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Innstilling til vedtak
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årlig melding for
oversendelse til Helse Nord RHF.

Bakgrunn
Årlig melding 2017 rapporterer i hvilken grad Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har
fulgt opp kravene i Oppdragsdokument 2017 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, og
redegjør for planlagte tiltak på områder der målene ikke er nådd. Strukturen i rapporteringen
vektlegger helseforetakenes vurderinger av bakenforliggende årsaker til oppnådd resultat.
Helseforetakenes rapportering danner grunnlaget for Helse Nord RHFs Årlig melding til Helseog omsorgsdepartementet.
Formål
Formålet med denne saken er styrets gjennomgang og godkjenning av Årlig melding 2017 for
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord RHF.

Saksutredning
UNN har i 2017 særlig hatt fokus på reduksjon av fristbrudd og ventetider, igangsetting av
kontinuerlig forbedringsarbeid, læring av pasienthendelser, etablering og registrering av
kreftpakkeforløp og tilrettelegging for den nye, mer delaktige pasientrollen. I tillegg har
ferdigstilling av A-fløya og PET-senteret samt planlegging av innflytting hatt fokus.
UNN har hatt oppfølgingsaktiviteter på alle områder i oppdragsdokumentet for 2017, men
samtlige oppfølgingspunkter er ikke fullt ut oppfylt. Noen av rapporteringspunktene er løpende
aktiviteter som ikke ferdigstilles i 2017, og er gjenstand for langsiktig arbeid og kontinuerlig
forbedring.
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Mål og føringer
Målsetningen om sykehuspåførte infeksjoner målt ved prevalens er 4,5 %. UNN har ved to
målinger i 2017 et samlet prevalensresultat på 4,7 %, og dermed er ikke kravet innfridd fullt ut.
UNN har imidlertid innfridd Helse- og omsorgsdepartementets krav fra 2016 om en reduksjon i
sykehuspåførte infeksjoner. Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter var 56
dager i 2017, noe som er godt innenfor målsetningen på 60 dager. UNN fortsetter arbeidet med
reduserte ventetider for å klare kravet på 50 dager innen 2020.
UNN har ikke klart å innfri kravet om å fjerne fristbruddene helt. Det forekommer fortsatt
mellom 30 og 80 fristbrudd pr måned. Pakkeforløp for kreft har i alt 66 ulike forløp, der 41 av
forløpene ligger innenfor kravet om 70 % innenfor normert frist. Det er spesielt forløp med få
pasienter som ikke har måloppnåelse. Tallene er akkumulerte, og det kan dermed ta noe tid før
kravet innfris. Samlet sett er UNN innenfor fristen for 70 % av kreftforløpene.
I 7 av 23 aktuelle enheter har mer enn 80 % av pasientene fått legemiddelsamstemming. I de
øvrige enhetene er det gjennomført samstemming for en lavere andel av pasientene. Arbeidet
fortsetter i 2018. Bruken av bredspektret antibiotika har vist nedgang, men tallene for hele 2017
er ikke ferdigstilt.
I 2017 har det vært en sterkere vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling enn for somatikk, i tråd med den gylne regel.
UNN har et overskudd på 54 mill kr i 2017. Dette er 14 mill kr over overskuddskravet fra Helse
Nord RHF på 40 mill kr, men 11 mill kr under internt overskuddskrav på 25 mill kr utover
overskuddskravet fra Helse Nord RHF.
Det er gjennomført risikovurderinger på oppdragsdokumentets hovedmålsettinger og alle store
organisasjonsendringer i 2017. Forberedende arbeid og risikoanalyser er gjennomført med tanke
på innflytting i ny A-fløy.

Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
UNN har rapportert til Helse Nord RHF på indikatorer som skal bidra til redusert variasjon og
optimal kapasitetsutnyttelse. Arbeidet med å ta i bruk resultatene fra disse datasettene fortsetter i
2018. UNN har med få unntak vært delaktig og førende i etablering av regionale og nasjonale
fellessystemer. Noen av tiltakene i oppdragsdokumentet som ledes regionalt er ikke igangsatt.
Dette skyldes utenforliggende faktorer. Det er etablert forvaltningssentre for regionale IKTsystemer. Foretaket har deltatt i etableringen av digitale innbyggertjenester. UNN har bidratt i
arbeidet med å sikre rimeligere legemidler og igangsatt arbeid med risikovurderinger av
tilvirkning av legemidler i sengepost. Videreføring av Raskere tilbake er vurdert, arbeidet med
barn som pårørende videreføres i samarbeid med kommunene i opptaksområdet.
Forbedringsarbeid for å forebygge underernæring er iverksatt. UNN har bidratt på nasjonalt nivå
i utviklingen av persontilpasset medisin.
Med noen få unntak har UNN igangsatt alle kravene i oppdragsdokumentet under dette kapittel.
Noen av disse punktene er kontinuerlige oppfølgingsoppgaver.
Somatikk
Innføring av pakkeforløp hjerneslag ble lansert av Helsedirektoratet 18. desember 2017. UNN
har forberedt innføringen og starter arbeidet 1. februar 2018. UNN når nasjonalt målkrav for
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andel pasienter med hjerneslag som får blodproppløsende behandling (trombolyse), og en høy
andel av disse får behandlingen innen nasjonalt tidskrav på 40 minutter.
I UNN får en høyere andel av dialysepasienter hjemmedialyse enn det nasjonale målkravet på 30
%. Nær ni av ti pasienter med kreft ble registrert i et pakkeforløp, godt over kravet på 70 %. Det
er igangsatt arbeid med å forbedre forløpene for hjertepasienter.
Det er ikke registret avvik der fødende ikke har jordmor til stede i aktiv fase av fødselen.
Oppgaveglidning på radiologiområder er startet, og ortopedene utfører nå beskrivelsene på noen
av kontrollene selv. Arbeidet fortsetter i 2018.
Psykisk helsevern og rus
UNN har i all hovedsak fulgt opp punktene i oppdragsdokumentet innen somatikk, psykiatri og
rusfeltet. Det er noen områder som har sen oppstart, men disse følges videre opp i 2018.
Tvangsinnleggelsene pr 100 innbyggere ligger i underkant av 1,3. Det er en liten nedgang fra
2016, men kan være en naturlig variasjon. Regelverket er endret fra 1.9.2017, og direkte
sammenlignbare data er dermed ikke tilgjengelig. Det finnes ikke nasjonalt måltall utover at det
skal være nedgang. Tvangsinnleggelser er ikke økende. Det er sikret bedre registreringer og data
om tvang innen fagfeltet. Bruk av tvangsmidler er i løpet av året gått litt ned fra 0,29 til 0,24 pr
1000 innbyggere. Det er i tillegg redusert bruk av mekaniske tvangsmidler og periodene disse
brukes er kortere. Dialogmøtene med pasienter og brukerorganisasjoner om tvang er ikke
kommet i gang grunnet andre prioriteringer, men arbeidet vil videreføres i 2018.
Kodekvaliteten er økende innen fagområdet og den polikliniske aktiviteten er økt noe.
Døgntilbudets kapasitet er ikke redusert, men antall innleggelser viser en nedgang. Tilbudet til
sped- og småbarn ble ikke etablert innen utgangen av året, da midlene ble tilført i november
2017. Planarbeidet er startet.
Samarbeid mellom rusfeltet og somatikken, samt kommunene er utvidet i 2017. Det er etablert
samarbeid mellom LAR og Kvinneklinikken.
Kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern
Det registreres en økt bruk av avvikssystemet for læring, og avvikene tas i større grad i bruk til
kontinuerlig forbedring. Antall registrerte avvik fortsetter å øke, og det gis også i større grad en
tidligere tilbakemeldinger til dem som har meldt pasienthendelser.
Opplæring og bruk av de pasientadministrative systemene er dokumentert, og
kompetansemodulen i Personalportalen tas i bruk mer systematisk. Dette fungerer noe ulikt i de
enkelte avdelinger, men arbeidet med implementering og registrering er i gang i UNN.
UNN har ledet arbeidet med modulbasert opplæring i forbedringsarbeid og overlevert
sluttrapport til Helse Nord RHF.
I 2017 har det vært gjennomført syv hendelsesanalyser i UNN. Erfaringene på bruk av metoden
er gode. På slutten av året vedtok direktørens ledergruppe oppdatert retningslinje der fokus på
oppfølging av analysene og læring på tvers er tydeliggjort. Arbeidet fortsetter i 2018.
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UNN har utfordringer med å nå kravet om null korridorpasienter. Månedlig ligger det mellom to
og ti pasienter pr døgn på korridor, jfr. Kvalitets- og virksomhetsrapportene. Tendensen er svakt
nedadgående og det er seks sengeposter som har de største utfordringene.
Pasientsikkerhetsprogrammet fortsetter med fastsatte innsatsområder, og for de enkelte
områdene er status slik i UNN:
• Sjekklisten for trygg kirurgi var i bruk på ca. 90 % av inngrepene i 2017. Visjonen er
100 % gjennomføring, og det settes i gang tiltak når andelen er under 80 %.
• Det utføres legemiddelsamstemming i 23 avdelinger. Av disse har 7 over 80 %
inkludering, som er måltallet for 2017. Arbeidet fortsetter i 2018.
• Det er innført en strengere praