
finansieringsansvar	for	legemidler	som	administreres	hjemme.
Konkret	har	vi	sett	på	tiltak	for	H-resepter,	hvor	vi	har	planlagt	felles	infomøter	om LIS	anbud	
med	vårt	kliniske	miljø.

3. Sikre	tilstrekkelig	kompetanse	og	kapasitet	til	å	tilby	alle	barn	og	andre	sårbare	
grupper	som	avhøres	ved	Statens	barnehus,	medisinsk	undersøkelse	ut	over	de	
kliniske	rettsmedisinske	undersøkelsene	som	rekvireres	av	politiet.	Undersøkelser	
som	ikke	krever	spesialisert	utstyr,	skal	foretas	på	barnehuset.	

Nordlandssykehuset har	styrket	legestab	Barn	med	en	sosialpediater	stilling,	denne	betjener
Barnehuset.	Fra	01.01.18	er	denne	tjenesten	økt	fra	2	til	4	dager	i	uken.	Lege	er	tilgjengelig	for	
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Barnehuset	fra	kl. 12:00-15:30.	Fra	01.01.18	er	det	tilgjengelig	barnesykepleier	i	20	%	stilling	
som	bistår	sosialpediater	ved	undersøkelser	på	Barnehuset.

4. Rapportere	innen	15.	mars på	status	for	innføring	og	bruk	av	eksisterende	tekniske	
løsninger	for	meldingsutveksling	og	samhandling.	Rapporteringen	skal	omfatte	
løsninger	mellom	helseforetak	i	og	utenfor	egen	region,	de	kommunale	helse- og	
omsorgstjenestene	og	for	kjernejournal	og	e-resept.	Rapporteringen	skal	inkludere	
en	oversikt	over	områder	hvor	det	fortsatt	brukes	papirbaserte	rutiner.

Status	for	innføring	og	bruk	ble	rapportert	i	tertialrapport	1.	tertial	2017,	kapittel	2.1	punkt	4.

5. Iverksette	tiltak	for	å	stimulere	til	flere	metodevurderinger	på	medisinsk	utstyr	og	
organisering	av	tjenester.	

Gjennom	2017	har	ikke	Nordlandssykehuset	hatt	behov	for	å	gjennomføre	egne	
metodevurderinger	på	medisinsk	utstyr.	Vi	likevel	brukt	tilgjengelige	metodevurderinger	
utført	av	andre	når	vi	har	tatt	i	bruk	nytt	medisinsk	utstyr.	Vi	vil	fortsatt	stimulere	til	å	uføre	
selvstendige	metodevurderinger	når	det	er	behov	for	det.

6. Ved	endring	i	akuttfunksjoner	og	andre	vesentlige	endringer	i	tjenestetilbudet	skal	
det	gjennomføres	ekstern	kvalitetssikring	for	å	sikre	at	prosessen	er	gjennomført	i	
henhold	til	veilederen	for	utviklingsplaner.

Nordlandssykehuset	har	ikke	foretatt	endringer	i	tjenestetilbud	og	akuttfunksjon	i	2017.

7. Etablere	en	overordnet	ernæringsstrategi	innen	1.	juni	i	tråd	med	anbefalinger	i	
faglige	retningslinjer	fra	Helsedirektoratet	og	«Kosthåndboken»1.

Her	er	Nordlandssykehuset kommet	i	gang.	Det	er	hentet	fram	ernæringsstrategier	fra	andre	
sykehus.	Det	er	planlagt	gjennomgang	av	disse	strategiene	i	uke	4,	2018.	Deretter	skal	det	
utarbeides	et	utkast	som	sendes	ut	på	høring.	Dette	arbeidet	har	nå	prioritet	på	KEF.
KEF	har	også	høsten	2017	arbeidet	med	en	ernæringsplan	for	sengepostene i	
Nordlandssykehuset.	Planen	er	ferdig	og	det	er	startet	testing	i	en	sengepost.	
Prosjektetablering	fortsetter	i	2018.

8. Implementere	de	regionale	fagprosedyrene	for	barn	som	pårørende,	og i	
tertialrapport	1	redegjøre	for	organisering	og	forankring	av	arbeidet.

Tiltak	som	er	iverksatt i	Nordlandssykehuset for	implementering	av	fagprosedyrene:
 Informasjon	til	barneansvarlige gjennom	faste	møter	med	barneansvarlige	i	både	i	

somatikk	og	psykiatri
 Halvdagsmøter	– undervisning	til	nye	barneansvarlige	og	andre	med	behov	for	

oppdatering
 Tilbud	om	undervisning	til	enheter	i	Nordlandssykehuset
 Deltakelse	på	fagdager	for	medarbeidere
 Veiledning	gitt	til	en	gruppe	barneansvarlige	i	Nordlandssykehuset	psykiatri
 Koordinator	opprettet	i	10	% stilling	i	HBEV	klinikken
 Prosedyrekort	i	størrelse	A5	og	A6,	utarbeidet	og	revidert,	for	lettere	tilgjengelighet	til	

																																																							

1 «Kosthåndboken»: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten
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prosedyrene.	Disse	er	delt	ut	til	sentrale	ansatte
 I	2017	er	brosjyrer,	barn	og	ungdom	som	pårørende	og	snakk	med	barn	som	

pårørende,	revidert.
 Intranettside	opprettet	for	å	lette	informasjon	om	prosedyrer,	brosjyrer	og	annet	til	

ansatte	i	Nordlandssykehuset	og	Helse	Nord.	Informasjon	om	intranettsiden	er	
formidlet	gjennom	Pulsen	og	våre	barneansvarlige.

Barn	som	pårørendearbeidet	er	organisert	gjennom	en	foretakskoordinator	i	50	%	stilling.	
Stillingen	er	organisert	i	og	lagt	til	HR	- Seksjon	for	kunnskapsbygging	og	rekruttering.	
Hovedfunksjon	er	å	lede	og	legge	til	rette	for	kunnskapsutvikling	og	opplæring av	foretakets	
barneansvarlige,	samt	implementering	av	regional	handlingsplan	for	«Barn	som	pårørende.	I	
tillegg	har	seksjonen	en	20	%	stilling	for	erfaringskonsulent	som	medvirker	i	dette	arbeidet.

9. Følge	opp	nasjonal	strategi	for	persontilpasset	medisin,	sammen	med	Helse	Nord	
RHF.	

Nordlandssykehuset	har	på	forespørsel	fra	Helse	Nord	RHF	meldt	inn	personer	til	dette	
arbeidet.

10. Etablere	og	videreutvikle	felles	forvaltning	av	regionale	IKT-systemer	innenfor	
retningslinjer	gitt	av	systemeier.	Helse	Nord	IKT	skal	forvalte	administratortilganger	
på	systemene	som	er	en	del	av	Helse	Nords	felles	infrastruktur.

Etablerte	rutiner	for	forvalting	av	regionale	IKT	systemer	følges	og	Nordlandssykehuset	er	
involvert	og	bidrar	i	videreutvikling	av	dette.	Helseforetaket	har	i	eget	brev	til	det	regionale	
helseforetaket	påpekt	at	ansvarsforholdet	for	helseforetaket	som	databehandlingsansvarlig	
ikke	er	tilstrekkelig	ivaretatt	i	mandat	og	organisering	av	regional	forvaltning	av	IKT-
systemer.	Denne	problemstillingen	er	fulgt	opp	ytterligere	i	egen	sak	med	ledelsen	i	Helse	
Nord RHF.
Nordlandssykehuset	HF	er	likeså	kritisk	til	at	Helse	Nord	de	facto	har	akseptert	at	andre	
(forvaltningsorganer	i	styringslinjen	til	UNN)	enn	HN	IKT	forvalter	administratortilganger	til	
kliniske	system	som	bærer	pasientsensitiv	informasjon.

11. Delta	i	Helse	Nord	RHF sitt arbeid	med	strategisk	videreutvikling	av	
spesialisthelsetjenester	til	den	samiske	befolkningen.	Helse	Nord	vil	utdype	
oppgaven	og	ansvarsforhold	i	eget	brev.	

Nordlandssykehuset	kan ikke	se	å	ha	mottatt	brev	fra	Helse	Nord	RHF	med	utdypende	
oppgaver	og	ansvarsforhold.	Vi vil	bidra	i	arbeidet	med	videreutvikling	av	
spesialisthelsetjenester	til	den	samiske	befolkningen	når	oppgaven(e) blir	definert.

12. Gjennomføre	risikoanalyser	på	tilberedning	av	legemidler	på	sykehusavdelinger, og	
definere	en	standard	knyttet	til	fasiliteter,	rutiner	og	opplæring	av	personell	som	
skal	tilberede	legemidler	på	sykehusavdelingene.

Nordlandssykehuset	har	i	2017	ikke	gjennomført	slike	risikoanalyser	da	vi	har	ventet	på å
høste	erfaringen	fra	tilsvarende	arbeid	ved	Helgelandssykehuset.	For	2018	har	vi	avsatt	
ressurser	innenfor klinisk	farmasi	for	å	fasilitere	denne	typen	arbeid	i	nært	samarbeid	med	
Sykehusapotek	Nord.
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13. På	bakgrunn	av	rapport	«Lukket	legemiddelsløyfe», utarbeidet	i	FIKS2-programmet,
skal	helseforetakene utarbeide	en	felles	strategi	for	å	oppnå	en	lukket	
legemiddelsløyfe. Helse	Nord	RHF	vil	komme	tilbake	til	hvem	som	skal	lede	arbeidet.

Nordlandssykehuset	arbeider	med	kartlegging	av	rammer	og	forutsetninger	for	å	oppnå	
lukket	legemiddelsløyfe.	En	forutsetning	er	at	elektronisk	medikasjon	og	kurve	er	
implementert.	Samtidig	må	det	være	etablert	løsninger	for	legemiddellogistikk	med	apoteket	
samt	praktisk	brukerteknologi	for	tilberedning og	administrering.	Videre	arbeid	for	å	vurdere	
løsninger	gjøres	og	tas	med	inn	i	det	regionale	arbeidet	for	dette.

14. Bidra	i	arbeidet	med	å	utvikle	samordnet	og	kvalitetssikret	informasjon	til	
innbyggerne	på	egne	nettsider	og	etablere	digitale	innbyggertjenester	på	den	
nasjonale	helseportalen	helsenorge.no.

Nordlandssykehuset	har	i	2017	fortsatt	arbeidet	med	å	få	på	plass	kvalitetssikrede	
behandlingsbeskrivelser	på	nettsidene	som	en	del	av	Felles	Nettløsning	for	
Spesialisthelsetjenesten	– FNSP.	I	løpet	av	året	hadde	Nordlandssykehuset	ute	over	400	
behandlingsbeskrivelser	på	nettsidene	noe	som	er	det	høyeste	antallet i	Helse	Nord,	og	nest	
høyest nasjonalt.	Arbeidet vil	fortsette med	samme	styrke	i	2018. For	etablering	av	digitale	
innbyggertjenester	på	helsenorge.no	følges	regionale	innføringer	og	prosjekt.

15. De nasjonale	systemene	for	oppgjørskontroll	(CTRL)	og	samkjøringssystemet	skal	
implementeres	på	pasientreisekontorene	i	henhold	til	den	vedtatte	
implementeringsplanen.

Systemet	for	oppgjørskontroll	(CTRL)	er	tatt	i	bruk	i	noen	områder,	og	implementeres	i	nye	
områder	fortløpende	fremover. Samkjøringsverktøyet	er	ikke	ferdigstilt	fra	
leverandør/prosjekt,	tentativ	oppstart	i	Helse	Nord	er	rundt	årsskiftet	2018/19.	

16. Pasientreisekontorene	skal	ferdigstille	og	implementere	metode for	
kvalitetsforbedring/avvikshåndtering	innen	31.	desember.

Metode	for	felles	kvalitetsforbedring/avvikshåndtering	blir ferdigstilt	i	løpet	av januar	2018,	
og	blir	deretter	implementert i	foretaket.

17. Vurdere kompetansen	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	
rusbehandling	(TSB) når	det	gjelder	personer	med	utviklingshemming	og	psykiske	
lidelser,	og	gi	en	tilbakemelding	i	tertialrapport	1.	

Kompetansen	innen	psykisk	helsevern	og	TSB	når	det	gjelder	pasienter	med	
utviklingshemming	og	psykisk	sykdom	mener	vi	er	svært	god	i	Nordlandssykehuset.	Vi	har	et	
regionalt	Psykiatrisk	Innsatsteam	med	både	psykiater	og	psykologspesialist, og	teamet	
innehar	videre	tverrfaglig	kompetanse	innen	de	nødvendige	områder.		Psykiatrisk	
Innsatsteam	bistår	også	Spesialpsykiatrisk	avdeling	med	kompetanse	ved	behov	for	
innleggelse	av	pasienter	innen	denne	kategorien,	da	det	er	opprettet	to	regionale senger	for	
døgnbehandling	i	Nordlandssykehuset.

																																																							

2 Felles innføring kliniske systemer



Rapportering	på	OD 2017

8

3.2 Somatikk

1. Implementere	pakkeforløp	hjerneslag.

Pakkeforløp	hjerneslag	for	fase	1	ble	lansert	offisielt	18.12.17,	og	ble	ikke	sendt helseforetaket	
før	etter	årsskifte.	Vi	i	Nordlandssykehuset	har	derfor	ikke	startet	arbeidet	med	
implementeringen.	Etter	det	regionale	møtet	om	pakkeforløpet	medio	januar,	vil	vi	iverksette	
et	arbeid	for	å	sette	pakkeforløpet	i	system	hos	oss.

2. Andel	pasienter	med	hjerneinfarkt	som	er	trombolysebehandlet,	og	får	denne	
behandlingen	innen	40	minutter	etter	innleggelse, skal	være	minst	20	%.

I	brev	fra	HOD	datert	4.	mai	ble	vi	informert	om	at	det	er	feil	i	denne	indikatoren.	
Både	målet	og	formulering	av	målet	er	endret	til	følgende:
Minst	50%	av	pasientene	med	hjerneinfarkt	som	er	trombolysebehandlet,	får	denne	
behandlingen	innen	40	minutter	etter	innleggelse.

Bodø:
Antall	pasienter	i	2017	med	hjerneinfarkt	(diagnose	I63)	i	Nordlandssykehuset	er	178	ifølge	
våre	rapporter	i	DIPS.	Nordlandssykehuset	har	i	2017	hatt	35	trombolysebehandlinger.	Av	
disse	er	7	utført	på	pasienter	som	senere	fikk	endret	diagnosen	til	«stroke	mimic».	Antallet	
trombolysebehandlinger	på	reelle	hjerneinfarkt	i	2017	blir	da	28	(35	– 7). Dette	gir	en	
trombolyseandel	på	16	%.	Av	disse	har	90	%	av	pasienten fått	trombolyse	innen	40	minutter.

Når	vi	får	oppdaterte	tall	fra	hjerneslagsregisteret	vil	vi	også	kunne	rapportere	på	dette	for	
Lofoten	og	Vesterålen.

3. Andel	dialysepasienter	som	får	hjemmedialyse	skal	være	minst	30	%.	

Ved	utgangen	av	2017	er	andelen	pasienter	som	får	hjemmedialyse	i	Nordland	24,7 %.	Tallene	
har	gått	noe	ned	siden	forrige	tertial.	Disse	variasjonene	kommer	som	følge	av	naturlige	
svingninger	i	pasientgrunnlaget: dialysemodalitet	endres,	pasienten	transplanteres	eller	at	
pasienter	dør.	Fokuset	vårt	er	alltid	at	pasienten	skal	gå	i	den	dialysemodaliteten	som	er	best	
for	den	enkelte.	
Nordlandssykehuset har	i 2017 etablert	en	arbeidsgruppe	som	skal	sette	mer	fokus	på	
hjemmmehemodialyse	(hjemme	HD). Prosjektgruppen	har	laget	en	fremdriftsplan	og	skal	
etablere	en	selvdialysestasjon	ved	dialysen	ved	Nordlandssykehuset,	Bodø,	som	skal	benyttes	
til	opplæring	av	pasienter	som	etter	hvert	skal	over	i	hjemme	HD.	Dialysesykepleierne	har	
deltatt	på	workshop	i	regi	av	Helse	Nord	sammen	andre	dialyseenheter	for	å	dele	på	
erfaringer	og	kunnskaper.	Etter	planen	får	vi	første	pasient	ferdig	opplært	og	etablert	i	
hjemme	HD	i	løpet	av	februar	2018.

4. Andel	nye	kreftpasienter	i	pakkeforløp	skal	være	minst	70	%. (Samlet	for	24	
krefttyper) (OD	og	styringsparametere3)

																																																							

3 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 
hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk 
leukemi.
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Tall	for	2017	hentet	fra	Helsedirektoratet,	Sentrale	indikatorer	for	organspesifikke	
pakkeforløp	januar	2017-desember	2017	(alle	26	organspesifikke	pakkeforløp)	viser	at	
Nordlandssykehuset	andel	er 75%	(618/828).	Nasjonalt var	resultatet en	andel	på 77%	(23
058/30 112).

5. Utvikle	former	for	ambulante	tjenester	innen	rehabilitering	og	voksen- og	
barnehabilitering.

Fra			Veileder	om	rehabilitering,	habilitering,	individuell	plan	og	koordinator	
IS-2651	58
«Med	ambulante	tjenester	menes	tjeneste	som	tilbys	og	ytes	utenfor	sykehus.	Bestemmelsen	
retter	seg	mot	hvordan	det	generelle	tilbudet,	ikke	det	enkelte	habiliterings- eller	
rehabiliteringsopplegg,	skal	tilbys	og	ytes	i	eller	utenfor	sykehus.	Med	hensiktsmessig	siktes	
det	til	faglige	og	praktiske	forhold,	samt	hensynet	til	pasient- og	brukergrupper	som	helhet.
Ambulante	tjenester	bør	skje	i	tett	dialog	med	kommunale	tjenester.	Arbeidsformen	er	godt	
egnet	til	kombinere	med	veiledning	tett	knyttet	til	pasient	og	brukers	daglige	livsarena,	og	til	å	
styrke	det	tverrfaglige	samarbeide	mellom	nivåene.	Telemedisinske	løsninger	bør	
videreutvikles	og	tas	i	bruk	der	dette	er	mulig	og	hensiktsmessig.»

Det	er	noe	usikkert	hva	innholdet	i	dette	styringskravet	er	tenkt	som,	vi	i	Nordlandssykehuset
tolker	det	som	utvikling	av:	

 Hvordan	tjenester	tilbys (ambulering	til	fagpersonell,	pasientens	hjem	og	via	
telekonsultasjoner)

 Hvilke	tjenester	som	tilbys (utredning,	behandling, veiledning	og	opplæring)
 Hvem	tilbyr	tjenestene:	

-					Barnehabilitering	I	Lofoten	og	Vesterålen
- Voksenhabilitering	i	Bodø,	Lofoten	og	Vesterålen
- Rehabilitering	– ART	teamene	på	de	samme	lokalisasjoner		

Det	har	vært	jobbet	med	utvikling	av:
 Å	tilby	veiledning	til	personell
 Opplæring	av	personell	
 Behandlingsoppfølging via	Skype	konsultasjoner	

I	behandlingsforløp der	det	er	omfattende	tjenestebehov,	mange	ansatte	som	yter	tjenester	i	
en	kommune	og	flere	behandlere	i	spesialisthelsetjenesten:	

 Skype	temadager	for	ansatte
 Ansvarsgruppedeltakelse	via	Skype	
 Samtaler	med	pårørende	via	Skype	
 Veiledning	via	Skype

-
I	behandlingsforløp	der	det	er	samtaleoppfølging	

 Skype	samtaler	med	pasient	kombinert	med	direkte	samtaler

Medisinsk	faglig	ansvarlig	overlege	i HAVO	ambulerer	til	Lofoten	og	Vesterålen.	Der	vil	det	bli	
poliklinikk,	og	oppfølging	og	veiledning	til	lokalsykehus	og	fastlege	kan	skje	via	Skype.	Dette	
vil	bli	gjennomført	fra	01.01.18,	da	overlege	er	ansatt	01.12.17.

Videreutvikling	av	E-helse	via	Apper	som	kan	gi	pasient	og	pårørende	veiledning	i	
sykdomsforløp.	For	eksempel	krisemestring	ved	psykisk	sykdom,	bruk	av	lister	og	
fremgangsmåter	for	mennesker	med	ASD	osv.	
Videreutvikling	av	elektronisk	direktekontakt	med	behandlere	ved	behov.
V6:	videreutvikling	av	LMS	tilbud	og	tjenester	via	apper	og	elektroniske	løsninger.
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Målsetning:	10	%	av	HAVO	konsultasjoner	via	Skype

Måloppnåelse:
Målet	for	2017	var	at	10	%	av	konsultasjonene	ved HAVO	Bodø	skulle	være	via	Skype.
55	av	1.527	konsultasjoner	(3,6	%) registrert i	DIPS	er	telemedisinske	konsultasjoner	ved	
HAVO	Bodø	frem til	31.12.17.

Kravet er	ikke	innfridd	på	grunn	av flere	langvarige	sykemeldinger,	og	utsatte	
behandlingsforløp.	Videreføres	for	HAVO	totalt	i	2018.	For	HAVO	og	HABU	skal	det	arbeides	
med	utprøving	av	telemedisin	og	Skype	oppfølging	for	beskrevne	pasientgrupper.

For	rehabilitering	må	det	arbeides	mer	med	å	beskrive	hvilke	målgrupper	hvor en	kan	benytte	
elektroniske	løsninger, og	deretter	prøve	dette	ut. For	hele	avdeling	for	Habilitering	og	
rehabilitering	er	det	gjennomført	55	telemedisin-/skype-konsultasjoner	av	totalt	10.108	
konsultasjoner,	og	alle	disse	er	i	HAVO.

Barnehabiliteringen	har	i	alle	år	arbeidet	med	ambulante	oppdrag	til	kommunene.	I	2017	er	
det	gjennomført	«ambuleringsuke»	ca. hver	4	uke.	Dette	planlegges	også	for	2018.

6. Avvik	fra	målet	om	at	alle	fødende	skal	ha	en	jordmor	hos	seg,	så	tidlig	som	mulig	
i	aktiv	fase	av	fødselen	og	til	fødselen	er	over,	skal	dokumenteres	i	
avvikssystemet.	Resultatene	skal	brukes	til	kvalitetsforbedring.

Det	er	registrert	enkelte	avvik,	her	har	Nordlandssykehuset	et	forbedringspotensiale.

Pr	i	dag	har	vi	ikke	god	nok	oversikt	over	faktisk	tilstedeværelse.	Dette	er	en	praksis	vi	
tilstreber.	Vi	skal	begynne	å	registrere	dette	skikkelig.	I	ny	versjon	av	Partus	vil	det	komme	
fram	i	partogrammet,	og	vi	vil	på	sikt	kunne	ta	ut	rapporter.	Foretaket	ønsker	også	å	gjøre	en	
undersøkelse	til	mødre	om	de	har	vært	tilfreds	med	tilstedeværelsen.	Vi	er	klar	over	at	det	
ikke	er	mulig	å	komme	utenom	samtidighetskonflikter,	og	da	er	rutinen	at	det	skal	meldes	
avvik.

7. Mer	enn	40	%	av	pasienter	under	80	år	med ST-elevasjonsinfarkt	(STEMI), med	
mindre	enn	12	timer	fra	symptomdebut	til	første	medisinske	kontakt,	skal	bli	
behandlet	med	trombolyse	innen	30	minutter	etter	første	medisinske	kontakt	
eller	koronar	angiografi/PCI4 innen	90	minutter.

Det	skal	på	nytt	jobbes	med	prehospitale	tjenester	og	videreføring	av	opplæring	med	økt	
fokus	på	prehospital	trombolysebehandling	i	Salten.	Målet	med	40 %	revaskularisering	i	
henhold	til	tidsfrister	er	på	det	nåværende	tidspunktet	ikke	nådd.

8. Sikre	bedre	og	mer	standardiserte	pasientforløp	for	pasienter	med	hjerteinfarkt.

Nordlandssykehusets	prosedyrer	i	Docmap	for	behandling	av	NSTEMI	og	STEMI	er	revidert og	
oppdatert. Vi	deltar	også	i	regionalt	fagråd	for	hjertesykdommer	hvor	standardiserte
regionale	forløp	vil	være	tema	fremover.

																																																							

4 Perkutan koronar intervensjon



Rapportering	på	OD 2017

11

Foretaksspesifikke	krav:

Nordlandssykehuset	og	Universitetssykehuset	Nord-Norge:

1. Levere	plan	for	gjennomføring	av	oppgavedelingsprosjektet	i radiologi	innen	1.	
tertial.

Prosjekt	oppgavedeling	Radiologi	er	ytterligere	forsinket.	Målet	var	å	være	ferdig	innen	
utgangen	av	desember	2017,	men	på	grunn	av langvarig	sykemelding	hos	ny	prosjektleder	er	
det	ikke	ferdigstilt.	Prosjektleder	er	nå	delvis	friskmeldt	og	er	i	gang	med	oppgaven	igjen,	men	
han	påregner	at	det	ikke	kan	være	ferdig	før	utgangen	av mars	2018.

Styringsparametere	2017:

9. Gjennomføring	av	organspesifikke	pakkeforløp	for	kreft	(samlet	for	26	
krefttyper)	innen	maksimal	anbefalt	forløpstid5 (skal	være	minst	70%).

Andel	behandlet	innen	standard	forløpstid	– alle	behandlingsformer	kirurgi/med/stråle	
(krav	>70%)

Nordlandssykehuset 			 69%	(364/530)
Landet			68%	(15.903/23.285)

Det	er	stor variasjon for	andelen	inklusjon	og	andelen	behandlet	innen	standard	forløpstid	for	
de	ulike	pakkeforløpene:

Inklusjon Forløpstid

NLSH Landet NLSH Landet

Ak	leukemi	og	høyrisiko	myelodysplasi															 60	%	(3/5) 48	%	(158/331) 75	% 92	%

Blærekreft 43 %	(30/69)		 73 %	(1224/1667) 70	% 86	%

Brystkreft																		 99 %	(139/140) 89 %	(3740/4188)					 84	% 68	%

Bukspyttkjertelkreft																 74 %	(17/23) 67 %	(615/924)		 63	% 68	%

Eggstokkreft 71 %	(5/7)			 70 %	(514/731)			 56	% 65	%

Føflekkreft		 48 %	(19/40)		 71 %	(1772/2508)			 95	% 89	%

Galleveiskreft 38 %	(3/8)			 56 %	(171/305) 100	% 81	%

Hjernekreft 73 %	(8/11)		 60 %	(335/555)		 100	% 85	%

Hode-halskreft 71 %	(15/21)		 78 %	(680/876)			 56	% 63	%

Kreft	hos	barn			 0	%	(0/1)		 63 %	(142/224) 0 %

Kreft	i	spiserør	og	magesekk 73 %	(11/15) 76 %	(596/781)			 71	% 71	%

Kronisk	lymfatisk	leukemi	(KLL) 78 %	(7/9) 47 %	(172/363)		 0 %

Livmorhalskreft	(cervix) 89 %	(8/9)		 61 %	(228/373) 80	% 62	%

																																																							

5 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom.
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Livmorkreft	(endometrie) 17 %	(1/6)		 70 %	(524/753)		 70	% 56	%

Lungekreft 90 %	(91/101) 84 %	(2718/3227)		 65	% 60	%

Lymfomer		 83 %	(29/35)			 74 %	(853/1157) 50	% 65	%

Myelomatose		 64 %	(14/22) 49 %	(260/529)			 100	% 86	%

Nevroendokrine	svulster	(ingen	tall)

Nyrekreft		 38 %	(12/32)		 76 %	(742/980) 57	% 56	%

Peniskreft	(ingen	tall	NLSH)

Primær	leverkreft	(HCC) 29 %	(2/7)					 53 %	(137/257)			 0 % 38	%

Prostatakreft 70 %	(88/126)		 78 %	(3401/4368)			 37	% 51	%

Sarcom	(ingen	tall)

Skjoldbruskkjertelkreft																								 44 %	(4/9)		 58 %	(206/353) 50	% 63	%

Testikkelkreft 75 %	(6/8) 86 %	(311/362) 75	% 78	%

Tykk- og	endetarmskreft		 85 %	(106/124) 83 %	(3515/4223)		 73	% 76	%

Kommentarer	inklusjon:
Andelen	inklusjon	er	100%	avhengig	av	menneskelige faktorer.	Nordlandssykehuset	ser	at	vi	
har	ulik	praksis	på	hvorvidt det	blir	gitt	beskjed om	oppstart	pakkeforløp og	om	beskjeden	
oppfattes	som	at	det	skal	startes	pakkeforløp.	Det	er	avdekket flere	eksempel	på	kodefeil.	
Pasienter	er	registrert	med ICD10-kode	på	kreft	som	ikke	er	riktig.	Dette	jobber	vi	med	å	
utbedre.
Vi	ser	også	at hos	Ø-hjelpspasienter	mangler	det	oftere	registrering av	pakkeforløp.
Vi	har	også	avdekket	en ulik	praksis	på	registrering	av	pakkeforløp	på	de	ulike	sykehusene	i	
foretaket,	knyttet	til når	det	skal	startes	pakkeforløp	og	vurdering	av	hva	som	er	et	
pakkeforløp.												

Kommentarer	forløpstid:
Tiden	løper	i	de	fleste	tilfeller	fra	henvisning	mottatt	ved	sykehuset.	Dersom	ikke	henvisningen	
behandles	med	en	gang,	taper	pasienten	dager	fra	start.	Det	forekommer.
Gjentakende	«tidstyver/flaskehalser»:	
Rtg	diagnostikk	som	MR	og	PET,	CT-og	UL-veiledede	biopsier,	biopsier	til	immunhistokjemi	og	
PDL1	mm.	
Vurdering	av	behandling	baserer	seg	stort	sett	på	MDT-møter,	som	er	en	gang	per	uke.
Forløp	som	blir	sendt	videre,	spesielt	ut	av	helseforetaket,	blir	veldig	lang.	Lang	postgang	og	
uklare	linjer	ang	pasientinformasjon.

Det	er	ikke	en	entydig	praksis ved	de	ulike	sykehusene	i	foretaket på	gjeldende	tider,	
rettighetsfrister	kontra	pakkeforløpsfrister. Rettighetsfrister	blir	brukt	for	innkalling	av	
pasienter.	Eksempelvis koloskopi	om	4-6	uker	når	pakkeforløpsfristen	er	9	dager. Det	finnes	
også	manglende	merking	av	pakkeforløp	i	henvisninger	og	rekvisisjoner. Pakkeforløp	som	
trenger	tjenester	fra	annen	avdeling	(for	eksempel	biopsier)	kan	ta	for	lang	tid.

Andre	krav

 Sørge	for gode	rutiner	for	hvordan	man	informerer	kvinner	som	har	fått	en	
betydelig	endret	diagnose	etter	en regransking	av	tidligere	celleprøver	for	
kvinner som	har	fått	livmorhalskreft.

Når	vi	i	Nordlandssykehuset	oppdager	høygradig	celleforandringer	re-screener	vi	tidligere	
prøver	inntil 5	år	tilbake	(dette	er	ifølge	kvalitetsmanuell	for	screening). Vi	sender	nytt	svar	til	



Rapportering	på	OD 2017

13

rekvirenten,	eventuelt diskuterer	funn	med	rekvirenten	i	noen	tilfeller. Ved	feil	skriver	vi	
avvik/pasienthendelse.
Rekvirenten	som	har	pasient	kontakt	informerer	pasienten	om	svar. Vi	har	ikke	direkte	
pasient	kontakt	på	patologi	(men	stiller	opp	om	rekvirenten	eller	pasienten	ønsker	det).	Se	for	
øvrig	aktuelle	dokumenter	i	DocMap:	PR34648,	PR25702	og	SJ6075.

3.3 Psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	
rusbehandling	(TSB)

1. I	samarbeid	med	kommunene	skal	antall	tvangsinnleggelser	for	voksne	per	1000	
innbyggere	i	helseregionen	reduseres	sammenliknet	med	2016.

Andel	tvangsinnleggelser	for	voksne	pr	1000	innbyggere gikk	ned	fra	1,27	i	2016	(275	
tvangsinnleggelser) til	1,07	i	2017	(232	tvangsinnleggelser).	

2. Tvangsmiddelbruk	skal	reduseres.	Dette	skal	registreres	som	antall	pasienter	
med	minst	ett	tvangsmiddelvedtak	per	1000	innbyggere.	

Andel	pasienter	med	ett	eller	flere	tvangsmiddelvedtak	pr	1000	innbyggere	økte	fra	0,25	i	
2016	(54	pasienter)	til	0,30	i	2017	(66	pasienter).	Endringen	i	antall	pasienter	med	vedtak	
kan	skyldes	tilfeldigheter	i	pasientpopulasjonen	med	tanke	på	sykdomsbilde,	
behandlingsforløp	og	lignende.

3. Registrere	og	sikre	færrest	mulig	avbrudd	i	døgnbehandling	tverrfaglig	
spesialisert	rusbehandling.

I	løpet	av	2017	har	kortidsenhet	rus	(KER)	som	er	den	eneste	døgnenheten	innen	TSB	i	NSLH	
HF	avholdt	seminar	om	drop-out	reduserende	tiltak.	Seminaret	ble	holdt	av	representanter	
fra	drop-out	teamet	i	Tromsø.	Drop-out	reduserende	tiltak	som	er	implementert	er;	

 Inntaksteam/	team	som	følger	opp	pasienter	før	innleggelse
 Minimum	telefonkontakt	med	enhetsleder/	team	x	1	før	innleggelse	på	alle	pasienter,	

etterstrebe	for-samtale	med	alle	pasienter
 Tiltak	foreslått	gjennom	Drop-out prosjektet	i	UNN	HF	for	å	fange	opp	sårbare	

pasienter	før	innleggelse
 Fleksibilitet	i	forhold	til oppmøtedato
 Etablering	av	pasienttelefon	(mulighet	for	å	nå	inntak	pr.	telefon	og	SMS utenom	

arbeidstid)

Drop-out	har	vært	registrert	fra	og	med 01.01.17	til	og	med 31.12.17.

Resultatet	viser	at	for	hele	året	er	drop-out	på	27%	ved	enheten	hvorav	8 %	skyldes	ikke	
møtt	til	behandling,	16 %	skyldes	avbrutt	behandling	etter	oppstart	og	3 %	skyldes	andre	
forhold	(utskrevet	av	enheten	og	lignende)
Årsresultatet	sammenlignet	med	resultatet	fra	1.tertial	viser	et	totalt	nedgang	i	Drop-out	
gjennom	året	med	7	%.	For	ikke	møtt	er	nedgangen	på	1	%	og	for	avbrutt	behandling	er	
nedgangen	på	nesten	7 %.	Gjennom	året	har	avbrutt	behandling	som	skyldes	andre	forhold	
økt	med	1%.	
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4. Videreføre	arbeidet	med	å	etablere	felles	strukturer	og	rutiner	for	helhetlig	
oppfølging	av	barn	og	unge	med	psykiske	lidelser	i	barnevernet jf. rapport	fra	
20156.

Det	er	jevnlige	samarbeidsmøter	med	de	kommunale	barneverntjenestene	og	andre	tjenester	
(for	eksempel	helsestasjon,	skole,	PPT,	fastlege)	i	NLSH	sitt	område.	Det	er	både	på	ledernivå	
men	også	jevnlige	møter	direkte	på	sak	og	tema	på	behandlernivå.	
Det	er	i	tillegg	opprettet	både	en	nasjonal	og	en	regional	arbeidsgruppe	med	representasjon	
fra	NLSH	for	å	opprette	et	nytt	og	felles	institusjonstilbud	psykisk	helse	og	Bufetat.	Målet	er	
nådd.	

5. Utarbeide	samarbeidsavtaler	som	omfatter	kommunale	helsetjenester,	
kommunalt	og	statlig	barnevern	og	psykisk	helsevern	for	barn	og	unge	som	
sikrer	god	og	lett	tilgjengelig	helsehjelp	til	barn	og	unge	i	
barnevernsinstitusjoner,	poliklinisk	og	ambulant,	samt veiledning	til	ansatte	i	
institusjonene.	

Det	er	skrevet	egne	samarbeidsavtaler	med	alle	barnevernsinstitusjonene	i	NLSH	sitt	område.	
Avtalene	ble	inngått	i	henhold	til	krav	og	ble	utarbeidet	i	tett	samarbeid	med	regionledelsen	i	
Bufetat.	Målet	er	nådd.	

6. Etablere	barnevernansvarlig	i	Barne- og	ungdomspsykiatrisk	poliklinikk i	
henhold	til	anbefalingene	fra	Helsedirektoratet	og	Barne-,	ungdoms- og	
familiedirektoratet.

BUPA	har	gjennom	høsten	2017	startet	en	større	OU-prosess	som	skulle	ferdigstilles	ved
årsskiftet.	I	påvente	av	utfallet	til	denne	prosessen	er	enhetslederne	i	de	forskjellige	
polikliniske	enhetene	utpekt	som	barneansvarlige.	Når	OU-prosessen	avklares	tidlig	2018	vil	
også	barnevernsansvarlige	bli	definert	inn	som	egne	funksjoner	i	enhetene. Vi	har	også	gitt	
enhetslederne	på	de	ulike	døgn	og	fagenhetene	oppgave	som	barnevernansvarlige.	Målet	er	
nådd.

7. Etablere Narkotikaprogram	med	domstolkontroll.

Narkotikaprogram	med	domstolkontroll	ble	innført	nasjonalt	fra	2016	og	er	innført	og	godt	
etablert	i	NLSH	HF.		Det	er	inngått	forpliktende	avtale	med	kriminalomsorgen/friomsorgen	
vedrørende behandling,	oppfølging	og	samarbeid	omkring	domfelte	som	dømmes	til	ND-
programmet.		I	perioden	programmet	har	vært	aktivt	er	det	gjennomført	regelmessige	møter	
med	friomsorgen,	innledningsvis	i	form	av	undervisning	og	etablering	av	programmet, men	
etter	hvert	avtalte	møter	relatert	til	oppfølging	og	gjennomføring	av	programmet	for	den	
enkelte	domfelte.	Siden	2016	har	domfelte	under	programmet	blitt	vurdert	og	behandlet	
innen	TSB	i	NSLH	HF,	både	gjennom	ruspoliklinisk	behandling,	døgninnleggelse	og	
legemiddelassistert	rehabilitering	(LAR).	Fra	sykehuset	side	oppleves	programmet	å	være	
godt	etablert, og	samarbeidet	med	friomsorgen	omkring	gjennomføringen	oppleves	
konstruktivt	og	godt.	

																																																							

6 Rapport 2015: Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner.
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8. Kvinner	i	LAR7 skal	ha	informasjon	om	LAR-behandling	og	graviditet,	tilbud	om	
nedtrapping	av	LAR-medikamenter	og	tilgang	til	gratis	langtidsvirkende	
prevensjonsmidler	i	regi	av	LAR.

LAR	ved	avdeling	for	rus,	psykiatri	og	avhengighet	(ARPA)	ved	NLSH	HF	forholder	seg	blant	
annet	til	nasjonal	retningslinje	for	gravide	i	LAR	IS-1876. Kvinner	som	søker	seg	til	LAR	har	
som	rutine	blitt	informert	om	LAR,	informasjon	om	normalisering	av	menstruasjonssyklus	
under	LAR	og	dermed	mulighet	for	å	bli	gravid.	Familieplanlegging	og	prevensjon	drøftes	med	
den	enkelte	pasient	og	anbefalingen	har	vært	å	fraråde	graviditet	før	stabilitet	og	rusfrihet	i	
LAR.	I	tråd	med	konsensuskonferansen	om	LAR	og	graviditet	2017	er	de	anbefalte	føre	var	
prinsippene	tatt	til	etterretning	og	innført	i	våre	rutiner.	Alle	fertile	kvinner	i	LAR	anbefales	
bruk	av	langtidsvirkende	prevensjon	hvor	tilbudet	organiseres	og	dekkes	økonomisk	av	LAR	
og	det	offentlige.	Foreløpig	har	innsetting	av	prevensjon	vært	gjort	hos	fastlege	eller	
privatpraktiserende	gynekolog, men	i	samhandling	med	kvinne/barn	klinikken	i	sykehuset	
forventes	det	at	tilbudet	kan	gis	fra	sykehuset	i	løpet	av	første	halvår	2018.

9. Registrere	utskrivningsklare	pasienter	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	
spesialisert	rusbehandling	samt	inngå	samarbeidsrutiner	med	kommunene	for	å	
forberede	utskrivninger	om	disse	pasientene.

PR	31189	Utskrivningsklare	pasienter	– samhandling	med	kommunene	(NLSH	
gyldighetsområde),	sist	revidert	oktober	2016.	Avdelingsledere	er	ansvarlig	for	gjennomgang	
i	egen	avdeling,	jamfør	sak	44/16	i	avdelingsledermøtet:	Endring	i	forskrift	om	kommunal	
betaling	for	utskrivningsklare	pasienter	i	PHR	og	TSB.	Dette	er	også	tatt	opp/informert	i	alle	
våre	døgnenheter.

D	8168	Utskrivningsklare	pasienter,	alle	døgnenheter.	
2015	=	46,	2016	=	339,	2017	=	315.		

10. Sørge	for	at	komplette	og	kvalitetssikrede	data	på	tvangsinnleggelser,	
tvangsbehandling	og	bruk	av	tvangsmidler	leveres	norsk	pasientregister	(NPR)
ved	ordinært	rapporteringstidspunkt.

HN	IKT	er	ansvarlig	for	å	sende	inn	fil	til	NPR	den	andre	arbeidsdagen	hver	måned.
Psykiatrisk	kontortjeneste	er	gitt	ansvar	for	å	kvalitetssikre	at	alle	tvangsvedtak	er	registrert	i	
PAS/DIPS, jamfør DS	11154. Tvangsregistrering	i	DIPS	er sekretærenes	ansvar.	

I	tillegg	sjekker	sekretærene	manuelle	tvangsprotokoller	hver	14.dag	forut	for	
Kontrollkommisjonsmøtene,	og	sikrer	at	alle	vedtak	er	registrert	i	DIPS.
Kontrollkommisjonens	medlemmer	ble	gitt	elektronisk	tilgang	til	DIPS	oktober	2017.

11. Gjennomføre	ledelsesforankrede	dialogmøter	med	pasienter/
brukerorganisasjoner	om	erfaringer	med	tvang	i	alle	psykisk	helsevernenheter	
som	benytter	tvang,	som	ledd	i	å	redusere	bruken	av	tvang.	Dette	skal	skje	i	
samarbeid	med	Nasjonalt	senter	for	erfaringskompetanse.

Målet	er	ikke	nådd,	og	aktivitet	er	ikke	gjennomført	i	samarbeid	med	Nasjonalt	senter	for	
erfaringskompetanse.	Årsaken	til	at	målet	er	ikke	nådd	skyldes lovendringene	i	Psykisk	
helsevernlov samt	Straffeloven	som	har	medført	stor	aktivitet	på	å	oppfylle	de	nye	lovkrav,	

																																																							

7 Legemiddelassistert rehabilitering
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fortsette	arbeidet	med	opplæring	og	få	en	felles	forståelse	av	lovkravene.	

Det	er	gjennomført	undervisning	og	opplæring	av	alle	behandlerne.	Mye	tid	har	gått	med	til	å	
diskutere	anvendelse	av	paragrafer,	vedtaksføringer	og	samstemme	våre	oppfatninger	med	
Kontrollkommisjonen.	Nordlandssykehuset	ligger	fortsatt	svært	lavt	i	bruk	av	tvang	og	vi	har	
også	hatt	fokus	på	å	følge	opp	anbefalinger	fra	Internrevisjon	på	dette	området.	Ovennevnte	
endringer har	vi	måttet	prioritere	foran	samarbeid	med	det	nasjonale	senteret.	

12. Sikre	at	omleggingen	av	finansieringsordningen	for	poliklinisk	psykisk	helsevern	
og	rusbehandling	brukes	som	et	virkemiddel	for	å	understøtte	ønsket	faglig	
innretning	av	disse	tjenestene.

Helseforetaket	har	hatt	fokus	på	å	sikre	en	fortsatt	faglig	prioritering	i	tråd	med	
Oppdragsdokument	og	faglige	føringer	fra	våre	eiere	og	egne	prioriteringer.	Vi	har	ikke	
iverksatt	tiltak	for	å	kompensere	for	manglende	inntekter	i	2017.	Vi	har	konsentrert	oss	om	å	
drive	god	opplæring	i	koding	og registrere	det	vi	gjør.	Vi	har	hatt	et	inntektstap	på	ca.	6	mill
kroner,	men	på	grunn	av god	økonomistyring	i	klinikken	har	vi	klart	omleggingen	uten	å	
iverksette	tiltak	som	kan	ramme	tjenestetilbudet.

13. Øke	poliklinisk/ambulant	aktivitet	i	TSB	uten	reduksjon	i	døgntilbudet.

Med	tanke	på	at	finansieringen	er	endret	i	2017	er	det	noe utfordrende	å	sammenlikne	data	
for	2016	og	2017.	Med	utgangspunkt	i	rapport	som	Helse	Nord	har	laget	(i	HN	LIS),	jamfør	ny	
rapportering sak	05/18	til	fagsjefmøtet, vises det	en	økning	på	796 ca. 14 %.
Vi	oppfatter	Helse	Nord slik	at	vi	skal	rapportere	på	antall	opphold. Det	står	blant	annet	
under	sak	05/18 punkt 2	måleparameter:
Vi	må	også	forholde	oss	til	poliklinisk	aktivitet	slik	det	er	definert	i	finansieringssystemet.	Det	
vil	si	at	vi	også	bør	bruke	poliklinisk	opphold	(ISF)	som	måleparameter	for	aktivitet.

Denne	økningen	har	ikke	gått	på	bekostning	av	døgnbehandlingen.

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

Det	er	opprettet	egne	spe- og	småbarnsteam	i	BUPA	for	flere	år	siden,	team	i	poliklinikkene	i	
Bodø,	Fauske,	Lofoten	og	i	Vesterålen	som	innehar	stor	kompetanse	og	mange	års	god	
erfaring.	

Den	01.09.2017	startet	BUPA	opp	et	nytt	tilbud	i	Nordlandssykehuset.	Det	er	etablert	et	BUP-
CL	team	med	100 %	barnepsykiater,	100%	psykologspesialist	og	100 %	klinisk	konsulent.	
Teamet	jobber	etter	en	biopsykososial	forståelses	modell.		Arbeidsted	er	somatisk	sykehus	
Bodø	ved	barneavdelingen/føde/gyn.	

Teamets	oppgaver	er	sammensatte	og	har	flere	formål:
1.	lettere	tilgjengelig	psykisk	helsetilbud	til	somatiske	syke	barn	og	unge.
2.	være	med	å	bedre	tilbud	til	gravide/fødende	med	rusmiddelproblematikk
3.	gi	konsultasjoner	til	annet	fagpersonell	som	jobber	møter	barn
4.	undervise/veilede	

Teamet	har	tatt	imot	pasienter	og	gitt	konsultasjoner	siden	oppstart.	4	måneder er	kort	tid	til	
å	etablere	et	helt	nytt	tilbud	og	det	gjenstår	fortsatt	mye	jobb,	men	tilbudet	er	etablert	og	
operativt	og	således	er	målet om	å	etablere	tilbudet	nådd.	



15. Sikre	at	det	er	tilstrekkelig	med	utdanningsstillinger	for	den	nye	spesialiteten	i	
rus- og	avhengighetsmedisin.

Nordlandssykehuset	er	ikke	godkjent	for	spesialisering	av	leger	i	rus
avhengighetsmedisin.	Dette	på	grunn
utdannet	2	overleger	innen	spesialiteten	under	overgangsordningen,	og	vi	har	en	LIS	som	
ønsker	å	bli	rusmedisiner.	Dessverre	har	vi	hatt	mye	sykefravær	hos	overlege	slik	at	LIS
har	måttet	ta	andre	deler	av	spesialiseringen	først	
Hvorvidt	vi	klarer	å	holde	på	denne	LIS
akuttpraksisen	er	uvisst.

Styringsparametere:

1. Høyere	vekst	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	
Veksten	måles	i	gjennomsnittlig	ventetid	for	avviklede,	kostnader	(kostnader	til	
avskrivninger,	legemidler	og	pensjon	synliggjøres,	men	holdes	utenfor),	årsverk	
(helseforetak	og	"private	institusjoner	med	oppdragsdokument"
(polikliniske	konsultasjoner).	Kommunal	ø
helsevern	og	rus	fra	2017,	og	midlene	overført	fra	hvert	RHF	til	KMD	synliggjøres	
i	ressursbruken	innen	psykisk	helsevern	og	TSB	(fordelingen	av	overførte	midler	
til	KMD	er	om	lag	96	og	4	pst.).	(Prosentvis	større	reduksjon	i	ventetid.	
Prosentvis	større	økning	i	kostnader,	årsverk	og	aktivitet

I	Nordlandssykehuset	HF	har	kostnadsutviklingen	gjennom	de	siste	årene	vært	noe	lavere	
innenfor	psykisk	helse	og	rus	enn	for	somat
klinikken	sammenlignet	med	somatikken.	Dette	er	en	direkte	følge	av	effektene	av	den	regionale	
inntektsfordelingsmodellen	for	psykiatri	og	rus,	der	finansieringen	skal	følge	pasienten.	
Finansiering	som	følger	pasientene	medfører	at	endring	i	forhold	til	behandlingssted	flytter	
budsjettmidler	mellom	foretakene	i	Helse	Nord.	Dersom	kostnadsutviklingen	i	
Nordlandssykehuset	HF	justeres	i	forhold	til	reduksjon	i	foretakets	andel	av	den	regionale	
inntektsfordelingen	fra	RHF,	har	det	isolert	sett	vært	kostnadsvekst.	

Grafen	viser	perioden	januar	2017
er	gjennomgående	lavere	enn	ventetid	til	behandlingsstart	i	somatikken.

Andre	krav:

																																																							

8 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien
Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.
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Sikre	at	det	er	tilstrekkelig	med	utdanningsstillinger	for	den	nye	spesialiteten	i	
og	avhengighetsmedisin.

Nordlandssykehuset	er	ikke	godkjent	for	spesialisering	av	leger	i	rus- og	
på	grunn av mangel	på	rusakuttplasser.	Vi	har	imidlertid	

utdannet	2	overleger	innen	spesialiteten	under	overgangsordningen,	og	vi	har	en	LIS	som	
ønsker	å	bli	rusmedisiner.	Dessverre	har	vi	hatt	mye	sykefravær	hos	overlege	slik	at	LIS

r	av	spesialiseringen	først	på	grunn	av mangel	på	supervisjon.	
Hvorvidt	vi	klarer	å	holde	på	denne	LIS-legen	når	vedkommende	må	reise	bort	for	å	få	

Høyere	vekst	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling.	
Veksten	måles	i	gjennomsnittlig	ventetid	for	avviklede,	kostnader	(kostnader	til	
avskrivninger,	legemidler	og	pensjon	synliggjøres,	men	holdes	utenfor),	årsverk	
(helseforetak	og	"private	institusjoner	med	oppdragsdokument"
(polikliniske	konsultasjoner).	Kommunal	ø-hjelpsplikt	innføres	i	psykisk	
helsevern	og	rus	fra	2017,	og	midlene	overført	fra	hvert	RHF	til	KMD	synliggjøres	
i	ressursbruken	innen	psykisk	helsevern	og	TSB	(fordelingen	av	overførte	midler	

om	lag	96	og	4	pst.).	(Prosentvis	større	reduksjon	i	ventetid.	
Prosentvis	større	økning	i	kostnader,	årsverk	og	aktivitet).

I	Nordlandssykehuset	HF	har	kostnadsutviklingen	gjennom	de	siste	årene	vært	noe	lavere	
innenfor	psykisk	helse	og	rus	enn	for	somatikk,	med	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,	der	finansieringen	skal	følge	pasienten.	

asientene	medfører	at	endring	i	forhold	til	behandlingssted	flytter	
budsjettmidler	mellom	foretakene	i	Helse	Nord.	Dersom	kostnadsutviklingen	i	
Nordlandssykehuset	HF	justeres	i	forhold	til	reduksjon	i	foretakets	andel	av	den	regionale	

ra	RHF,	har	det	isolert	sett	vært	kostnadsvekst.	

rafen	viser	perioden	januar	2017 – desember	2017. Ventetid	til	behandlingsstart	i	psykiatrien	
er	gjennomgående	lavere	enn	ventetid	til	behandlingsstart	i	somatikken.

															

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 
Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.

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

mangel	på	rusakuttplasser.	Vi	har	imidlertid	
utdannet	2	overleger	innen	spesialiteten	under	overgangsordningen,	og	vi	har	en	LIS	som	
ønsker	å	bli	rusmedisiner.	Dessverre	har	vi	hatt	mye	sykefravær	hos	overlege	slik	at	LIS-legen	

mangel	på	supervisjon.	
legen	når	vedkommende	må	reise	bort	for	å	få	

spesialisert	rusbehandling.	
Veksten	måles	i	gjennomsnittlig	ventetid	for	avviklede,	kostnader	(kostnader	til	
avskrivninger,	legemidler	og	pensjon	synliggjøres,	men	holdes	utenfor),	årsverk	
(helseforetak	og	"private	institusjoner	med	oppdragsdokument"8og	aktivitet	

hjelpsplikt	innføres	i	psykisk	
helsevern	og	rus	fra	2017,	og	midlene	overført	fra	hvert	RHF	til	KMD	synliggjøres	
i	ressursbruken	innen	psykisk	helsevern	og	TSB	(fordelingen	av	overførte	midler	

om	lag	96	og	4	pst.).	(Prosentvis	større	reduksjon	i	ventetid.	

I	Nordlandssykehuset	HF	har	kostnadsutviklingen	gjennom	de	siste	årene	vært	noe	lavere	
ikk,	med	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,	der	finansieringen	skal	følge	pasienten.	

asientene	medfører	at	endring	i	forhold	til	behandlingssted	flytter	
budsjettmidler	mellom	foretakene	i	Helse	Nord.	Dersom	kostnadsutviklingen	i	
Nordlandssykehuset	HF	justeres	i	forhold	til	reduksjon	i	foretakets	andel	av	den	regionale	

Ventetid	til	behandlingsstart	i	psykiatrien	

Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 
Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass 
Diakonale Sykehus, Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss.
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 Status	for	prosjekt(er)	vedr	transport	av	psykisk	ustabile	personer,	jf	oppdrag	i	
brev	av	27.	juni	2014	hvor	det	er	forutsatt	ordinær	rapportering	gjennom	
ordinære	rutiner	samt	sluttevaluering	etter	utløpet	av	prosjektperioden	(2017,	
opprinnelig	2016).

Det	er	gjennomført	to	kurs	i	VIVAT- selvmordsforebyggende	kurs	i	Vesterålen.	Ett	i	juni	og	ett	
i	oktober.	Videre	har	Nordlandssykehuset gjennomført	to	kurs	med	tema	som	rus	og	psykiatri,	
psykoser,	jus,	forebygging	av	aggresjon	og	brukerperspektiv.	Disse	kursene	var over	to	dager	
og	ble	gjennomført	i	november	2017	i	Vesterålen.	Deltakere	har	vært	samtlige	
ambulansearbeidere	i	Vesterålen,	personell	fra	DPS	og	kommunene.	Målet	har	vært	å	øke	
kompetansen	til	ambulansearbeidere	som	møter	psykisk	syke	pasienter	både	i	
førstelinjetjenesten	og	i	spesialisthelsetjenesten.	Øvrige	aktører	som	har	deltatt	har	
gjennomført	dette	med	mål	om	å	skoleres	for	å	bli	sivile	ledsagere	i	transit-rom.	Dette	for	å	
ivareta	pasienter	som	venter	på	å	transporteres	med	ambulansefly	til	spesialisthelsetjenesten	
ved	Nordlandssykehuset	Rønvik	for	akuttinnleggelser.	Dermed	har	målgruppene	våre	i	både	
Lofoten	og	Vesterålen	gjennomført	kurset	og	vi	er	i	ferd	med	å	etablere	arbeidskontrakter	
med	disse	slik	at	transit--rommene	kan	benyttes	med	forsvarlig	og	verdig	ivaretakelse	av	
psykisk	syke.
Sivile	ledsagere	på	ambulansefly	følger	psykisk	syke	pasienter	fra	Lofoten	og	Vesterålen	til	
psykiatrisk	behandling	i	spesialisthelsetjenesten	i	Bodø	når	disse	pasientene	er	i	behov	for
akutte	innleggelser.	Dette	løses	ved	oppdrag	hvor	fastsatte	kriterier	er	oppfylt.	I	tilfeller	hvor	
tvang	må	benyttes	skal	politiet	følge	disse	pasientene.	Den	alternative	ordningen	med	sivile	
ledsagere	på	ambulansefly	startet	opp	i	2016	og	har blitt	en	etablert	ordning.

Prosjektet	ser	videre	på	ulike	samarbeid	med	politi	for	ytterligere	å	redusere	bruken	av	politi	
som	følgetjeneste.	I	tilfeller	hvor	det	i	dag	benyttes	to	politi	som	ledsagere	planlegger	vi	for	at	
det	i	fremtiden	kan	være	oppdrag	hvor	en	fra	politi	og	en	sivil	ledsager	kan	følge	pasienten	
sammen.

3.4 Samhandling	med	kommuner og	private	avtaleparter

1. Delta	i	læringsnettverket	Gode	pasientforløp9.

Vi	har	forbedringsteam	ved	alle	våre	tre	somatiske	sykehus	som	deltar	i	læringsnettverket.							

Forbedringsteamet	NLSH	Vesterålen	har	et	samarbeid	med	alle	kommuner	i	Vesterålen	og	har	
gjennomført	en	felles	workshop.	Det	er	utarbeidet	en	felles	sjekkliste	som	bidrar	til	å	sikre	
informasjonsflyt	i	samhandlingen	mellom	sykehuset	og	kommunene.	Oppstart	av	pilot	25/9-
17.

Forbedringsteamet	NLSH	Bodø	har	i	samarbeid	med	Bodø	kommune	utarbeidet	et	
forbedringsforslag	som	gjelder	PLO	helseopplysninger	til	kommunene	og	PLO	
innkomstjournal.	Oppstart	av	pilot	3/10-17.	

Det	planlegges	markering	av	«Hva	er	viktig	for	deg	dagen»	i	Bodø	6.	juni	2018.	Undervisning	i	
forbindelse	med	introdusering	av	«Hva	er	viktig	for	deg?»	tenkningen	pågår.	Det	planlegges	
fagdag	for	alle	ansatte.	

Bodø	kommune	og	NLSH	Bodø	samarbeider	om	øke	andelen	EVU	og	innkomstrapporter	til	
100 %.

																																																							

9 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.
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2. Delta	i	arbeid	med	å	revidere	strategi	for	avtalespesialister.	Arbeidet	koordineres	
av	Helse	Nord	RHF.

Nordlandssykehuset	har	gitt	tilbakemelding	til	dette	arbeidet	via	fagsjefmøtet	i	Helse	Nord.

3. Etablere	gjensidige	samarbeidsavtaler med	avtalespesialister	innen	1.	juni.	

Nordlandssykehuset	har	sendt	ut	et	utkast	til	en	avtale	til	alle	avtalespesialister	i	vårt	
nedslagsfelt.	Vi	har	fått	tilbake	signerte	avtaler	fra	flere	av	disse	og	vil	følge	opp	resterende.
Forut	for	utsendelsen	var	avtaleutkast	drøftet	i	eget	møte	med	spesialistene.

4. Gi	tilbakemelding	på	oppfølging	av	tjenesteavtale	2,	5	og	10	med	kommunene	i	
tertialrapport	2.	

I	2017	har	alle	avtalene	vært	gjennomgått	og	revidert	i	et	partssammensatt	utvalg	(KSU).		
Arbeidet	har	vært	krevende	og	tatt	mye	tid.	Tjenesteavtale	3	og	5	er	slått	sammen	til	en	avtale.	
Med	hensyn	til tjenesteavtale	2	og	5	har	vi kontinuerlig	fokus	på	gode	pasientforløp	med	
målsetting	om	at	pasienten	alltid	skal	være	på	riktig	nivå.	I	hovedsak	lykkes	vi	med	det.	Når	
det	gjelder	tjenesteavtale	nr.10	har	samarbeidet	hatt	fokus	på	smittevern.

5. Delta	i	utarbeidelse	av	en	oppdatert	strategi	for	samhandling med	kommunene.
Arbeidet	koordineres	av	Helse	Nord	RHF.

Nordlandssykehuset	har	vært	i	møte	med	Helse	Nord, og dette	vil	innarbeides	i	RHFet sin
Strategiske	utviklingsplan.	Foretaket	deltar	for	øvrig	i	Helse	Nord	sin	samhandlingsgruppe	
hvor	en	kontinuerlig	drøfter	optimaliseringen	av	samhandlingen	med	kommunene.

6. Sikre	at	legemiddelhåndtering	med	god	kvalitet	inngår	i	hele behandlingskjeden.
I	samråd	med	Sykehusapotek	Nord	sørge	for	at	samarbeidsavtalene	mellom	
helseforetakene	og	kommunene	sikrer	pasientene	kontinuerlig	
legemiddelbehandling	med	god	kvalitet	ved	skifte	av	omsorgsnivå.

Nordlandssykehuset	har	i	2017	oppdatert	alle	våre	tjenesteavtaler	med	
kommunehelsetjenesten,	men	Sykehusapotek	Nord	har	ikke	deltatt	i	dette	arbeidet.	Vi	vil	
vurdere	å	inkludere	dem	i	vår	neste	revisjon	av	tjenesteavtalene.		Dette	arbeides	det	også	med	
i	læringsnettverket,	og	vi	vil	inkludere	erfaringene	herfra	også	videre.

7. Delta aktivt	i	arbeidet	til	nasjonal standardisering	innen	IKT-området	jf.
Stortingsmelding	nr.	910 2012-2013,	samt	strategi	for	Nasjonal	IKT HF.		Egne	
bestillinger	vil	komme	fra	Helse	Nord	RHF.

Nasjonale	strategier	og	standardisering	følges	opp,	men	det	aktive	arbeidet	gjennomføres	i	
regionale	forvaltningsenheter.

Foretaksspesifikke	krav:

																																																							

10 Én innbygger – Én journal 
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Helgelandssykehuset,	Nordlandssykehuset	og	Finnmarkssykehuset:

1. Ta	i	bruk	Samhandlingsbarometeret11 i	samarbeid	med	overordnet	
samarbeidsorgan	(OSO).

Dette	er	behandlet	i	OSO	med	vedtak	om	å	oversende	forslag	om	deltakelse/ta	i	bruk	
Samhandlingsbarometeret.	Kun	3	av	kommunene	svarte	positivt.	En	av	dem	med	forbehold	
knyttet	til	utgiftssiden.	Følgelig	er	ikke	Samhandlingsbarometeret	tatt	i	bruk.

3.5 Kvalitet

1. Ingen	korridorpasienter.

Nordlandssykehuset	Bodø	har	omfattende	ombyggingsaktiviteter,	og	derav	fortsatt	stor	
trangboddhet.	Foretaket	har	i	2017	hatt	770	korridorpasienter,	hvorav	697	i	Bodø,	19	i
Lofoten	og	54	i	Vesterålen.	Dette	er	redusert	fra	2016 hvor	det	totale	antallet	var	1017.	

For	å	redusere	antall	korridorpasienter	har	vi	flere	ulike	strategier:		
 Øke	andel	sammedagskirurgi	og	dagkirurgi		
 Arbeid	ut	mot	kommunene	for	å	redusere	antall	døgn	med	utskrivningsklare	pasienter		
 God	utnyttelse	av	obs-enheten	i	Bodø		
 Forbedring	av	pasientforløp	med	reduksjon	av	unødvendig	liggetid		

Dessverre	vil	nok	fortsatt	korridorpasienter	være	en	problemstilling	ved	Nordlandssykehuset	
Bodø	inntil	sengepostområdene	i	A/B	fløya	(høyblokka)	er	ferdig	renovert.

2. Øke	bruk	av	avvikssystemet	i	analyse	av	enkelthendelser,	statistikk	og	
risikoanalyser,	og	ta	i	bruk	samme	klassifikasjonssystem	som	meldeordningen	til	
Helsedirektoretat	for	bedre	utnyttelse	av	meldingene.

Nordlandssykehuset HF	implementerte	den	nasjonale	klassifiseringssystemet	den	10/1	–
2017	på	flere	av	våre	meldingstyper.	Alle	avvik	i	egen	avdeling,	avvik	i	annen	avdeling	og	
pasienthendelser	er	omfattet	av	den	nye	nasjonale	klassifiseringssystemet.	Det	betyr	at	ledere	
må	bruke	denne	klassifiseringen	når	avvik/pasienthendelser	saksbehandles.	I	tillegg	er	det	
slik	at	nevnte	avvikstyper	og	pasienthendelser	må	risikovurderes	før	en	sak	kan	lukkes.	Dette	
har	vært	krav	i	foretaket	i	mange	år	og	det	er	ikke	mulig	å	lukke	avvik	uten	at	dette	er	gjort.	

Foretaket	har	i	mange	år	rapportert	til	styret	på	pasienthendelser,	i	tillegg	blir	statistikk	fra	
vårt	avvikssystem	brukt	i	klinikkene	og	stabenes	systematiske	forbedringsarbeid	(KVAM	–
møter	PR6021).	Etter	at	vi	tok	i	bruk	det	nasjonale	klassifiseringssystemet	arbeider	vi	nå	med	
å	se	på	hvordan	vi	på	foretaksnivå	og	nedover	i	organisasjon	i	enda	større	grad	kan	bruke	
kunnskapen	som	avvikssystemet	gir.	
Statistikk	og	oversikter på	avvik	og	forbedringer	legges frem	for	ledergruppen	og	styret	
regelmessig	og	vi	følger	utviklingen	og	kommenterer	den.	Foretaket	har	en	god	meldekultur	
men	det	er	selvfølgelig	rom	for	forbedringer	på	dette	området.	Vi	viser	for	øvrig	til	vår	siste	
styresak	som	omhandler	det	totale	kvalitet- og	pasientsikkerhetsarbeidet	i	organisasjonen.

																																																							

11 Kunnskapsbank for samhandling: www.samhandlingsbarometeret.no
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Styresak	092-2017	Kvalitet- og	pasientsikkerhetsarbeidet	ved	Nordlandssykehuset	HF	2-
2017

3. Tiltak	i	vedtatt	kvalitetsstrategi	for	Helse	Nord	skal	iverksettes:
o Ta	i	bruk	ny	elektronisk	løsning	for	GTT12-granskning og	bruke	

statistikken	aktivt	i	forbedringsarbeid.	

Ny	elektronisk	løsning	NCAF	ble	tatt	i	bruk	av	GTT-teamene	ved	Nordlandssykehuset	HF	i	
2016. I	2017	har løsningen	blitt	implementert	i	alle	foretakene	i	Helse	Nord.	Regional	
kompetansetjeneste	for	pasientsikkerhet	har	vært	aktive	i	utvikling	og	verifisering	av	NCAF.	
Kompetansetjenesten	utfører	opplæring	og	veiledning	i	GTT-arbeidet	for	hele	regionen.	To	
avdelinger	ved	Nordlandssykehuset	er	i	gang	med	å	bruke	enkelthendelser	avdekket	ved	GTT	
til	aktiv	forbedring.	I	2018	fortsetter	arbeidet	for	å	utvikle	lett	tilgjengelige	rapporter	i	VA-
portalen	til	bruk	for	foretaksledelse,	klinikkledelse	og	de	enkelte	GTT-teamene.

o Delta	i	arbeidet	med å	definere	behov	for	pasientrapporterte	erfaringer	
(PROMS13 og	PREMS14),	samt	ta	i	bruk	elektronisk	løsning	når	den er	klar.	
Resultatene skal	brukes i	lokalt	forbedringsarbeid.	Det	vil	komme	
nærmere	bestilling	fra	Helse	Nord	RHF.

Nordlandssykehuset	HF	kan	ikke	se	å	ha	mottatt	en	nærmere	bestilling	vedrørende	arbeidet	
med	å	definere	behov	for	pasientrapporterte	erfaringer.	Når	vi	mottar	en	slik	bestilling,	vil	vi	
igangsette	arbeidet.

o Utføre	fagrevisjoner	på	utvalgte	fagområder.	Arbeidet	ledes	av	Helse	Nord	
RHF.	

Nordlandssykehuset	har	deltatt	og	deltar	i	de	fagrevisjonene	som	ble	startet	opp	i	2017,	både	
med	fagrevisorer	og	flere	lokalisasjoner.

o Delta	i	utvikling	av	modulbasert	opplæringsprogram	i	forbedringsarbeid.	

Nordlandssykehuset	HF	har	deltatt	i	utviklingen	av	modulbasert	opplæringsprogram	med	
foretakets	lokale	programleder.	Sluttrapport	og	opplæringsmateriell	ble	overlevert	Helse	
Nord	RHF	ved	utgangen	av	august.	Nordlandssykehuset	har	brukt	deler	av	
opplæringsmaterialet	på	seminarer	og	workshoper	i	eget	foretak,	men	ikke	som	del	av	et	
opplæringsprogram.	Slik	materiellet	foreligger,	må	det	bearbeides	for	å	tas	i	bruk	som	et	
helhetlig	opplæringsprogram	med	mål	om	å	utdanne	medarbeidere	i	forbedringsarbeid. I	
arbeidet	med	Nordlandssykehuset	HFs	strategiplan	2018-2035	er	QI	definert	som	ett	av	seks	
strategiske	fokusområder	i	den	første	fireårsperioden.	NLSH	HF	vil	i	denne	perioden	utvikle	
en	kompetansestige	for	QI	ressurser	i	foretaket.	Modulbasert	opplæringsprogram	vil	omfattes	
av	dette	arbeidet.

4. Alle	ansatte	skal	ha nødvendig	opplæring	i	pasientadministrative	systemer,	og	
opplæringen	skal	dokumenteres.

																																																							

12 Global Trigger tool
13 Pasientrapporterte resultater av behandling
14 Pasientrapporterte erfaringer
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Senter	for	klinisk	støtte	og	dokumentasjon	fikk	høsten	2017	i	oppdrag	å	etablere	systematisk	
opplæring	for	alle	ansatte	i	DIPS	EPJ.	Det	er	inngått	delingsavtale	med	Oslo	
Universitetssykehus	for	alt	opplæringsmateriell,	dette	er	noe	de	i	stor grad	har	etablert	i	dag.	
Læringsmateriellet	gjennomgås	og	tilpasses	Nordlandssykehuset	HF.	Fortløpende	med	at	
opplæringsmateriell	tilpasses	våre	prosedyrer	og	rutiner	tilgjengeliggjøres	det	i	Campus	og	
knyttes	som	aktivitet	opp	mot	kompetansekrav	i	Kompetansemodulen.

Målet	er	å	ha	på	plass	basisopplæring	i	DIPS	for	alle	faggrupper	i	løpet	av	2018,	og	
spesialopplæring	for	de	områder	hvor	det	gjøres	mye	feil.	Her	kan	vurdering	av	henvisninger	
nevnes	som	et	eksempel.	

5. Rapportere	tertialvis	hvor	mange	hendelsesanalyser	som	er	gjennomført.	

En	hendelsesanalyse	ble	ferdigstilt	i	2017	(april),	mens	den	andre	hendelsesanalysen	
gjennomført	i	2017	først	ble	ferdigstilt	i	starten	av	januar	2018.

Styringsparametere:

 Pasienters	erfaring	med	sykehus	(inneliggende	pasienter)	(PasOpp)	i	2016	
(minst	10	poeng	forbedring	på	parameterne utskrivning	og	samhandling).

Det	har	ikke	vært	gjennomført	ny	nasjonal	eller	regional	PasOpp	innenfor	somatisk	
helsetjeneste	i	2016/2017. Nordlandssykehuset	HF	mener	dette	er	sterkt	beklagelig.	Dette	
også	fordi	PasOpp	resultater	legges	til	grunn	ved	den	nasjonale	kvalitetsbaserte	fordelingen,	
og	at	man	i	forbindelse	med	nasjonal	fordeling	har	valgt	å	gjenbruke	de	samme	resultatene	to	
år	på	rad.

 30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	i 2016	(uansett	årsak	til	innleggelse).

Nordlandssykehuset	HF	skiller	seg	ikke	nevneverdig	ut	sammenlignet	med	de	nasjonale	eller	
regionale	tallene	for	noen	av	målingene	i	2016.	Nytt	av	2016	er	at	FHI	ikke	har	utarbeidet	
spesifikke	rapporter	per	sykehus,	bare	per	helseforetak.	Vi	har	etterlyst	slike	data	for	
Nordlandssykehuset Bodø,	Lofoten	og	Vesterålen	og	vil	analysere	disse	dataene	fortløpende.

 30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	for	hjerneslag	i	2016.

Nordlandssykehuset	HF	skiller	seg	ikke	nevneverdig	ut	sammenlignet	med	de	nasjonale	eller	
regionale	tallene	for	noen	av	målingene	i	2016.	Nytt	av	2016	er	at	FHI	ikke	har	utarbeidet	
spesifikke	rapporter	per	sykehus,	bare	per	helseforetak.	Vi	har	etterlyst	slike	data	for	
Nordlandssykehuset Bodø,	Lofoten	og	Vesterålen	og	har	vil	analysere	disse	dataene	
fortløpende.

 30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	for	hoftebrudd	i	2016.

Nordlandssykehuset	HF	skiller	seg	ikke	nevneverdig	ut	sammenlignet	med	de	nasjonale	eller	
regionale	tallene	for	noen	av	målingene	i	2016.	Nytt	av	2016	er	at	FHI	ikke	har	utarbeidet	
spesifikke	rapporter	per	sykehus,	bare	per	helseforetak.	Vi	har	etterlyst	slike	data	for	
Nordlandssykehuset	Bodø,	Lofoten	og	Vesterålen	og	har	vil	analysere	disse	dataene	
fortløpende.
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 30	dagers	overlevelse	etter	innleggelse	for	hjerteinfarkt	i	2016.

Nordlandssykehuset	HF	er	ett	av	fire	helseforetak	som	i	2016	hadde	signifikant	lavere	
overlevelse	enn	resten	av	landet	i	perioden	2014-2016.		På	foretaksnivå	kan	det	se	ut	som	det	
er	de	eldste	pasientene	hos	oss	som	har	dårligst	overlevelse	sammenlignet	med	landet	for	
øvrig.	Nytt	av	2016	er	at	FHI	ikke	har	utarbeidet	spesifikke	rapporter	per	sykehus,	bare	per	
helseforetak.	Vi	har	etterlyst	slike	data	for	Nordlandssykehuset	Bodø,	Lofoten	og	Vesterålen	
og	har	vil	analysere	disse	dataene	fortløpende.

For	denne	indikatoren	har	vi	tro	på	at	pågående	arbeid	sammen	med	UNN	HF	for	opprettelse	
av	PCI	i	Bodø	kan	bidra	til	forbedring,	blant	annet	ved	at	en	høyere	andel	av	de	eldste	får	
denne	behandlingen.

 Andel	pasientskader	basert	på	GTT-undersøkelsene	(Reduseres	med	25	pst.	
innen	utgangen	av	2018,	målt	ut	fra	GTT-undersøkelsen	for	2012).

GTT-resultater	for	Nordlandssykehuset	HF	viser	at	andel	pasientskader	er	15,3	%	for	2016.	
Baseline	fra	2012	er	16	%	og	det	er	en	stabil	andel	pasientskader	i	Nordlandssykehuset	HF	
over	de	siste	fire	årene.	På	klinikk-/avdelingsnivå	har	ortopedisk	og	kirurgisk	avdeling	ved	
Nordlandssykehuset	oppnådd	målet	om	en	25	%	reduksjon	av	pasientskader	siden	2012.	
Disse	resultatene	ble	også	beskrevet	i	den	nasjonale	rapport	for	GTT-analysen	«Pasientskader	
i	Norge	2016».	
Nordlandssykehuset	var	tidlig	ute	med	GTT-analyse	og	viste	en	betydelig	reduksjon	av	andel	
pasientskader	på	foretaksnivå	fra	2010-12	(21-16%).	Det	blir	derfor	utfordrende	på	
foretaksnivå	å	vise	en	25	%	reduksjon	fra	2012-18.	Likevel	jobbes	det	med	innsatsområdene	i	
pasientsikkerhetsprogrammet	og	andre	forbedringstiltak	for	å	redusere	andel	pasientskader	
på	klinikk- og	avdelingsnivå.

 Andel	relevante	enheter	i	regionen	hvor	tiltakspakkene	i	
pasientsikkerhetsprogrammet	er	implementert	skal	være 100	%.

Siste	statusrapport	for	NLSH	ble	foretatt	høsten	2017.	Rapporteringen	viser	at	kun	tre	av	
tiltakspakkene;	Trygg	kirurgi,	overdose	og	hjerneslag,	tilfredsstiller	foretakets	nokså	strenge	
krav	til	«ferdig	implementert».	For	de	andre	tiltakspakkene	gjelder	at	vesentlige	deler	av	
tiltakspakkene	er	implementert	i	alle	relevante	enheter.	«Ferdig	implementert»	krever	at	det	
jobbes	aktivt	med	alle	deler	av	tiltakspakkene.	For	NLSH	er	status	at	flere	enheter	jobber	med	de	
ulike	elementer	i	tiltakspakkene	etter	behov.

Foretak/

sykehus

Forebygge	

selvmord

Forebygge	

overdose	

Trygg	

kirurgi

Samst.	

Legemid-

dellister

Hjerne-

slag
UVI SVK Trykksår Fall

Ledelse	

av	pas.

sikkerhet

Tidlig	

oppdagelse	

av	forverret	

tilstand

Tidlig	oppdagelse	

av	sepsis	i	

akuttmottak

Bodø 10/11 2/2 1/1 6/20 1/1 4/7 0/1

4/7

1/8

4/9 4/9 1/1

Lofoten 1/1 1/1 1/2 1/1 1/2 0/1 1/2 1/2 1/2 0/1
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Vesterålen 1/1 1/1 0/3 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 0/1

3.6 Pasientsikkerhet	

1. Pasientsikkerhetsprogrammets	tiltakspakker	skal	inngå	som	en	del	av	
sykehusenes	ordinære	aktivitet	og	resultatene	rapporteres i	tertialrapport.

Pasientsikkerhetsprogrammets	tiltakspakker	inngår	som	en	del	av	Nordlandssykehusets	
ordinære	aktivitet.	Nordlandssykehuset	HF	styre	har	vedtatt	en	revidert	spredningsplan	for	
innsatsområdene	i	Nordlandssykehuset,	og	styret	samt	direktørens	ledergruppe	får	jevnlige	
oppdateringer	og	status	for	arbeidet.	For	øvrig	se	punkt	3.5.	– Styringsparameter.

3.7 Smittevern

1. Oppfylle	smittevernforskriftens	krav	om	å	ha	en	lege	som	koordinerer	
smittevernarbeidet	i	institusjonen.	

Smittevernoverlege	ansatt	1.	april	2017	i 100 %	stilling. Vedkommende jobber	for	tiden	80%	
etter	eget	ønske.	

2. Inkludere	smittevern	i	tjenesteavtale	10	mellom	hvert	helseforetak	og	deres	
opptakskommuner.

Smittevern	er	tatt	inn	i	revidert	tjenesteavtale	10.	Ny	avtale	er	ferdig	behandlet	i	de	ulike	
organene/	forum	i	NLSH. Informasjon fra	Samhandlingsavdelingen	den	15.01.18.	

3. Innføre antibiotikastyringsprogram	som	sikrer	et	nøkternt	forbruk	av	antibiotika	
i	tråd	med	nasjonale	retningslinjer.	Dette	skal	blant	annet	omfatte:

o Legge	til	rette	for	et	fungerende	antibiotika-team	(A-team).

Antibiotikastyringsprogrammet	er	utarbeidet	og	vedtatt	av	medisinsk	direktør	01.03.17.	
Antibiotika-team	er	etablert	og	jobber	ut	mot	avdelingene.	Teamet	har	fått	farmasøyt	i	50 %	
stilling	og	dette	er	avgjørende	for	fremdriften.	Arbeidet	i	teamet	har	først	kommet	godt	i	gang	
på	høsten	2017.

o Årlig	rapportere	forbruk,	fordelt	på	antibiotikagrupper	og	avdelinger.

Forbruksrapport	for	hele	foretaket	for	2016	ble	ferdigstilt	i	juli	2017.	Forbruksrapport	for	
2017	skal	utarbeides	i	januar	og	februar	2018.	

4. Prevalensundersøkelse	av	sykehusinfeksjoner	skal	utføres	og	rapporteres	til	

Helse	Nord	RHF	to	ganger	årlig.	Hvert	helseforetak	skal	etterspørre	avdelingsvis	

bruk	av	prevalensresultater	i	pasientsikkerhetsarbeidet.	
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Prevalensundersøkelsen	gjennomføres	fire	ganger	årlig	i	Nordlandssykehuset.	I	2017	har	vi	
fått	på	plass	en	rutine	for	rapportering, og	i	januar	2018	vil	avdelingene	få	egne	resultater	til	
målrettet	bruk.	Smittevern	vil	videre	etterspørre	bruk	to	ganger	pr	år.	

5. NOIS15-registrering:	Det	skal	være	minst	95 %	oppfølging	for	alle	inngrep	som	

omfattes	av	forskriften.	Ved	dyp postoperativ	sårinfeksjon	skal	avdelingen	

gjennomgå	pasientforløpet	og	iverksette	tiltak.

Nordlandssykehuset har	ikke	lykkes	i	å	oppnå	minst	95 %	oppfølging	for	alle	inngrep.	I	første	
tertial	gjaldt	dette	kun	keisersnitt	mens	det	for	2.	tertial	også	gjaldt	hemiprotese	og	
koloninngrep.	For	alle	disse	er	oppfølgingen	mellom	91 % og	94%.	
Seksjon for	smittevern	jobber	kontinuerlig	med	oppfølgingsprosenten. For	dype	
sårinfeksjoner	har	vi	innkalt	til	møte	for	å	planlegge	videre	gjennomgang	men	arbeidet	har	
ikke	kommet	i	gang	i	løpet	av 2017.	

6. Rapportere NOIS-resultater til	Helse	Nord	RHF	tertialvis.

Seksjon	for	smittevern	utarbeider	tertialvis	rapport	som	sendes	via	ledelsen til	Helse	Nord	
RHF.

Styringsparametere:

 Andel	sykehusinfeksjoner	er	redusert	sammenlignet	med	2016.

Nordlandssykehuset	HF gjennomfører	prevalensundersøkelser	fire	ganger	i	året.	For	
foretaket	samlet	hadde	vi	3,8 %	infeksjoner	oppstått	på	eget	sykehus i	2016.	For	2017	er	det	
redusert	til	3,4 %.

 Bredspekteret	antibiotikabruk	skal	reduseres	med	10	%	sammenlignet	med	

201216.

For	Nordlandssykehuset	samlet	gikk	forbruket	av	de	fem	gruppene	bredspektrede	midler	ned	
8,8 %	fra	2012	til	2017.	Forskjellen	mellom	de	enkelte	sykehus	er	stor.	Vesterålen	reduserte
med	53,8 %,	Lofoten	reduserte med	11,0 %	mens	Bodø	gikk opp	med	4,4 %.
Vi	har	ikke	full	oversikt	over	hvorfor	målet	ikke	er	innfridd,	men	arbeidet	i	antibotika-teamet	
kom	først	ordentlig	i	gang	høsten	2017.	Vi	tror	derfor	at	fortsatt	har	et	potensial	til	videre	
forbedring	både	i	forhold	til	informasjonsflyt	og	kultur/holdninger.

3.8 Andre	områder

3.8.1 Klima- og	miljøtiltak

1. Resertifisere	styringssystem etter	ISO-14001:2015	innen	15.september.
																																																							

15 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner
16 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner)



Rapportering	på	OD 2017

26

Nordlandssykehuset	HF	ble	4.	september	2017	sertifisert	etter	nye	ISO-14001:2015.

2. Sette	mål	for	de	nasjonale	miljøindikatorene.	Resultater	skal	inngå	i	årlig	klima-
og	miljørapport	i	tillegg	til årlig	melding.	Miljøindikatorene	med	klimaregnskap	
utarbeides	for:

o Energiforbruk
o Avfall
o Vann
o Innkjøp

Energi
Oljeforbruket	i	helseforetaket	måles	ikke	fortløpende,	men	vi	registrerer	vårt	«forbruk»	
gjennom	det	som	blir	kjøpt	inn	i	løpet	av	et	år.	I	2016	ble	det	derfor	ikke	forbrukt	fyringsolje.	I	
2017	har	forbruket	vært	på	250.867	kWh.	Dette	skyldes	i	hovedsak	at	el-kjelen	på	gartneriet	
på	Rønvik	har	vært	defekt	i	store	deler	av	2017	og	at	vi	har	fyrt med	olje	som	reserveløsning.	
Det	er	nå	i	ferd	med	å	bli	etablert	fjernvarme	på	gartneriet	slik	at	vi	kan	fjerne	muligheten	for	
å	fyre	med	olje	der	i	fremtiden.

Når	det	gjelder	fjernvarme	i	Bodø	sentrum	har	det	vært	en	reduksjon	på	forbruket	av	
fjernvarme fra	2016	til	2017	på	1	million	kWh.	Dette	kan	skyldes	at	vi	ikke	betalte	for	
oppvarmingen	av	det	meste	av	A-fløy	i	store	deler	av	2017	siden	denne	er	under	
rehabilitering.	Samtidig	har	vi	tatt	i	bruk	en	meget	energieffektiv	G-fløy.	På	Rønvik	sykehus	er	
2017	det	første	hele	året	vi	kun	fyrte	med	fjernvarme.	Her	havnet	vi	på	5,35	millioner	kWh.

El-forbruket	i	Lofoten	er	omtrent	på	samme	nivå	i	2016	og	2017,	mens	el-forbruket	i	
Vesterålen	har	hatt	en	stor	prosentvis	reduksjon	fra	2016	til	2017, nesten 19%.	Dette	skyldes	
nok	at	varmepumpen	er	justert	inn	slik	at	den	ikke	dumper	så	mye	varme	til	sjø,	men	tar	vare	
og	nyttiggjør	seg	varmen	bedre.	I	tillegg har	forbruket	av	propangass	også	gått	ned	i	
Vesterålen	i	samme	tidsrom.

Når	det	gjelder	ny	varmepumpe	i Lofoten	har	det	vært	en	stor	forsinkelse,	noe	som	fører	til	at	
denne	ikke	er	operativ	før	sommeren	2018.

Avfall
Den	totale	avfallsmengde	for	hele	helseforetaket	har	hatt	en	økning	på	7,5 %	fra	2016	til	2017.	
Målet	har	vært	å	redusere	avfallsmengden	med	1 %	årlig	fram	mot	2018.	
Noe	av	grunnen	til	denne	økningen	skyldes	at	rivningen	av	det	gamle	akuttmottaket	i	Bodø	
sentrum	ble	registret	inn	på	drift	og	vedlikehold.	Trolig	har	også	har	mye	av	inventaret	i	A-
blokka	i	Bodø	sentrum	blitt	kastet	som	restavfall og	trevirke,	noe som	forklarer	mye	av	
økningen	i	både	restavfall	og	totalavfallsmengde.

Når	det	gjelder	farlig	avfall	har	vi	en	økning	i	mengden, noe	som	skyldes	at	ansatte	er	flinkere	
til	å	sortere	dette	ut.	Mengden	papiravfall	har	økt	grunnet	bedre	sortering.

Vann
Vannforbruket	i	Bodø	sentrum	og	i	Vesterålen	har	økt	en	del	fra	2016-2017.	
I	Vesterålen	skyldes	dette	sannsynligvis	defekter	i	2	ventiler	som	styrer	innmatingen	av	
nettvann	til	kjøleprosesser	på	kjøl/fryserom	og	dataromskjøling.	
I	Bodø	sentrum	kan	dette	skyldes	økt	bruk	av	nødkjøling	siden	høyblokkas	A-fløy	bygges	om.	

Lystgass
Tallene	fra	Sykehusinnkjøp	HF	om	lystgass	er	ikke	klare	for	2017	før	tidligst	20	januar	2018.
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3.8.2 Personvern	og	informasjonssikkerhet

1. Området	informasjonssikkerhet	med	status	på	risiko- og	sårbarhets	(ROS)-
analyser	skal	behandles	av	helseforetakets	styre	innen	1.6.17.	Styresaken	skal	
beskrive	om	databehandler	oppfyller krav	i	lover	og	forskrifter	som	er	tillagt	
databehandlerrollen, og	om	nødvendige	krav	er	nedfelt	i	leveranseavtaler.
Eventuelle	avvik	som	er	ikke	lukket	innen	utløpet	av	2016	skal	rapporteres	til	
Helse	Nord	RHF	innen	1. mars med	tilhørende	tiltaksplan.	Planen	skal	
risikovurderes	med	hensyn	til	måloppnåelse.

Styret	er	orientert	om	status	innenfor	området	informasjonssikkerhet	og	ROS-analyser	i	
styresak	107-2017 Orienteringssak	- Informasjonssikkerhet og	040-2017 Orienteringssak	-
informasjonssikkerhet	- status	pr	april	2017.	Funn	i	analysene	ble	presentert	i	disse	
styresakene.	Status	pr	utgangen	av	desember	2017	var	at	risikovurderinger	i	stor	grad	var	
gjennomført	i	henhold	til fremdriftsplanen	som	ble	forelagt	styret	i	februar	2016.	Pr.	utgangen	
av	april	2017	er	alle	planlagte	risikoanalyser	som	omhandler	medisinsk	utstyr	gjennomført	
hos	NLSH.	Gjenstående	risikovurderinger	gjennomføres	før	mars	2018.	

Orientering	om	status	på	ROS-analyser	med	tilhørende	tiltaksplan	ble	sendt	Helse	Nord	RHF	
før	1.mars	2017.

2. Innen	30.juni skal	det	utpekes personvernombud	i	samsvar	med	krav	som	følger	
av	EUs	nye	personvernforordning.	

Personvernombud	er	godt	etablert	og	ivaretas	fullt	ut	i	Nordlandssykehuset.	Nytt	
personvernombud	ble	tilsatt	i	oktober	2017.	Det	øker	kapasiteten	både	for	personvernombud,	
men	også	for	informasjonssikkerhetsarbeidet.

3. Igangsette	gjennomføring	av	Nasjonal	sikkerhetsmyndighet	(NSM)	og	
HelseCERTs generelle	anbefalte	tiltak	for	beskyttelse	mot	dataangrep.

I	samarbeidsforum	etablert	av	Helse	Nord	IKT	deltar	IKT	sikkerhetskoordinatorer	hos	NLSH	
for	oppfølging	og	iverksetting	av	tiltak.	Oppfølging	av	dette	er	inkludert	i	prosjektet	for	
helhetlig	informasjonssikkerhet.	

4. Sikre	at	anskaffelser	og	innføring	av	IKT-systemer	følger	Helse	Nord	sine	drifts-
og	sikkerhetsmessige	krav.

Ved	anskaffelser	og	innføring	av	IKT-systemer	der	det	skjer	internt	ligger	Helse	Nord	sine	
drifts	og	sikkerhetsmessige	krav	til	grunn.	Det	etablerers	nødvendige	databehandleravtaler	og	
det	gjennomføres	risikoanalyser	for	informasjonssikkerhet.

3.8.3 Beredskap
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1. Implementere	Helsedirektoratets	Veileder	for	helsetjenestens	organisering	på	
skadested.

Veileder	for	helsetjenestens	organisering	på	skadested	er	tatt	inn	i	tjenesten	og	ligger	
tilgjengelig	på	vår	hjemmeside	og	i	vår	prosedyre-app.	Vi	har	brukt	veilederen	som	grunnlag	
ved	øvelser	siden	den	ble	publisert.	Det	ligger	også	et	nasjonalt	e-læringskurs	linket	inn	på	
våre	fagsider	i	Nakos.	Vi	har	også	bestilt	nye	vester	ILH	som	er	et	nytt	begrep	i	veilederen.

Samtidig	kan	vi	foreløpig	ikke	dokumentere	at	vårt	personell	har	lest,	øvd	og	lært	seg	denne	
prosedyren.	Per	i	dag	har	vi	ikke	godt	nok	system	for	dokumentasjon	av	denne	type	
opplæring.	Vi	er	på	vei	dit	da	vi	bygger	opp	kompetansemodulen	i	Personalportalen.

Den	viktigste	måten	å	lære	seg	veilederen	er	gjennom	øvelser.	Dette	er	ivaretatt.

2. Bidra	i	prosjekt	som	skal	utrede	muligheten	for	døgnkontinuerlig	samisk	
språkkompetanse	i	AMK-sentraler,	f.eks.	ved	hjelp	av	teknologi,	og	mulighetene	
for	samarbeid	mellom	landets	AMK-sentraler	for	å	sørge	for	slik	
språkkompetanse.	Nærmere	bestilling	vil	komme	fra	Helse	Nord	RHF.

Dette	temaet	har	det	ikke	vært	arbeidet	med	i	AMK	Bodø	i	2017.	Det	har	heller	ikke	vært	nye	
regionale	føringer	eller	initiativ	som	vi	kjenner	til.

I	det	nasjonale	IKT	prosjektet	som	nylig	ble	stoppet,	var	videreformidling	av	en	type	
tolketjeneste	for	fremmedspråklige	innringere	et	tema.	Heller	ikke	dette	arbeidet	er	
videreført	etter	vår	kjennskap.

3. Sikre	at	tiltakene	knyttet	til	Riksrevisjonens	rapport	om	beredskap	innenfor	IKT,	
vann	og	strøm	blir	fulgt	opp.

Bortfall	av	vann	og	strøm.	
NLSH	HF,	sammen	med	Vestvågøy	kommune,	gjennomførte	i	2017	fellesøvelse	ved	Lofoten	
sykehus	hvor	bortfall	av	vann	var	tema.	Det	var i	tillegg	et	tilfelle	med	reelt bortfall	av	vann	
ved	sykehuset	hvor	beredskapen	ble	prøvd.	Både	ved	det	reelle	bortfallet og	ved	øvelsen ble	
det	skrevet	erfaringsrapporter	samt	gjennomført	samtaler	mellom	NLSH	HF	og	kommunen.	
Det	har	resultert	i	at	erfaringene	er	samordnet	og	skrevet	inn	i	hverandres	planverk.	I	tillegg	
er	det	avtalt	årlige	fellesøvelser.	Gjennom	erfaringene	fra	Vestvågøy	kommune	er	det	nå	
startet	opp	samtaler	med	Hadsel	kommune	samt	etablert	kontakt	med	Bodø	kommune	hvor	
beredskapsplanverket	er	tema.

Det	er	gjennomført	samvirkeøvelser	med	lokalt	kommunalt	brannvesen	innen	brann	og	
evakuering	ved	sykehusene	Lofoten,	Vesterålen	samt	Bodø	sentrum.	Det	er	gjennomført	
evaluering	og	erfaringene	fra	øvelsene	er	skrevet	inn	i	de	respektive	planverkene.

Ved	sykehusene	i	Lofoten,	Vesterålen	samt	i	sentrum	Bodø	er	det	etablert	nødaggregat	slik	at	
sykehusene	er	selvforskyldt	ved	bortfall	av	strøm.	Rønvik	har	deler	av	bygningsmassen	
dekket	av	reservekraft.	Aggregatene	blir	funksjonstestet	hver	måned	gjennom	testkjøring.		

På	grunn	av	utarbeidelse	av	nytt	pandemiplanverk	er	ikke	arbeidet	med	samkjøring	av	
planverk	og	øvelser	mellom	kommunene	i	Hadsel	og	Bodø	og	sykehusene	ferdigstilt.	
Prioriteringen	er	forankret.

IKT
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Etter	riksrevisjonenes	rapport	er	det	sikret	at	nødvendige	tiltak	er	satt	i	verk	for	IKT	området	
gjennom	et	omfattende	arbeide	med	risiko- og	sårbarhetsvurderinger	for	de	ulike	gruppene	
av	systemer,	hovedjournalsystemer	og	spesialistmoduler,	systemer	for	MTU	samt	enkel	
databaser	og	skåringsverktøy.	Det	gjenstår	kun	to	risikovurderinger	for	to	skåringsverktøy.	
Dette	vil	bli	gjennomført	i	første	kvartal	2018.	

Styret	ved	Nordlandssykehuset	har	løpende	vært	orientert	om	status	for	dette	arbeidet,	
senest	12.	desember	2017	gjennom	styresak	107-2017 Orienteringssak	-
Informasjonssikkerhet.

I	tillegg	til	den	løpende	gjennomgang	av	status	for	dette	arbeidet	har	styret	i	
Nordlandssykehuset	bedt	om	oppfølging	av	Helse	Nord	om	hvilke	behov	og løsning	man	har	
for	fjernlagerløsning	for	de	kliniske	data	som	driftes	ved	det regionale	datasenteret.	Helse	
Nord	er	bedt	om	å	redegjøre	for	dette,	men	tilbakemelding	er	ikke	mottatt.
Nordlandssykehuset	HF	etterlyser	slik	tilbakemelding.

4. Sikre	at	planverk	er	koordinert	med	andre	offentlige	instanser	(kommunenivå,	
sivil	beredskap og	Forsvaret).

Nordlandssykehuset HF	deltar	i	Beredskapsforum	Salten	som	er	et	regionalt	fagnettverk	
bestående	av	representanter	fra	kommunene,	i	tillegg	til	andre	eksterne	beredskapsaktører	
som	nødetatene	og	Sivilforsvaret.		Formålet	med	prosjektet	er	å	styrke	samarbeidet	innen	
samfunnssikkerhet	og	beredskap	mellom	de	deltakende	kommunene,	nødetatene	og	eksterne	
beredskapsaktører.
Ved	ferdigstillelse	av	Pandemiplanverket	som	vil	skje	i	løpet	av	første	tertial 2018,	vil	det	
opprettes	kontakt	med	kommunene	til	respektive	sykehus	for	å	samordne	planverket.	Dette	
gjelder	alle	lokasjoner.	

NLSH	har	inngått	avtale	med	HV	14	om	øvingsplanlegging,	informasjonsutveksling	og	
utveksling	av	liaison	ved	krise	og	krig	eller	krigslignende	tilstander.	

NLSH	deltar	fra	januar	2018	i	det	nyetablerte	øvingsforum	Nordland.	Dette	forumet	består	av	
beredskapsaktører	i	Nordland	samt	frivillige	organisasjoner	og	ledes	av	Nordland	
politidistrikt.

5. Med bistand	fra	regional	legemiddelkomite	opprette	og	vedlikeholde	lokale	ROS-
analyser	for	legemiddelberedskap	og	sikre	tilstrekkelige	beredskapslagre	av	
legemidler herunder infusjonsvæsker. Regional	legemiddelkomite	skal	i	løpet	av	
2017	utarbeide	retningslinjer	for	håndtering	av mangelsituasjoner.

Regional	legemiddelkomite	har	så	langt	vi	kjenner	til	ikke	utarbeidet	retningslinjene	i	2017.	
Når	disse	foreligger,	vil	Nordlandssykehuset	jobbe	videre	med	disse	områdene.

3.8.4 Forskning	og	innovasjon

1. Delta	i	arbeidet	med	å	vurdere	mulighetene	for	økt	samordning	av	kriteriene	for	
nytte,	samt	evaluere	forståelsen	og	effekten	av	nye	kriterier	for	hhv	kvalitet,	
nytte	og	brukermedvirkning.	

Nordlandssykehuset	bidrar	aktivt	i	dette	arbeidet	på	flere	nivåer.	For	det	første	deltar	
foretaket	aktivt	i	USAM,	og	er	derigjennom	aktiv	part	i	implementering	og	forståelse	av	
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kvalitet,	nytte	og	brukermedvirkning	innen	forskning	på	overordnet	nivå.	Dernest	er	det	
viktig	å	nevne	at	en	brukerrepresentant	er	fast	medlem	i	foretakets	forskningsutvalg,	og	på	
den	måten	bidrar	til	å	fremme	brukermedvirkning.	Den	samme	brukerrepresentanten	deltar	
også	i	tildelingsmøtene	for	sykehusets	interne	forskningsmidler,	og	sikrer	på	den	måten	at	
brukermedvirkningen	ivaretas	i	tildelingsprosessen.	I	retningslinjene	for	de	nevnte	midlene	
er	brukermedvirkning	nedfelt	og	skal	beskrives	nærmere.	Kriteriene	for	nytte	og	kvalitet	er	
for	det	tredje	godt	innarbeidet	i	informasjonsarbeidet	som	drives	i	regi	av	Seksjon	for	
forskning	i	forbindelse	med	søknadsprosessene	i	forkant	av	den	årlige	fristen	for	
forskningsmidlene.	Forståelse	av	kriteriene	står	helt	sentralt	i	dette	arbeidet.	I	all	hovedsak	
anser	vi	at	intensjonene	og	målene	som	er	nedfelt	realiseres	gjennom	det	arbeidet	som	drives	
i	foretaket.	

2. Implementere	tiltak	som	beskrevet	i	Strategi	for	forskning	og	innovasjon	2016-
2020,	jf.	vedtatt	tiltaksplan	for	2017,	herunder	forskning	på	samisk	
helse, inkludert	behandlings- og	helsetjenesteforskning.

Foretaket	implementerer	de	tiltakene	som	er	beskrevet	i	Strategi	for	forskning	og	innovasjon	
for	perioden	2016	– 2020,	enten	det	er	snakk	om	konkrete	tiltak	som	skal	gjennomføres,	fokus	
på	ulike	områder	som	vektlegges	i	strategien	eller andre	elementer	som	skal	følges	opp.	Hva	
samisk	forskning	angår,	så	har	foretaket	ett	Phd-prosjekt	relatert	til	psykiske	lidelser.	Her	har	
man	over	lengre	tid	prioritert	å	legge	ressurser	i	prosjektet	da	kunnskapen	i	prosjektet	anses	
som	viktig.	Hva	behandlings- og	helsetjenesteforskning	angår,	så	har	Nordlandssykehuset	de	
siste	årene	hatt	en	relativt	stor	portefølje	innen	denne	kategorien.	Dette	inkluderer	blant	
annet	fokus	på	pasientsikkerhet,	hjerneslag,	lege-pasient	– konsultasjoner	og	barn	som	
pårørende.	

3. Identifisere	behov	for	forskning	og	innovasjonstiltak	spesielt	rettet	mot	den	
samiske	befolkningen.

Utover	Phd-prosjektet	“Depression	and	culture;	a	qualitative	study	of	illness	narratives	among	
Sami	and	Norwegian	depressed	patients”	har	ikke	Nordlandssykehuset	noen	
forskningsprosjekter	som	er	særskilt	innrettet	mot	den	samiske	befolkningen.	Samtidig	er	det	
grunn	til	å	understreke	at	det	nevnte	prosjektet	har	en	faglig	innretning	som	er	svært	viktig	og	
som	representerer	et	høyaktuelt	område	hva	angår	forskning	som	kan	være	til	nytte	for	den	
samiske	befolkningen.	

Andre	krav:

 Legge	til	rette	for	at	pasienter	i	hele	landet	får	økte	muligheter	for	deltakelse	i	
kliniske	studier	i	Norge	og	i	utlandet.	Det	innebærer	at	nettsiden	for	pasientrettet	
informasjon	om	alle	pågående	og	planlagte	kliniske	studier	på	helsenorge.no	er	
oppdatert	og	komplett,	og	at	pasienter	i	hele	landet	gis	en	likeverdig	mulighet	for	
å	bli	vurdert	for	deltakelse	i	kliniske	studier.	

Seksjon	for	forskning	har	i	2017	identifisert	de	kliniske	studiene	som	er	mest	relevante	for	
pasientrettet	informasjon.	I	løpet	av	2018	vil	arbeidet	med	å	forbedre	informasjonen	om	disse	
på	helsenorge.no	fortsette.	I	tillegg	er	det	grunn	til	å	nevne	at	Nordlandssykehuset	deltar	i	en	
rekke	kliniske	studier	i	regi	av	andre	norske	institusjoner	(helseforetak	og	universiteter).	
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4 Sikre	god	pasient- og	brukermedvirkning

1. Utvikle	flere	samvalgsverktøy	for	å	gi	pasienter	mulighet	til	å	delta	aktivt	i	
egen	behandling	og	sikre	at	kvalitetssikret	verktøy	som	publiseres	på	
helsenorge.no, tas	i	bruk.

Utviklingen	av	samvalgsverktøy har	i	all	hovedsak	foregått	ved	UNN.	Nordlandssykehuset	har	
ikke	deltatt	med	ressurser	i	dette	arbeidet,	men	vi	sprer kunnskap	om	dette	verktøyet	i	vår	
egen	organisasjon.

2. Implementere	nasjonale	retningslinjer	for	brukermedvirkning	og	enhetlig	
praksis	på systemnivå.

Styringskrav:
Alle	helseforetak	skal	ha	etablerte	systemer	for	innhenting	av	pasienters	og	andre	brukeres	
erfaringer	og	synspunkter.	(Lov	om	helseforetak	§35).	

Nasjonal	helse- og	sykehusplan	(2016-2019)	forutsetter	at	alle	helseforetak	har	egne	
ungdomsråd.	I	Oppdragsdokumentet	for	2017	ble	Nordlandssykehuset	pålagt	å	opprette	et	
slikt	råd.	

Styret	i	Helse	Nord	vedtok	veiledende	retningslinjer	for	brukermedvirkning	på	systemnivå	i	
helseforetak	22/2-2017.

Helsedirektoratet	utga	nasjonal	veileder	for	involvering	av	og	støtte	til	pårørende	(2017).

Brukermedvirkning	på	systemnivå	i	Nordlandssykehuset	HF	i	2017:
- Brukerutvalget	gjennomførte	7	møter	og	behandlet	95	saker.	Administrerende	

direktør	deltok	på	samtlige	møter.	Sekretariatsfunksjonen	ble	ivaretatt	av	leder	for	
samhandlingsavdelingen,	Steinar	Pleym	Pedersen.	Brukerutvalget	behandlet	en	rekke	
saker	av	strategisk	karakter	som	samarbeidsavtaler,	oppdragsdokument,	strategisk	
utviklingsplan	og	avviksmeldinger.	De	tydeliggjorde	også	sin	rolle som	koordinerende	
instans	for	brukermedvirkning	på	tjeneste- og	systemnivå,	gjennom	utarbeiding	av	
forslag	til	nytt	mandat	og	nye	prosedyrer.		

- Leder	av	Brukerutvalget,	Barbara	Priesemann,	deltok	på	alle	møtene	i	
Nordlandssykehusets	styre.	

- Det	har	væt	stabil	brukerrepresentasjon	i	Overordnet	samarbeidsorgan	(OSO),	Klinisk	
etisk	komite	(KEK),	Forskningsutvalget	og	Kvalitet- og	pasientsikkerhetsutvalget.

- Brukerrepresentanter	har	medvirket	i	en	rekke	prosjekter	(ca	32)	innen	
organisasjonsutvikling,	kvalitetsforbedring	og	forskning	i	Nordlandssykehuset.	

- Ungdomsråd	ble	etablert	19/6-17.	De	gjennomførte	tre	møter	og	en	helgesamling	og	
behandlet	27	saker.	De	utarbeidet	blant	annet	ti	råd	fra	Ungdomsrådet	til	
helsepersonell	og	arbeidet	mye	med	Nordlandssykehusets	strategiske	utviklingsplan.	
De	bidro	også	med	undervisning	i	styret	og	i	flere	av	sykehusets	klinikker.	

- Nye	mandat	for	Brukerutvalget	og	Ungdomsrådet	ble	vedtatt	i	Nordlandssykehusets	
styre,	i	tråd	med	veiledende	retningslinjer	fra	helse	Nord.	

- Medisinsk	direktør	fikk	tilført	en	rådgiverstilling	som	blant	annet	hadde	til	oppgave	å	
være	koordinator	for	ungdomsrådet,	være	sekretær	for	Brukerutvalget	fra	1/1-18	
samt	arbeide	med	implementering	av	ny	nasjonal	pårørendeveileder.	
Psykologspesialist	Kari	Bøckmann	ble	tilsatt	i	stillingen	1.mars	2017.	

- Annet:
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o Prosedyre	for	brukermedvirkning	i	prosjekter	og	faste	utvalg	ved	
Nordlandssykehuset	er	utarbeidet			

o Pilotkurs	for	opplæring	av	brukerrepresentanter	er	gjennomført
o Pasient- og	pårørendetorg	er	etablert				
o Lærings- og	mestringssenteret	har	involvert	brukerrepresentanter	i	alle	kurs	

og	har	gjennomført	møter	med	alle	bruker- og	pårørendeorganisasjonene	i	
sykehusets	virksomhetsområde

o Direktøren	har	bedt	om	en	rapport	som	beskriver	Nordlandssykehusets	tilbud	
til	barn	og	voksne	pårørende	der	lovkrav	og	anbefalinger	i	ny	nasjonal	veileder	
skulle	sees	opp	mot	aktuell	praksis	i	alle	sykehusets	klinikker.	Denne	er	ikke	
ferdigstilt.

o Undervisning	om	brukermedvirkning	og	om	ny	nasjonal	pårørendeveileder	er	
gjennomført	ved	en	rekke	av	sykehusets	enheter.	

Konklusjon:
Planlagte	mål	for	2017	vedrørende	brukermedvirkning	på	systemnivå,	er	nådd.	Rapport	om	
Nordlandssykehusets	tilbud	til	barn	og	voksne	pårørende	ferdigstilles	våren	2018.	

3. Følge	opp	resultatene	fra	PasOpp17-undersøkelsen.	Iverksette	tiltak	for	å	
forbedre	utskrivningsamtalen	og	sikre	at	pasient/pårørende	får	nødvendig	
informasjon:

o om	sin	sykdom	
o om	medikamentene
o får	med seg	oppdatert	medikamentliste

Prosjektet	Et	vennlig	sykehus	følger	opp	resultatene	fra	tidligere	PasOpp	undersøkelser	i	
somatikk,	men	undersøkelsen	har	ikke	vært	gjennomført	de	siste	to	år.	

Det	er	i	prosjektet	utarbeidet	tiltak,	retningslinjer	og	prosedyrer	med	bakgrunn	i	resultater	fra	
indikatorene	utskriving,	informasjon,	standard,	pårørende	og	organisering.		

Tiltak:	
 Velkomstsamtale		
 Utreisesamtale		
 Mattilbud	og	estetikk	
 Gjennomføring	av	enhetsvise	pasienttilfredshetsundersøkelser	
 Fadderordning	for	nyansatte/opplæringsplaner	

Et	vennlig	sykehus	bidrar	til	kultur	og	holdningsarbeid	gjennom	lederprogram,	
lederveiledning,	nettverksforum,	workshop	og	fagdager	med	kommunikasjon	som	tema.	
Prosjektet	har	vært	pilotert	i	Kirurgisk	ortopedisk	klinikk	avdeling Bodø.	Prosjektet	omfatter	
nå	somatiske	sengeposter	i	NLSH	HF	og	akuttmottaket.		

Status:	
Det	pågår	implementering	av	et	eller	flere	tiltak	på	alle	enheter	og	det	er	utarbeidet	
enhetsvise	utrullingsplaner	for	de	øvrige	tiltak.	Alle	tiltak	og	rutiner	skal	være	innført	innen	
2018.	

Målinger:	
Det	gjennomføres	resultatmålinger	av	prosjektet	på	noen	av	enhetene	og	det	pågår	

																																																							

17 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser
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utarbeidelse	av	kvalitetsmålinger	for	utreisesamtalen.	

Utreisesamtalen	skal	sikre	at	pasienten	har	fått	informasjon	om	sin	sykdom/ behandling	og	
videre	plan.	Det	informeres	om	hvilke	plager	pasienten	kan	forvente	i	etterkant	av	oppholdet	
og	hvem	de	kan	kontakte	hvis	noe	oppstår	etter	innleggelse.	

Prosedyren	skal	sikre	at	pasientens	medikamenter	gjennomgås	og	at	alle	pasienten	reiser	
hjem	med	en	samstemt	legemiddelliste.

Pårørende	oppfordres	til	å	delta	på	utreisesamtalen	når	pasienten	samtykker.	Det	er	etablert	
samtalerom	ved	enkelte	avdelinger.	

4. Utvikle	lokale	mål	for	pasientopplevd	kvalitet	og	bruke	resultatene	i	
forbedringsarbeidet.

Nordlandssykehuset	har	ikke	bestemt	foretaksovergripende	mål	for	pasientopplevd	kvalitet,	
men	vi	har	flere	enheter	som	har	gjennomført	pasient- og	brukerundersøkelser.	Resultatene	
fra	disse	brukes	i	det	lokale	forbedringsarbeidet.

5 Sikre	gode	arbeidsforhold	og	tilstrekkelig	
kvalifisert	personell

1. Motivere	og	legge	til	rette	for	at	ansatte	velger	høyere	stillingsprosent	og	helst	
100	%	stilling.	

Ultimo	2017	startet	arbeidet	med	etablering	av	bemanningssenter	i	foretaket.	
Bemanningssenteret har	som	formål	å	gi	ansatte	tilsetting	i	100	%	stilling.	Som	en	del	av	dette	
arbeidet	besøkte	HR	sammen	med	tillitsvalgt	bemanningssenteret i	Bergen.	Arbeidet	med	
etablering	av	slikt	senter	fortsetter	i	2018.

Det	er	utarbeidet	retningslinjer	for	deltid	og	deltidsansattes	fortrinnsrett	til	utvidet	stilling	
der	Nordlandssykehusets overordnede	målsetting	framkommer:	«Ansatte	skal	som	
hovedregel	tilsettes	i	100	%	stilling	med	mindre	arbeidsgiver	vurderer	at	det	er	nødvendig	
behov	for	deltidsstilling».	Arbeidsmiljølovens bestemmelser	om	deltidsansattes	fortrinnsrett	
til	utvidelse	av	stilling samt	deltidsansattes	rett	til	stilling	tilsvarende	faktisk	arbeidstid	er	fast	
tema	i	foretakets	lederopplæring.

Sykepleiere	som	har	inngått	avtale	med	foretaket	om	videreutdanning	har	rett	til	bindingstid	i	
100	%	stilling	etter	endt	utdanning.

2. Tilby	nyutdannet	helsepersonell	hele	faste	stillinger	i	større	grad.

Gjennom	kontinuerlig	lederopplæring	blir	ledere	bevisstgjort	på	foretakets	overordnede	
målsetting	om	tilsetting	i	100	%	stilling.	I	tillegg gis	opplæring	i	deltidsansattes	rettigheter	i	
forhold	til	økt	stillingsbrøk,	jamfør arbeidsmiljølovens bestemmelser.
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3. Implementere	del	1	i	ny	spesialistutdanning	for	leger med	ansettelser	i	LIS181-
stillinger	fra	og	med	høsten	2017.

Nordlandssykehuset	har	jobbet	godt med	å	få	på	plass	en LIS	1	tjeneste	som	svarer	på	de	
kravene	som	ligger	i	ny	forskrift	for	spesialistutdanningen.	Dette	inkluderer	opprettelsen	av	et	
overordnet	utdanningsutvalg	ledet	av	fagsjef,	iverksettelse	av	gruppeveiledning	for	alle	LIS	1,	
gjennomgang	og	revisjon	av	introduksjonskurs	for	å	tilpasse	kurset	nye	læringsmål	og	
skriftlig	samt	muntlig	evaluering	og	tilbakemeldinger	fra	LIS	1	legene	i	tjeneste.	

4. Planlegge	for	å	iverksette	del	2	og	3	(LIS2	og	3)	i	ny	ordning	for	
spesialistutdanning.

Nordlandssykehuset	er	begynt	planleggingen	for	å	iverksette	del	2	og	del	3	av	ny	ordning	for	
spesialistutdanning.	Vi	har	fra	01.02.2018	ansatt	koordinator	for	LIS	utdanningen	som	i	tillegg	
til	å	koordinere	vår	innføring	skal	bidra	i	regionalt	implementeringsprosjekt	for	LIS	2	og	3.	
Før	alle	læringsmålene	i	alle	spesialitetene	foreligger	(medio	februar	2018),	kan	vi	ikke	
planlegge	i	detaljer	i	forhold	til	hvilke	spesialiteter	som	NLSH	HF	skal	søke	godkjenning	for	
eller	hvordan	utdanningen	skal	legges	opp	innenfor	den	enkelte	spesialitet.

5. Innfri	pålagt	antall	praksis-,	turnus- og	lærlingeplasser	som	beskrevet	i	vedlegg	1.

Foretaket	innfrir	antall	turnusplasser	for	leger	(LIS1)	slik	Oppdragsdokumentet	beskriver,	det	
vil si 25	plasser,	derav	15	i	Bodø,	5	i	Lofoten	og	5	i	Vesterålen.	Videre	innfris	kravet	
vedrørende	kandidatmålene	innenfor	medisin,	psykologi,	sykepleie,	radiografi,	bioingeniør,	
fysioterapi,	ergoterapi	og	vernepleie.	

Studenter/kandidater	som	er	i	videre- og/eller	spesialistutdanningsforløp	
(spesialiseringsforløp	for	leger	og	psykologer)	og	hvor	foretaket	er	praksisarena,	enten	som	
selvstendig	utdanningsansvarlig	eller	i	samarbeid	med	utdanningsinstitusjoner	(eks	ABIOK)
ivaretas	dette	i	henhold	til	normeringstall	i	oppdragsdokumentets	vedlegg.	Det	kan	tilføyes	at	
det	tilbys	flere	praksisplasser	innen	sykepleieutdanningen	enn	kravet	til	antall	praksisplasser	
tilsier.	Dette	primært	for	å	imøtekomme	foretakets	rekrutteringsbehov	for	denne	faggruppen.	

Måltallet	for	inntak	av	helsefagarbeiderlærlinger	ble	i	2017	i	mindre	grad	innfridd	slik	
beskrevet,	det	vil	si	at 9	nye	1-årslærlinger	ble	ansatt.	Måltallet	er	11	
helsefagarbeiderlærlinger.	Årsaken	til	dette var	kapasitetsproblemer	i	de	kliniske	
avdelingene,	samt	utfordringer	knyttet	til	utbyggingsarbeidet	i	foretaket.	Antall	2-årslærlinger	
var	i	henhold	til	måltallet,	det	vil	si 11.		Tilsammen	hadde	vi	19	helsefagarbeiderlærlinger	i	
2017.

For	ambulanselærlinger	ble	måltallet	heller	ikke	innfridd	i	2017.	Inntaket	av	
1-årslærlinger	var	7,	mens	2-årslærlinger	var	9.	Tilsammen	var	det	16	
ambulansefagarbeiderlærlinger	i	foretaket.	Grunnen	til	færre	lærlinger	her,	var	
«etterhengere»	som	ikke	hadde	fått	godkjent	sin	praksis	og	fikk	utvidet	praksistid.	Dette	gav	
kapasitetsproblemer,	slik	at	det	ikke	var	mulighet	til	å	ta	inn	fullt	avtalt	antall	1-årslærlinger.

6. Legge	til	rette	for	at	lederopplæringene	som	tilbys, gir	ledere	en	klar	forståelse	av	
deres	ansvar	for	å	innrette	sin	virksomhet	i	tråd	med	prinsippene	for	
prioritering.

																																																							

18 Lege i spesialisering
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Samtlige	av	Nordlandssykehusets	lederprogram	starter	med	en	samling	der	direktør	innleder	
om	overordnede	prinsipper,	rammebetingelser,	krav	og	prioriteringer	ledere	i	
Nordlandssykehuset	må	forholde	seg	til.

7. Delta	i	prosjekt	«Ledermobilisering» og	utarbeide	plan	for	gjennomføring.

I	Nordlandssykehuset	HF	deltok	19	ansatte	i	Prosjekt	ledermobilisering	med	
gjennomføringsperiode	31.08.16-18.01.17,	hvorav	alle	fullførte	det	planlagte	forløpet	i	
prosjektet.	Alle	deltakerne	kom	fra	den	kliniske	virksomheten	fra	faggruppene	lege,	
sykepleier,	jordmor,	radiograf	og	ambulansearbeider.	Målsettingene	med	programmet	var	å	
synliggjøre	verdien	av	god	ledelse,	innføre	et	systematisk	forløp	som	støtter	ledere	i	deres	
arbeid	med	å	få	fram	gode	lederkandidater	samt	å	gi	medarbeidere	et	verktøy	for	å	avklare	
om	ledelse	er	noe	for	dem.

Etter	endt	program	rapporterte	85	%	at	de	hadde	fått	en	klarere	formening	om	ledelse	var	
noe	for	dem.	84	%	hadde	blitt	mer	motivert	til	å	søke	lederjobb	og	hadde	fått	økt forståelse	for	
hva	ledelse	er.	94	%	ønsket	å	lære	mer	om	ledelse	etter	at	de	hadde	deltatt	i	programmet.	74	
%	identifiserte	seg	i	større	grad	som	leder	og	66	%	følte	seg	godt	forberedt	til	å	bli	en	
kompetent	leder.

Nå,	snart	ett	år	etter	at	programmet	ble	avsluttet,	er	fortsatt	18	av	deltakerne	i	jobb	i	
Nordlandssykehuset.	Av	disse	har	7	gått	over	i	lederstilling,	4	som	enhetsleder	og	3	som	
assisterende	enhetsleder.	To	av	deltakerne	har	startet på	MBA	i	ledelse,	dette	som	en	direkte	
følge	av	programmet.	2	rapporterer	at	de	ønsker	seg	lederstilling,	men	de har	ikke	fått	dette	
enda.

8. Delta	i	utviklingen	av felles	tiltak	i	strategi	for	leder- og	ledelsesutvikling.

Nordlandssykehuset	har	deltatt	i	samtlige	HR-sjefmøter	i	Helse	Nord	der	felles	tiltak	i	strategi	
for	leder- og	ledelsesutvikling	i	Helse	Nord	har	vært	på	agendaen.	Tiltakene	fra	denne	
strategien	er	med	i	Nordlandssykehusets	Modell	for	lederutvikling	– Helhet	og	struktur som	ble	
vedtatt	av	styret	i	mai	2017.	Tiltak	i	vår	modell	er	gjennomført	i	2017	gjennom	flere	
lederprogram	og	videreføres	også	for	2018. Målet	er	derved	nådd.

9. Innføre «Kompetansemodulen» i	henhold	til	prosjektets	plan.

Prosjektet	«Innføring	av	Kompetansemodulen	i	Personalportalen»	startet	opp	i	mars	2016	og	
avsluttes	1.	mars	2018.	Kompetansemodulen	(KM)	er	et	felles	IKT-verktøy	for	
kompetanseledelse	i	Helse	Nord.	Alle	ledere	og	medarbeidere	skal	bruke	KM	til	
dokumentasjon,	oppfølging	og	utvikling	av	kompetanse. Prosjektet	ledes	av	prosjektleder	i	50	
%	stilling	og	med	prosjektmedarbeider	i	50	%	stilling.

Opplæring	av	alle	ledere	og	fagansvarlige	har	pågått	hele	tiden,	og	til	nå	har	ca.	340	ansatte	
fått	opplæring	eller	er	invitert	til	kurs.	Det	gjenstår	neoni	toppledelsen	og	blant	leger	i	
lederstillinger.	Vi	har	også	hatt	1:1-oppfølging	av	ledere/fagansvarlige	som	har	startet	
arbeidet	med	å	lage	kompetanseplaner.	Dette	synes	som	en	god	løsning	for	alle	parter.

Utfordringer	har	vært	konkurranse	om	undervisningsrom,	og manglende	oppmøte	blant	
inviterte	til	kurs.	Det	kan	synes	som	om	vedtaket	om	at	alle	ledere	og	fagansvarlige	skal	ha	
opplæring	i	KM dessverre	ikke	har	nådd	alle	aktuelle.	Nå	er	det	imidlertid	flere	som	har	fått	
kjennskap	til dette,	så	pågangen	for	opplæring	har	vært	merkbar.	En	annen	utfordring	har	
vært	datatekniske	problemer.	Det	har	resultert	i	at	Kompetansemodulen	ofte	har	fungert	
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veldig	tregt	eller	har	ligget	nede.	Vi	har	måttet	avslutte	kurs	flere	ganger	på	grunn	av dette.	
Før	denne	feilen	er	utbedret,	vil	problemene	vedvare.	Det	kan	resultere	i	at	målet	om	
opplæring	i	KM	ikke	nås	innen	prosjektets	slutt	1.	mars	2018.

Det	arbeides	nå	i	alle	stabsenheter	for	å	etablere	delkompetaseplaner	under	ny	
kompetanseplan	‘Nordlandssykehuset	HF	alle	ansatte’,	som vil	være	obligatorisk	å	
gjennomføre	for	alle	ansatte	ved	Nordlandssykehuset	HF.	For	det	kliniske	
personellet/helsearbeiderne	vil	det	utvikles	en	kombinasjon	av	foretaksovergripende	
kompetanseplaner	og	avdelings/enhetsspesifikke	planer.		Dette	vil	være	et	viktig	bidrag	til	
prosedyrearbeidet	i	Nordlandssykehuset	og	en	viktig	faktor	for	pasientsikkerhet	og	kvalitet.

I	henhold	til prosjektets	plan	har	vi	nådd	målet	for	2017,	men	utfordringene	som	er	skissert	
ovenfor har	forsinket	oss	mer	enn	forventet.	Dette	kan	bidra	til	at	vi	ikke	når	målet	innen	1.	
mars	2018	som	er	prosjektets	sluttdato.

Mange	ledere	og	fagansvarlige	har	laget	flotte	kompetanseplaner	og	detaljerte	fagplaner	for	
sine	ansatte.	Resultatet	av	arbeidet	er	også	godt	mottatt	av	tilsyn- og	revisjonsmyndigheter.	
Dette	er	god	belønning	for	utfordringer	og	frustrasjoner	underveis.

10. Delta	i	arbeidet	med	regional	bemanningsmodell	som	grunnlag	for	egne	
strategiske	utviklings- og	rekrutteringsplaner.

Nordlandssykehuset	er	med	i	det	regionale	arbeidet	med	regional	bemanningsmodell.	
Nordlandssykehuset	har	deltatt	på	de	møter	som	har	vært	rundt	dette.	Foretaket	er	med	i	et	
regionalt	nettverk.	Vi	har	deltatt	i	opplæring	og	prosjektleder	har	vært	i	direktørens	
ledergruppe	og	presentert	modellen.		Vi	har	deltatt	med	innspill	til	Helsedirektoratet	på	
rapport	om	strategisk	viktige	legespesialiteter.	Det	har	vært	en	arbeidsgruppe	i	
Nordlandssykehuset	besående	av	AFFP,	HR	og	Plan	og	analyse.	
Da	flere	av	arbeidsgruppens	medlemmer	er	sluttet	er	ny	arbeidsgruppe	under	etablering.

11. Analysere	rekrutteringsbehovet	for	helsefagarbeidere	i	fulltidsstillinger,	og	
etablere	pilotprosjekt	for	å	teste	oppgavedeling	knyttet	til	helsefagarbeideres	
arbeidsfelt.

Nordlandssykehuset	HF	er	tildelt	ansvar	for	å	lede	det	regionale fagnettverk	for	satsning	på	
helsefagarbeiderlærlinger	i	Helse	Nord.	Fagnettverket	har	som	en	av	oppgavene	å	bidra	til	
igangsetting	av	regionale	piloter	på	oppgavedeling/glidning	tilknyttet	helsearbeideres	fagfelt.

Tiltak	iverksatt:
Fagnettverket	har	startet	en	prosess	for	å	lage	forslag	på	etablering	av	pilotprosjekt	for	å	teste	
oppgavedeling	knyttet	til	helsefagarbeideres	arbeidsfelt,	samt	se	på	muligheten	for	å	bruke	
bemanningsmodellen	for	å	igangsette	scenarier	ved	dette	arbeidet.

Analyser	gjennomført	i	prosjektperioden	(2014-2016)	viste	at	avdelingene,	som	har	hatt	
lærlinger,	er	fornøyde	med	ordningen	og	den	kompetansen	de	etter	hvert	tilegner	seg.	Likevel	
ansettes	svært	få	helsefagarbeidere	etter	endt	lærlingetid.	Åtte	av	ti	helsefaglærlinger	med	
fagbrev	i	Helse	Nord	er	ikke	å	finne	igjen	som	ansatt	i	sykehusene	våre	i	2016.	Oversikter	som	
tas	ut	av	personalportalen	viser	at	det	er	kraftig	nedgang	i	antall	stillinger	for	
helsefagarbeidere	(inkludert hjelpepleiere),	samtidig	med	at	antall	sykepleier- og	
legestillinger	øker.	Behovet	for	å	kartlegge	hvilke	arbeidsoppgaver	helsefagarbeiderne	kan	
gjøre	i	sykehusene	er	tilstede,	for	så	å	få	til	en	oppgavedeling	mellom	fagfeltene.

Faglig	leder	i	nettverket	har	hatt	dialog	med	Hode- og	bevegelsesklinikken	for	å	kartlegge	
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interessen	for	å	bidra	inn	i	et	ev prosjekt	rundt	oppgavedeling.	Denne	sengeposten	har	
fortsatt	en	del	helsefagarbeidere/hjelpepleiere	i	daglig	drift	og	stiller	seg	positiv	til	å	bidra.	
Utover	dette	er	det	ikke	i	tilstrekkelig	grad	analysert	rekrutteringsbehov	for	
helsefagarbeidere	i	fulltidsstillinger	og	etablert	pilotprosjekter	for	å	teste	oppgavedeling	
knyttet	til	helsefagarbeideres	arbeidsfelt	verken	regionalt	eller	i	Nordlandssykehuset	HF.	
Behovet	for	helsefagarbeidere	burde	løftes	til	et	strategisk	nivå	både	regionalt	og	i	foretaket	
for	å	sikre	at	fremtidig	inntak	av	lærlinger	samsvarer	med	fremtidig	behov	i	tjenesten.

Målet	er	ikke	nådd	fordi	leder	i	fagnettverket	brukte	store	deler	av	2017	på	å	sikre	en	god	
overgang	fra	prosjekt	til	drift,	samt	stabilisere	det	arbeidet	som	ble	gjort	i	prosjektet.	I	tillegg	
ble	det	brukt	mye	tid	på	å	sikre	tilstrekkelig	med	kvalifiserte	og	motiverte	veiledere,	
rekruttering	og	gjennomføringsgrad	av	helsefaglærlinger,	markedsføring	av	
lærlingeordningen,	ansettelse	og	opplæring	av	ny	faglig	ansvarlig	samt	etablering	av	flerfaglig	
lærlingetjeneste	i	Nordlandssykehuset.

5.1 Helse,	miljø	og	sikkerhet	(HMS)

1. Kartlegge omfanget	av	vold	og	trusler	mot	helsepersonell	og	medpasienter,	og	
hvordan	beredskap	for	forebygging	og	håndtering	av	vold	og	trusler	ivaretas	som	
en	del	av	HMS-arbeidet.

Hendelser	knyttet	til	trusler	og	vold	blir	kartlagt	fortløpende	ved	bruk	av	observasjonsmoden	
i	Docmap.	I	den	somatiske	virksomheten	er	det	årlig	kun	registrert	noen	få	sporadiske	
hendelser,	mens	antallet	hendelser	i	Psykisk	helse- og	rusklinikken	(PHR)	varierer	betydelig	
fra	periode	til	periode	basert	blant	annet på	endring	i	pasientsammensetning.	En	enkelt	
pasient	kan	tidvis	gi opphav	til	en	rekke	meldinger.

For	PHR	vises	en	markert	økning	i	antall	voldshendelser	i	forhold	til 2016.	Det	har	vært	en	
betydelig	økning	av	pasienter	med	behov	for	skjerming.	Enkeltpasienter	står	for	mange	
skader.	Nye	medikamenter	tar	lengre	tid	før	en	oppnår	effekt,	noe	som	forlenger	perioden	
med	aggressivitet/utagering.	Observasjonstiden	har	økt	noe, jamfør nye	bestemmelser	i	Lov	
om	Psykisk	helsevern	iverksatt	01.09.17.	Den	urolige	perioden	for	flere	pasienter	forlenges.	
Lovendringen	gir	pålegg	om	5	dager	observasjon	i	stedet	for	3.

Klinikken	har	en	god	meldekultur,	men	antar	at	en	del	meldinger	likevel	ikke	blir	skrevet	på	
grunn	av tidspress.	Det	antas	at	jo	mer	hektisk	og	jo	sykere	pasientene	er,	dess	mer	vil	
tidsklemma	spille	inn	i	forhold	til	antall	meldinger	som	potensielt	kunne	vært	meldt.	Det	tar	
ca.	20-30	minutter	å	registrere	avvik	som	da	i	noen	tilfeller	ikke	blir	prioritert.	Arbeid	med	
risikoreduserende	tiltak	pågår	kontinuerlig	i	samarbeid	med	ansatte,	tillitsvalgte	og	
vernetjenesten.

Det	lave	antallet	meldinger	innenfor	somatisk	virksomhet,	spesielt	gjeldende	for	verbale	
trusler,	kan	være	noe	begrunnet	i	meldekultur.	NLSH	har	derfor	økt	fokus	på	dette	temaet
samt	økt	fokus	på	opplæring	og	bruk	av	meldesystemet	i	henhold	til dets	hensikt.	I	2017	har	vi	
mottatt	noen	flere	meldinger	fra	somatikk	enn	tidligere,	men	det	er	vanskelig	å	vurdere	ut	fra	
datagrunnlaget	om	dette	skyldes	noe	endring	i	meldekultur	eller	andre	årsaker.

Antall	hendelser	i	kategori	vold	og	trusler	de	siste	6	år:
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2. Samarbeide	med	tillitsvalgte	og	vernetjenesten	i	arbeidet	med	å	utvikle	tiltak	for	
å	forebygge	og	ivareta	beredskap	for håndtering	av	vold	og	trusler.

Samarbeidet	med	tillitsvalgte	og	vernetjenesten	på	foretaksnivå	er	i	hovedsak	knyttet	til	AMU-
og	drøftingsmøter	basert	på	gjennomgang	av	rapporter	med	påfølgende	planlegging	av	
risikoreduserende	tiltak.	På	klinikknivå	er	tilsvarende	samarbeid	knyttet	bl.	a.	til	møter	i	
kvalitets- og	arbeidsmiljøgrupper	(KVAM-grupper).	Vernetjenesten	er	også	involvert	i	
behandling	av	hver	enkelt	skademelding.	Stedlig/lokalt	verneombud	mottar	meldingene	
fortløpende	med	mulighet	for	å	uttale	seg	om hendelsen/saken	før	den	går	videre	i	
arbeidsflyten	hvor	hovedverneombudet	mottar	kopi	av	alle	meldingene.

3. Sikre	systematisk	rapportering	av	skader	og	uønskede	hendelser	på	ansatte.

Nordlandssykehuset	har	i	flere	år	gjennomført	systematisk	rapportering	av	skader	og	
uønskede	hendelser	på	ansatte	til	AMU.	Hendelsene	blir	registret	og	klassifisert	i	kategorier	
benevnt	som	blod,	fall,	løft,	stikk/kutt,	trussel,	vold	og	andre.	Fremstillingen	til	AMU	gir	blant	
annet oversikt	over	utvikling	i	aktuelle	tidsperioder	per	klinikk/avdeling	samt	inviterer	til	å	
finne	og	beslutte	tiltak	som	kan	bidra	til	å	redusere	risiko	for	lignende	hendelser.	

Antall	hendelser	2016/2017	fremstår	som	følger:

Vi	betrakter	målet	til	styringskravet	om	rapportering	som	nådd.

4. Definere	konkrete forbedringstiltak ut	fra	medarbeiderundersøkelsen	2016.

Oppsummering	og	evaluering	av	medarbeiderundersøkelsen	(MU) 2016/2017	viste	at	118	av	
128	enheter	i	Nordlandssykehuset	hadde	gjennomført	eller	var	i	ferd	med	å	gjennomføre	
tiltak	basert	på	skriftlig	handlingsplan	per	utgangen	av	oktober	2017.	Det	vil	si at	rundt	regnet	
8	%	av	enhetene	ikke	gjennomførte	MU	helt	etter	intensjonen,	hvor	Nordlandssykehuset	for	
øvrig	gjennomførte	prosessen	basert	på	Helse	Nords	felles	konsept	og	retningslinjer.

5. Tertialvis	redegjøre	for	foretakets	arbeid	med	å	redusere	sykefravær	til	under	
7,5 % herunder	med	et	særskilt	fokus	på	enheter	med	fravær	over	10 %.

Totalt	sykefravær	for	2017	var	8,2	%.	Fraværet	fordeler	seg	med	5,9 %	som	langtidsfravær	
(fravær	over	16	dager)	og	2,3	%	som	korttidsfravær.	Måltallet	på	7,5	%	er	ikke nådd	til	tross	for	
at	en	rekke	tiltak	er	gjennomført.	

Kategori/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trussel 81 47 81 64 38 45

Vold 182 55 142 115 116 251

Sum/år 263 102 223 179 154 296

Hendelser knyttet til skader på personell 2016 og 2017

Kategori: andre blod fall løft stikk/kutt trussel vold Totalsum

År: 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Sum: 25 31 9 9 17 13 12 10 45 51 38 45 116 251 262 410
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Årsaker/Diagnoser
Årsakssammenhenger	for	langtidssykemeldte	følger	stort	sett	de	nasjonale	grupperingene	i	
kategorier	for	muskel	og	skjelett	og	lettere	psykiske	lidelser.	3
av	de	langtidssykemeldte	sliter	med	å	gå	natt
kroniske	lidelser	i	tillegg	til gravide	arbeidstakere.

Tiltaksarbeidet
Ledere	i	Nordlandssykehuset	gjør	gjennomgående	et	grundig	og	godt	arbeid	med	oppfølging	av	
sykmeldte.	Det er	et	godt	fokus	på	å	følge	opp	den	enkelte	og	vurdere	om	det	kan	legges	til	rette	
slik	at	den	ansatte	kan	komme	tilbake	i	jobb	så	raskt	som	mulig.	Det	er	utfordrende	med	riktige	
tiltak	der	ansatte	med	endret/nedsatt	funksjon	ikke	kan	gå	tilbake	til	egen	
turnus	eller	for	høy	fysisk	belastning.	For	ansatte	i	turnus	er	det	relativt	få	dagstillinger	og	det	
kan	være	utfordrende	å	finne	egnet	jobb	til	de
måneder, eller	hvis	sakene	er	komplekse
andre.	Det	er	etablert	et	velfungerende
Arbeidslivssenter	i	Nordland.	

Bedriftshelsetjenesten har	bidratt	med	arbeidsplassvurderinger,	bistand	til	enkeltansatte	og	til	
grupper	av	ansatte,	målinger,	kontroller	og	så	videre
stressmestring	samt	gjennomført	faktaundersøkelser.

iBedrift er	et	pilotprosjekt	hvor	
helsportsenter	bistår	med	å	gjennomføre	et	strukturert	opplegg.	I	2017	fullførte	4	enheter	
prosjektet,	og	disse	rapporterer	om	gode	resultater.	En	enhet	oppnådde	en	halvering	av	
sykefraværet.	Her	har	leder fulgt	sine	ansatte	svært	tett	og	jobbet	grundig	og	systematisk	med	
oppfølging	av	enkeltansatte	og	med	gruppen	som	helhet.	Alle	enhetene	som	deltok	rapporterer	
at	de	hadde	utbytte	i form	av	øk
åpenhet	omkring	psykisk	helse.	

Konflikter	og	mobbing/trakassering
siste	halvdel	av	2017	så	vi	også	at	det	som	omtales	som	MeToo
søkelyset	på	seksuell	trakasserin
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Årsakssammenhenger	for	langtidssykemeldte	følger	stort	sett	de	nasjonale	grupperingene	i	
kategorier	for	muskel	og	skjelett	og	lettere	psykiske	lidelser.	3-delt	turnus	er	krevende,	og	noen	

ldte	sliter	med	å	gå	nattevakter.	Dette	gjelder	spesielt de
gravide	arbeidstakere.

Ledere	i	Nordlandssykehuset	gjør	gjennomgående	et	grundig	og	godt	arbeid	med	oppfølging	av	
er	et	godt	fokus	på	å	følge	opp	den	enkelte	og	vurdere	om	det	kan	legges	til	rette	

slik	at	den	ansatte	kan	komme	tilbake	i	jobb	så	raskt	som	mulig.	Det	er	utfordrende	med	riktige	
tiltak	der	ansatte	med	endret/nedsatt	funksjon	ikke	kan	gå	tilbake	til	egen	jobb	på	grunn	av	
turnus	eller	for	høy	fysisk	belastning.	For	ansatte	i	turnus	er	det	relativt	få	dagstillinger	og	det	

rende	å	finne	egnet	jobb	til	de som	må	omstilles.	Ved	sykefravær	over	6	
eller	hvis	sakene	er	komplekse, gis	det	også	støtte	fra	HR-avdelingen,	NAV,	BHT	eller	

andre.	Det	er	etablert	et	velfungerende samarbeid	med	lokale	NAV kontor	og	NAV	

har	bidratt	med	arbeidsplassvurderinger,	bistand	til	enkeltansatte	og	til	
nsatte,	målinger,	kontroller	og	så	videre.	BHT	har	også	gjennomført	kurs	i	

stressmestring	samt	gjennomført	faktaundersøkelser.

er	et	pilotprosjekt	hvor	NAV Arbeidslivssenter	Nordland	med	støtte	fra	Valnesfjord	
helsportsenter	bistår	med	å	gjennomføre	et	strukturert	opplegg.	I	2017	fullførte	4	enheter	
prosjektet,	og	disse	rapporterer	om	gode	resultater.	En	enhet	oppnådde	en	halvering	av	

fulgt	sine	ansatte	svært	tett	og	jobbet	grundig	og	systematisk	med	
oppfølging	av	enkeltansatte	og	med	gruppen	som	helhet.	Alle	enhetene	som	deltok	rapporterer	

form	av	økt	kunnskap	om	fysiske	utfordringer	i	arbeidet
åpenhet	omkring	psykisk	helse.	

Konflikter	og	mobbing/trakassering i	arbeidslivet	har	fått	økt	oppmerksomhet	de	siste	årene.	I	
siste	halvdel	av	2017	så	vi	også	at	det	som	omtales	som	MeToo-kampanjen	bidro	til	å	sette	
søkelyset	på	seksuell	trakassering.	Tendensen	ser	ut	til	å	være	at	flere	klager	eller	varsler	når	de	

Årsakssammenhenger	for	langtidssykemeldte	følger	stort	sett	de	nasjonale	grupperingene	i	
delt	turnus	er	krevende,	og	noen	

de som	får/utvikler	

Ledere	i	Nordlandssykehuset	gjør	gjennomgående	et	grundig	og	godt	arbeid	med	oppfølging	av	
er	et	godt	fokus	på	å	følge	opp	den	enkelte	og	vurdere	om	det	kan	legges	til	rette	

slik	at	den	ansatte	kan	komme	tilbake	i	jobb	så	raskt	som	mulig.	Det	er	utfordrende	med	riktige	
jobb	på	grunn	av	

turnus	eller	for	høy	fysisk	belastning.	For	ansatte	i	turnus	er	det	relativt	få	dagstillinger	og	det	
Ved	sykefravær	over	6	
avdelingen,	NAV,	BHT	eller	
kontor	og	NAV	

har	bidratt	med	arbeidsplassvurderinger,	bistand	til	enkeltansatte	og	til	
.	BHT	har	også	gjennomført	kurs	i	

eidslivssenter	Nordland	med	støtte	fra	Valnesfjord	
helsportsenter	bistår	med	å	gjennomføre	et	strukturert	opplegg.	I	2017	fullførte	4	enheter	
prosjektet,	og	disse	rapporterer	om	gode	resultater.	En	enhet	oppnådde	en	halvering	av	

fulgt	sine	ansatte	svært	tett	og	jobbet	grundig	og	systematisk	med	
oppfølging	av	enkeltansatte	og	med	gruppen	som	helhet.	Alle	enhetene	som	deltok	rapporterer	

t	kunnskap	om	fysiske	utfordringer	i	arbeidet, og	fikk	i	tillegg økt	

t	oppmerksomhet	de	siste	årene.	I	
kampanjen	bidro	til	å	sette	

g.	Tendensen	ser	ut	til	å	være	at	flere	klager	eller	varsler	når	de	
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mener	å	være	utsatt	for eller	ser	at	andre	utsettes	for	mobbing	eller	trakassering.	De	siste	årenes	
satsing	på	å	øke	kompetansen	hos	både	HR-avdeling,	ledere,	verneombud	og	tillitsvalgte	har	satt	
oss	i	stand	til	bedre	håndtering	av	slike	saker.	Som	følge	av	at	det	ble	levert	klager	eller	varsel,	
ble	det	i	2017	gjennomført	flere	faktaundersøkelser	for	å	avdekke	om	det	hadde	foregått	
mobbing,	trakassering	eller	annen	uakseptabel	oppførsel	eller	adferd.	Faktaundersøkelsene	skal	
sikre	at	alle	parter	gis	en	korrekt	og	upartisk	behandling,	samt	legge	til	rette	for	at	man	skal	
kunne	legge	konflikter	bak	seg.	I	praksis	ser	dette	imidlertid	ut	til	å	være	nokså	vanskelig.	Vi	ser	
ofte	at	en	eller	flere blir	sykmeldt	underveis	i	undersøkelsen,	og	ofte	at	en	eller	begge	parter	
ønsker	å	skifte	jobb.	Utfordringen	og	læringen	vi	tar	med	oss	inn	i	2018	er	å	bli	enda	flinkere	på	
å	tenke	gjenoppretting	i	slike	saker.	

Klinikkene	og	avdelingene	har	gjort	et	stort	arbeid	i	å	følge	opp	resultatene	fra	
medarbeiderundersøkelsen som	ble	gjennomført	i slutten	av	2016.	Resultatene	fra	
undersøkelsen	og	arbeidet	med	oppfølging	er	viktige	verktøy	i	det	systematiske	arbeidet	med	
HMS.	Dette	arbeidet	tas	nå	inn	som	en	løpende	årlig	aktivitet	ved	innføringen	av	ny	
undersøkelse	kalt	ForBedring	som	gjennomføres	første	gang	i	februar	2018.	

Gjennom	hele	2017	er	det	gjennomført	opplæring	i	HMS	for	ledere,	tillitsvalgte	og	verneombud.	
Det	er	gjennomført	to	runder	med	HMS-grunnkurs,	hvor	til	sammen	60	verneombud,	ledere	og	
tillitsvalgte	har	deltatt.	I	tillegg	har	det	også	vært	gitt	en	rekke	enkeltkurs	i	IA-arbeid	og	
oppfølging	av	sykmeldte	for	personalgrupper.	Høsten	2017	ble	det	gjennomført	3	
dagskonferanser	om	AKAN	for	ledere	og	arrangert	arbeidsmiljøkonferanse	med	tema	«humor	på	
arbeidsplassen».

I	arbeidet	med	å	utvikle	gode	rutiner	og	prosedyrer	er	hele	HMS-håndboken	gjennomgått	og	har	
fått	en	tydelig	og	klar	struktur.	Nye	prosedyrer	er	utarbeidet	og	noen	er	revidert.	Dette	arbeidet	
følges	opp	løpende,	i	takt	med	endrede	krav	og	utfordringer.

Foretaksspesifikke	krav:

Nordlandssykehuset og	Universitetssykehuset	Nord-Norge:
1. Etablere nærværsprosjekt	med	tiltak	for	å	nå	målsettingene	om	sykefravær	

under	7,5 %	innen	1.7.2017.

Nordlandssykehuset	startet	opp	nærværsprosjektet	i	Prehospital	klinikk	i	mai	2017.	
Avslutning	og	evaluering	er	planlagt	til	juni	2018.	Målene	er	å	koordinere,	styrke	og	utvikle	
nærværsarbeidet	i	klinikken.	Overordnet	mål	er	å	øke	nærværet	til	92,5 %	innen	utgangen	av	
2018.

Tiltak	i	prosjektet	er	faste	møter	med	tillitsvalgte	og	vernetjeneste,	faste	ledermøter,	
informasjonsflyt,	lederstøtte,	medarbeidersamtaler,	arbeidsmiljøkartlegginger,	trivselsregler	
med	mer.	Det	har	også	vært	en	målsetting	for	Nærværsprosjektet	å	bidra	til	bedring	av
arbeidsmiljøet	i	klinikken.	Man	har	satt	fokus	både	på	det	psykososiale	og	det	fysiske	
arbeidsmiljøet.	Fokus	på	medarbeiderskap,	der	alle	har	ansvar	for	egen	arbeidsplass	har	vært	
viktig.	Også	ledelse,	lederstøtte	og	lederrolle	er	områder	klinikken	skal	jobbe	videre	med.

En	rekke	tiltak	er	gjennomført,	noe	i	regi	av	prosjektgruppen	og	noe	med	støtte	fra	HR-
avdelingen.	Noen	ledere	melder	om	bedret	arbeidssituasjon.	Ved	enkelte	enheter	er	
arbeidsmiljøutfordringene	løst	og	sykmeldte	arbeidstakere	er	tilbake	på	jobb.	Grunnet	
mangelfulle	data	i	SAS-portalen	fra	og	med	august	måned 2017	er	det	vanskelig	å	si	om	
prosjektet	har	bidratt	til	reduksjon	i	sykefraværet	i	klinikken.	Prosjektet	løper	fortsatt,	og	
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rapportering	gjennomføres	i andre	halvdel	av	2018.

6 Innfri	økonomiske	mål	i	perioden

6.3 Investeringsrammer,	bygg	og	eiendomsforvaltning

1. Ferdigstille	registrering	av	alle	data	i	nasjonal	database	for	klassifikasjons-
systemet	innen	30. april.

NLSH	Lofoten,	Stokmarknes	og	Rønvik	er ferdigstilt.	NLSH	Bodø	er	under	ombygging	og	
rokadevirksomhet	slik	at	dette	vil	ikke	være	ferdig	før	2020.

2. Gjennomføre	nødvendig	vedlikehold	som	sikrer	opprettholdelse	av	
bygningsmessig	standard	og	kvalitet.

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.

3. Utarbeide	en	konkret	4-årig	vedlikeholdsplan	som	sikrer	opprettholdelse	av	
bygningsmessig	standard	og	kvalitet	over	tid.	Frist	1. oktober.

Pågående	utbygging	og	øvrige	prosjekter	har	belastet	eget	personell	på	en	slik	måte	at	det	
ikke	har	vært	mulig	å	få	denne	på	plass	innen	fristen.	Etablering	av	rullerende	
vedlikeholdsplan	er	et	fokusområde	for	2018.

4. Innføre nasjonalt	system	for	forvaltning,	drift	og	vedlikehold	(FDV)	av	medisinsk	
teknisk	utstyr	(MTU)	og	behandlingshjelpemidler	(BHM).

Nordlandssykehuset	har	meldt	inn	hva	vi	mener	må	på	plass	i	nasjonalt	system	for	
forvaltning,	drift	og	vedlikehold av	medisinsk	teknisk	utstyr	for	at	dette	systemet	skal	være	
tilfredsstillende	i	forhold	til	det	systemet	vi	bruker	i	dag	(Merida).

Nordlandssykehuset	ble	i	juli	2017	orientert	om	at	det	skulle	iverksettes	et	prosjekt	med	
prosjektgruppe	og	styringsgruppe	for	å	arbeide	med	integrasjon	mellom	Clockwork	og	
Medusa.	Etter	dette	har	vi	ikke	mottatt	henvendelse	om	deltakelse	i	prosjektet.

Vi	avventer	videre	saksgang	fra	Helse	Nord	for	å	utbedre/videreutvikle	Medusa	slik	at	det	
oppnår	tilfredsstillende	funksjonalitet,	slik	at	vi	kan	ta	i	bruk	dette	systemet	også	i	
Nordlandssykehuset.

Nordlandssykehuset:
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1. Ferdigstille utviklingsplan	innen	1.	mars	2018, i	tråd	med	veileder	for	
utviklingsplan.

Nordlandssykehuset	er	inne	i	en	arbeidsintensiv	periode	for	å	ferdigstille	vår	strategiske	
utviklingsplan.	Vi	har	bedt	om	og	fått	utsettelse	av	ferdigstillelse	til	1.	mai	2018.	Det	betyr	at	
utviklingsplanen	vil	styrebehandles	hos	oss	24.	april	2018.

6.4 Anskaffelsesområdet

1. Organisere	kompetanse	slik	at bestillerrolle	overfor	Sykehusinnkjøp blir
ivaretatt.

Som	følge	av	at	Sykehusinnkjøp	HF	ikke	hadde	ressurser	til	rådighet,	ble	avtalen	mellom	
Sykehusinnkjøp	HF	og	Nordlandssykehuset	HF	først	inngått	i	desember	2017.
Innkjøpsavdelingen	har	allikevel	forholdt	seg	til	Sykehusinnkjøp	HF	i	forbindelse	med	alle	
anskaffelser	som	er	gjennomført	både	nasjonalt	og	regionalt.	Plattform	for	samhandling	
mellom	Sykehusinnkjøp	og	sykehusene	er	ikke	ferdigutviklet.	Selv	om	detaljene	i	
samhandlingsformen	ikke	er	klar,	anser	vi	at	Innkjøpsavdelingen	ved	Nordlandssykehuset	har	
tilstrekkelig	kapasitet	og	kompetanse	til	å	fylle	bestillerrollen	overfor	Sykehusinnkjøp	HF.

2. Sikre	medvirkning	i	produktråd	fra	foretakets	brukere	av	varer	og	tjenester.

I	Nordlandssykehuset	har	fagsjef	i	samarbeid	med	innkjøpsavdelingen	ansvaret	for	å	skaffe	
brukerrepresentasjon	for	ulike	lokale,	regionale	og	nasjonale	råd	for	anskaffelser	av	varer,	
utstyr	og	tjenester.	Vi	klarer	stort	sett	å	skaffe	god	representasjon fra	oss,	men	strever	i	noen	
tilfeller.	Dette	skyldes	kort	planleggingshorisont	for	enkelte	råd	i	kombinasjon	med	en	samlet	
høy	etterspørsel	etter	representasjon	i	ulike	råd	og	fora.

3. Implementere	nasjonal	kategoristruktur	i	innkjøpsvirksomheten.	

Det	arbeides	med	tilrettelegging	for	bruk	av	ny	kategoristruktur	i	Clockwork.	Dette	prosjektet	
ledes	av	Helse	Nord	RHF.	Når	det	gjelder	rapportering	og	forberedelser	til	anbud	brukes	de	
nye	kategoriene	overfor	Sykehusinnkjøp.

4. Implementere	innkjøpssystem	fullt	ut	i	egen	organisasjon,	herunder:	
o Innen	30. november levere	plan	for	anskaffelser	som	skal	gjennomføres	i	

2018.
o Innen	31.	desember kunne	rapportere detaljert	for	alle	vare- og	

tjenesteanskaffelser	på	artikkelnivå	mht. hvilken	avtale	og	til	hvilke	vilkår.	

Nordlandssykehuset	har	levert	anskaffelsesplan	som	forutsatt.

Som	kjent	benytter	Nordlandssykehuset	Merida	og	Portico	til	innkjøp	av	henholdsvis	
reservedeler	til	medisinskteknisk	utstyr	og	driftsmateriell.	Her	er	det	ikke	mulig	å	hente	ut	
kjøpsstatistikk	på	artikkelnivå.	Når	det	gjelder	kjøp	i	Clockwork	er	det	tilrettelagt	for	uttak	av	
detaljert	statistikk.	Tjenestekjøp	gjøres	i	liten	grad	i	innkjøpssystemet	og	egne statistikker	kan	
ikke	genereres.

5. Kartlegge og	utarbeide	re-anskaffelsesplan	av	medisinsk	teknisk	utstyr	i tråd	
med	nasjonal	struktur.
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Nordlandssykehuset	har	de	siste	årene	hatt	begrensede	investeringsmidler	til	disposisjon	for	
investering	i	bygg	og	utstyr	ut	over	de	store	byggeprosjektene,	og	utstyrsinvesteringene	som	
har	vært	gjennomført	har	i	stor	grad	vært	knyttet	til	reanskaffelser	etter	brekkasje.	Foretaket	
har	fremdeles	et	reanskaffelsesbehov	som	er	større	enn	tilgjengelige	investeringsmidler,	og	
langsiktig	planlegging	av	investering	i	medisinteknisk	utstyr	er	derfor	utfordrende.	Foretaket	
arbeider	i	disse	dager	med	strategisk	utviklingsplan	for	perioden	frem	mot	2035.	Plan	for	
prioritering	av	utstyrsinvesteringer	de	kommende	årene	vil	bli	utarbeidet	når	strategisk	
utviklingsplan	er	ferdig	utarbeidet.

7 Risikostyring	og	internkontroll

Overordnede	mål	for	risikostyring	i	Helse	Nord	for	2017
I	kapittel	2	i	OD	er	det	definert fire overordnede	mål	for	Helse	Nord.	Det	pekes på	at	to	
av	målene,	med	åtte	delmål, skal	gjøres	særlig	gjenstand	for	risikovurdering	i	
helseforetakene.	Dette	rapporteres	på	i	virksomhetsrapporter.

Disse	er:

Målområde	1:	Oppfylle	nasjonale	krav	til	kvalitet	og	pasientsikkerhet

Delmål:
1. Sykehuspåførte	infeksjoner	skal	være	<	4,5	%	(prevalensdata).
2. Gjennomsnittlig	ventetid	for	avviklede	pasienter	skal	være	under	60	dager.
3. Det	skal	ikke	være	fristbrudd.
4. Pakkeforløpene	skal	være	gjennomført	innen	normert	tid.
5. Det	skal	være	høyere	vekst	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	spesialisert	

rusbehandling	(TSB)	enn	for	somatikk	(aktivitet)19.
6. Mer	enn	80	%	av	pasientene	skal	ha	fått	gjennomført	legemiddelsamstemming.	

Måling	fra	og	med	andre	halvår	2017.	
7. Bredspektret	antibiotikabruk	skal	reduseres	med	10	%	sammenliknet	med	2012.

Målområde	4:	Innfri	de	økonomiske	mål	i	perioden

Delmål:
8. Økonomisk	resultat	i	tråd	med	plan.

Gjennomførte	risikovurderinger20,	i	henhold	til	retningslinjer	for	risikostyring	i	Helse	
Nord	(RL1602). Det	skal	beskrives	status	på	alle	8	delmål	ovenfor	i	henhold	til	
retningslinjene.	

Delmål	1	- Sykehuspåførte	infeksjoner	skal	være	<	4,5	%	(prevalensdata)
For	2017	er	det	redusert	til	3,4 %.

																																																							

19 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).
20 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016»
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Delmål	2	– Gjennomsnittlig	ventetid	for	avviklede	pasienter	skal	være	under	60	dager
For	store	deler	av	2017	har	vi	ligget	over	styringskravet,	men	i	årets	to	siste	måneder	
oppnådde	vi	en	gjennomsnittlig	ventetid	på	60	dager.	Vi	vil	i	2018	jobbe	videre	med	reduksjon	
av	ventetiden.

Delmål	3	– Det	skal	ikke	være	fristbrudd
Vi	har	ikke	nådd	styringskravet	om	ingen	fristbrudd.	Vi	har	i	2017	redusert	andel	fristbrudd	
slik	at	foretaket	har	hatt	mellom	1,4	%-2,9	%	fristbrudd	blant	avviklede.

Delmål	4	– Pakkeforløpene	skal	være	gjennomført	innen	normert	tid
Andel	pakkeforløp	kreft	gjennomført	innen	normert	tid	var	i	2017	69	%	(364	av	530).		
Styringskravet	er	at	andel	skal	være	>	70	%.	Fordeling	ut	fra	behandling	pasientene	skal	motta	
er	medikamentell	behandling	64	%,	kirurgisk	behandling	71	%	og	strålebehandling	77	%.

Delmål	5	– Det	skal	være	høyere	vekst	innen	psykisk	helsevern	og	tverrfaglig	
spesialisert	rusbehandling	(TSB)	enn	for	somatikk	(aktivitet)
I	Nordlandssykehuset	HF	har	kostnadsutviklingen	gjennom	de	siste	årene	vært	noe	lavere	
innenfor	psykisk	helse	og	rus	enn	for	somatikk,	med	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,	der	finansieringen	skal	følge	
pasienten.	Finansiering	som	følger	pasientene	medfører	at	endring	i	forhold	til	
behandlingssted	flytter	budsjettmidler	mellom	foretakene	i	Helse	Nord.	Dersom	
kostnadsutviklingen	i	Nordlandssykehuset	HF	justeres	i	forhold	til	reduksjon	i	foretakets	
andel	av	den	regionale	inntektsfordelingen	fra	RHF,	har	det	isolert	sett	vært	kostnadsvekst.	

Delmål	6	– Mer	enn	80	%	av	pasientene	skal	ha	fått	gjennomført	
legemiddelsamstemming.	Måling	fra	og	med	andre	halvår	2017.
Nordlandssykehuset	har	etablert	samstemmingsteam	som	består	av	lege	og	sykepleiere	på	
klinikk- og	avdelingsnivå	i	hele	foretaket.	Teamene	følger	opp	arbeidet	og	dokumenterer	
målinger	basert	på	uttrekk	av	10	journaler	hver	14.	dag.	Foreløpige	tall	viser	at	andel	
dokumenterte	samstemte	legemiddellister	ved	innleggelse	ligger	mellom	70	og	80	%.	NLSH	
deltar	i	det	regionale	prosjektet	for	samstemming	av	legemiddellister,	og	har	jobbet	med	
oppdatering	av	prosedyrer	som	inkluderer	bruk	av	DIPS	Medikasjon,	som	er	et	viktig	
forarbeid	før	innføring	av	elektronisk	kurve.	Implementering	av	nye	regionale	prosedyrer	vil	
skje	i	løpet	av	våren	2018.

Delmål	7	- Bredspektret	antibiotikabruk	skal	reduseres	med	10	%	sammenliknet	med	
2012
For	foretaket	samlet	gikk	forbruket	av	de	fem	gruppene	bredspektrede	midler	ned	8,8 %	fra	
2012	til	2017.	Forskjellen	mellom	de	enkelte	sykehus	er	stor.	Vesterålen	reduserer	med	53,8
%,	Lofoten	reduserer	med	11,0 %	mens	Bodø	går	opp	med	4,4 %.

Delmål	8	– Økonomiske	resultat	i	tråd	med	plan
Foretaket	har	et	resultatkrav	på	5	mill	kr	i	overskudd	i	2017.	

Nordlandssykehuset	har	positivt	regnskapsresultat	ved	utgangen	av	2017	på	+0,4	mill	kr,	og	
et	budsjettavvik	på	4,5	mill	kr	under	plan.	Det	er	særlig	andre	driftskostnader	og	innleie	av	
arbeidskraft	som	har	hatt	høyt	kostnadsnivå	i	2017.	Ved	utgangen	av	2.	tertial	var	prognosen	
for	2017	estimert	til	et	budsjettavvik	på	-25	mill	kr.	Den	negative	prognosen	ble	satt	med	
bakgrunn	i	forsinket	gevinstrealisering	fra	tiltaksplan	for	2017,	økte	kostander	som	følge	av	
rokaden	i	forbindelse	med ombygging	i	Bodø	og	høyt	sykefravær	i	enkelte	deler	av	
virksomheten.	I	siste	tertial	ble	imidlertid	resultatet	forbedret	som	følge	av	økte	
laboratorieinntekter,	reduserte	gjestepasientkostnader	og	reduserte	ikt-kostnader, slik	at	
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resultatet	ved	utgangen	av	året	er	regnskapsmessig	balanse.	Den	positive	resultatutviklingen	
siste	del	av	2017	bidrar	delvis	til	reduksjon	i	foretakets	omstillingsutfordring	for	2018,	men	
arbeidet	med	driftstilpasning	i	2018	vil	fremdeles	være	krevende.
Mål	fastsatt	av	Nordlandssykehuset:

Delmål	9	– Pasienter	med	alvorlig	sepsis	skal	få	startet	antibiotikabehandling	innen	1	
time
Nordlandssykehuset	i	Bodø	har	siden	2016	hatt	fokus	på	sepsisbehandling,	og	har	fra	mars	
samme	år	hatt	et	pilotprosjekt	i	medisinsk	klinikk	og	akuttmottaket	for	rask	identifikasjon	og	-
behandling	av	sepsispasienter.	Tiltaket	fokuserte	særlig	på	å	identifisere	pasienter	med	såkalt	
«Alvorlig	sepsis»	etter	gammel	sepsisdefinisjon.	Ved	tilsyn	fra	Fylkesmannen	høsten	2016	fant	
man	at	11	av	12	medisinske	pasienter	i	denne	kategorien	fikk	behandling	innen	en	time.

NLSH	HF	er	nå	i	gang	med	del	to	av	dette	arbeidet,	hvor	kompetanse	og	forbedringsarbeidet	nå	
skal	spres	til	samtlige	klinikker	som	bruker	akuttmottaket	og	omlegges	i	tråd	med	

a) Ny	sepsisdefinisjon

b) Tiltakspakke	Tidlig	oppdagelse	av	sepsis	i	Pasientsikkerhetsprogrammet,	I	trygge	hender	

24/7	(utgitt	februar	2017)	

Arbeidet	med	tidlig	oppdagelse	av	sepsis	er	godt	i	gang	i	akuttmottaket	i	Bodø.	Verktøy,	
prosedyrer	og	varslingsrutiner	er	testet	og	så	godt	som	ferdig.	Arbeidet	med	spredning	til	av	
tiltaket	til	Lofoten	og	Vesterålen	er	startet.

Risikovurdering
Nordlandssykehusets	risikovurdering	av	disse	overordnede	målområder	og	delmål	er	
presentert	i	matrisen	nedenfor:
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Krav:

1. Innen	1. september skal	foretakene	utarbeide	og	styrebehandle	plan	som	
beskriver	ledelsesmessige	og	organisatoriske	tiltak	som	skal	iverksettes	for	å	
imøtekomme	krav	og	målsettinger	i forskrift	om	ledelse	og	kvalitetsforbedring	i	
helse- og	omsorgstjenesten.

Ledelse	og	kvalitetsforbedringssystem	i	Nordlandssykehuset	HF:

Nordlandssykehuset	HF	har	bygget	opp	sin	styring	av	foretaket	etter	forskrift	om	
internkontroll	i	sosial- og	helsetjenesten.	Den	01.01.2017	ble	denne	erstattet	av	Forskrift	om	
ledelse	og	kvalitetsforbedring	i	helse- og	omsorgstjenesten.	Den	nye	forskriften er	bygget	opp	
etter	prinsippene	fra	Demings	sirkel	der	elementene	planlegge,	utføre,	kontrollere	og	
korrigere/forbedre	er	bærende	i	oppbyggingen.	

Avdeling	for	Kvalitet	og	E-helse har	i	løpet	av	første	tertial	2017	revidert	retningslinjen	
«RL2341	Internkontrollsystemet»	i	NLSH	slik	at	den	nå	er	i	tråd	med	den	nye	forskriften.	
Endringene	i	innhold	i	RL2341	er	små	i	forhold	til	tidligere.	De	er	hovedsakelig	gjort	i	
strukturen	der	prinsippene	fra	Demings	sirkel	med	elementene	planlegge,	utføre,	kontrollere	
og	korrigere/forbedre	nå	er	bærende	i	oppbyggingen.	

Den	nye	forskriften	er	implementert	i	foretaket	i	henhold	oppdragsdokumentet	for	2017.	
Dette	ble	også	rapportert	til	styret	den	31/8	– 2017.

Styresak 070-2017 Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017

2. Ledelsen	og	styret	skal	minimum	en	gang	i	året	ha	en	samlet	gjennomgang	av	
tilstanden	i	foretaket	med	henhold	til	oppfølging	av	risikovurdering	og	forskrift	
om	ledelse	og	kvalitetsforbedring. Gjennomgangen	skal	omfatte	og	konkludere	
mht.:	
o Måloppnåelse	innenfor	de	fire	overordnede	mål	jf.	kapittel	2.	
o Vurdering	av	om	virksomhetens	organisering	og	ledelse	systematisk	

understøtter	pasientsikkerhetskultur	og	forbedringsarbeid	på	en	god	måte.
o Informasjonssikkerhet.
o Klima	og	miljø.
o Beredskap.
o Risikostyring.

Gjennomgangen	skal	være	basert	på	relevant	informasjon,	inklusiv:	
o Sammenlignbar	statistikk.
o Resultater	fra	eksterne	og interne	tilsyn	og	revisjoner	samt status	for	

oppfølging	av	disse.
o Gjennomførte	risikovurderinger,	jf.	retningslinjer	i	Helse	Nord	(RL1602).
o Lovkrav	og	forskrifter.

Nordlandssykehuset	HF	har	siden	2010	gjennomført	RL2339	Ledelsens	gjennomgang i	
henhold	til	forskrift	om	internkontroll	i	sosial- og	helsetjenesten/Ledelse	og	Forskrift	om	
ledelse	og	kvalitetsforbedring	i	helse- og	omsorgstjenesten.	Prosessen	starter	i	begynnelsen	
av	januar	på	laveste	nivå	og	oppsummeres	i	en	sak	til	styret	i	juni	samme	år.	
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Styresak 060-2017 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2016



Kravpunkt i OD / 
rapporteringsmal for 
OD

Kravtekst i rapporteringsmal for 
OD

HF Ønske om 
utdyping/spørsmål 
fra RHF

Ansv

hos RHF

Tilbakemeldingen/tilsvaret fra HF

3.2 Somatikk 6. Helse Nord RHF skal sikre at 
hendelser der anbefalingen om at 
den fødende skal ha en jordmor 
hos seg så tidlig som mulig i aktiv 
fase av fødselen og til fødselen er 
over, ikke blir fulgt opp, blir 
dokumentert i helseforetakenes 
avvikssystemer og at resultatene 
blir brukt til kvalitetsforbedring.

NLSH 
HF

Hvilke tiltak er 
iverksatt eller 
planlegges iverksatt 
som svar på avvik?

Siw Skår Det er 6 avvik i Bodø fra 2017, som omhandler bemanning og 
samtidighetskonflikt. De fleste er fra sist sommer. Det fremgår 
ikke i noen av avvikene at det er kravet om en til en jordmor som 
er primær årsak til meldt avvik.

Vi har ingen meldte avvik fra Vesterålen eller Lofoten.

På bakgrunn av denne kunnskapen velger vi å gjøre den 
registrering som beskrevet i forrige tilbakemelding. 

3.3 Psykisk helsevern 
og tverrfaglig 
spesialisert 
rusbehandling (TSB). 
Andre krav:

Status for prosjekt(er) vedr 
transport av psykisk ustabile 
personer, jf oppdrag i
brev av 27. juni 2014 hvor det er 
forutsatt ordinær rapportering 
gjennom ordinære rutiner samt 
sluttevaluering etter utløpet av 
prosjektperioden (2017, 
opprinnelig 2016).

alle Vil be om egen 
rapportering på 
dette

Linn Gros

3.3 Psykisk helsevern 
og tverrfaglig 
spesialisert
rusbehandling (TSB)

11. Gjennomføre 
ledelsesforankrede dialogmøter 
med 
pasienter/brukerorganisasjoner 
om erfaringer med tvang i alle 
psykisk helsevernenheter som 
benytter tvang, som ledd i å 
redusere bruken av tvang. Dette 
skal skje i samarbeid med 
Nasjonalt senter for 
erfaringskompetanse.

NLSH 
HF

Ønsker plan for 
gjennomføring

Linn Gros NLSH ligger lavest i landet i forhold til tvangsbruk. Lovendringene 
høsten 2017 medførte betydelig arbeid med endring av 
vedtaksføringer, observasjoner, og koblet med en betydelig 
aktivitetsøkning har vi ikke kunnet gjennomføre disse møtene. 

Vi håper på bedret situasjon i løpet av 2018.

3.7 Smittevern 5. NOIS- registrering: Det skal være 
minst 95 % oppfølging for alle 
inngrep som omfattes av 
forskriften. Ved dyp postoperativ 
sårinfeksjon skal avdelingen 

NLSH 
HF

Når forventes det at 
arbeidet med å 
redusere dype 
sårinfeksjoner 
kommer i gang?

Siw Skår Skjema/mal for gjennomgang av de dype infeksjonene 
gjennomgås nå, vi venter på tilbakemelding fra avdelinger i 
forhold til hva som er mulig å innhente av informasjon. Målet er 
at malen ferdigstilles og sendes ut for godkjenning/høring hos 
fagsjef og de involverte kirurgiske miljøer innen utgangen av 
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utdyping/spørsmål 
fra RHF

Ansv
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gjennomgå pasientforløpet og 
iverksette tiltak.

februar. Hvis det ikke er noen innsigelser bør vi kunne kalle inn til 
første møte i mars 2018. 

5 Sikre gode 
arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert 
personell

2. Tilby nyutdannet helsepersonell 
hele faste stillinger i større grad.

NLSH 
HF

Er det flere som har 
fått 100% stilling i 
2017 enn i 2016?

Anita 
Mentzoni

Andel heltid i 2016 var 66,7 %. Denne var økt til 70,1 % i 2017.

5.1 Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)

5. Tertialvis redegjøre for 
foretakets arbeid med å redusere 
sykefravær til under 7,5 % 
herunder med et særskilt fokus på 
enheter med fravær over 10 %.

NLSH 
HF

Har foretaket ut i fra 
erfaringene som er 
gjort, en målrettet 
plan for hvordan 
man skal nå målet?

Anita 
Mentzoni

Vi fikk ikke etablert alle planer som var tenkt som følge av 
personalsituasjonen. Der vi var inne og jobbet konkret ser vi god 
effekt med reduksjon i sykefraværet. I tillegg har vi vært på 
personalmøter i flere enheter og snakket om medarbeiderskap, 
arbeidsgiver- og arbeidstakers plikter ved sykefravær. Høsten 
2017 fikk vi ikke ut god statistikk over sykefraværet slik at det ble 
vanskeligere å følge opp enheter med sykefravær over 10%.

5.1 Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)

Etablere nærværsprosjekt med 
tiltak for å nå målsettingene om 
sykefravær under 7,5 % innen 
1.7.2017.

NLSH 
HF

Er det laget en plan 
for 
nærværsprosjektet i 
hele foretaket?

Anita 
Mentzoni

Det er ikke laget plan for hele foretaket. Da dette ble lansert i 
NLSH var det bare Prehospital klinikk som startet opp med 
nærværsprosjekt. HR-HMS-Seksjonen har laget en prosjektplan 
som kan brukes i hele foretaket. 

6.4 
Anskaffelsesområdet

Implementere innkjøpssystem fullt 
ut i egen organisasjon, herunder:…

NLSH 
HF

Hvorfor gjøres 
tjenestekjøp i liten 
grad gjennom 
systemet? Hva 
gjøres for å 
implementere også 
disse 
transaksjonene 
gjennom 
Clockwork?

Rune 
Sætermo

Tjenestekjøp gjøres delvis i Merida og Portico. Det har i 2017 vært 
gjort en del utviklingsarbeid med tilrettelegging for kjøp av 
tjenester i Clockwork.

Nordlandssykehuset HF vil i 2018 har spesielt fokus på å benytte 
disse nye løsningene og vil iverksette en plan for økt tjenestekjøp i 
Clockwork. Her vil det fokuseres på leiekontrakter og faste 
avtaler, samt implementering av vikarbestillingsløsningen, når 
den er klar.

8 Styringsparametere 
2017. 3. Bedre 
kvalitet og 
pasientsikkerhet

30 pst. reduksjon i samlet forbruk 
av bredspektrede antibiotika i 
norske sykehus i 2020 
sammenliknet med 2012. (Målt 
som disse fem bredspektrede 
midlene: Karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, 

NLSH 
HF

Forbruket av 
bredspektret 
antibiotika er 
redusert med over 
10 % sammenlignet 
med 2012. Hvilke 
tiltak er iverksatt 

Siw Skår Det er etablert antibiotikastyringsprogram. Dette kan oversendes 
om ønskelig.



Kravpunkt i OD / 
rapporteringsmal for 
OD

Kravtekst i rapporteringsmal for 
OD

HF Ønske om 
utdyping/spørsmål 
fra RHF

Ansv

hos RHF

Tilbakemeldingen/tilsvaret fra HF

penicillin med enzymhemmer og 
kinoloner).

eller planlegges 
iverksatt for å nå 
målet om 30% 
reduksjon i 2020? 

Gylne regel - Det skal være høyere 
vekst innen PHV og TSB enn for 
somatikk

NLSH 
HF

Ber om svar på 
spørsmålet jfr de 
fire 
måleparametrene, 
ventetid, 
bemanning, 
økonomi og aktivitet

Linn Gros Ventetid til behandlingsstart i psykiatrien er gjennomgående 
lavere enn ventetid til behandlingsstart i somatikken.

I forhold til bemanning har veksten i psykiatrien vært tilsvarende 
veksten i somatikk. Økningen på innleie leger fra firma har vært 
betydelig høyere i psykiatrien enn foretaket for øvrig 
(50 % vs 23 %).

Vi har en vekst i antall liggedøgn fra 2016 til 2017 i psykiatrien, 
mens det for somatikk er en reduksjon. Når det gjelder polikliniske 
konsultasjoner er ikke sammenligning mellom 2016 og 2017 
mulig på grunn av endret registrering som følge av omlegging til 
ISF.

Det har vært større kostnadsvekst i psykiatrien enn i somatikken 
mellom 2016 og 2017, både når det gjelder lønnskostnader og 
kostnader for øvrig. 

Totalt 10 0



Kravpunkt i OD / 
rapporteringsmal 
for OD

Kravtekst i 
rapporteringsmal for 
OD

Gjelder 
HF

Ønske om 
utdyping/spørsmål 
fra RHF

Dato Ansvarlig 
hos RHF

Tilbakemeldingen/tilsvaret fra HF

3.2 Somatikk 2. Andel pasienter med 
hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, 
får denne 
behandlingen innen 40 
minutter etter 
innleggelse. Mål: minst 
50 pst.

NLSH 
HF

Hvilke tiltak er 
iverksatt for å øke 
andelen som får 
trombolyse innen 
40 minutter?

21.02.2018 Siw Skår Videre oppfølging av slagalarm prosedyren ved våre tre 
lokasjoner.

3.4 Samhandling 
med kommuner 
og private 
avtaleparter

3. Etablere gjensidige 
samarbeidsavtaler med 
avtalespesialister innen 
1. juni.

NLSH 
HF

NLSH må oppgi 
antall avtaler som 
har kommet på 
plass, samt plan for 
å få resterende på 
plass.

23.02.2018 Stian Wik 
Rasmussen

6 avtaler er signert.  For øvrige avtalespesialister er forslag til 
avtale sendt ut og vi vil følge opp videre med målsetning om 
avtale med alle aktuelle avtalespesialister.

Totalt 2 0


	Styresak 014-2018 Årlig melding 2017
	Innstilling til vedtak:
	Bakgrunn
	Direktørens vurdering

	Vedlegg Årlig Melding 2017_inkl tilleggsspørsmål
	Årlig melding 2017 - Nordlandssykehuset HF
	Årlig melding 2017_tilleggsspørsmål del 1
	Vedlegg Årlig Melding 2017_tilleggsspørsmål del 2


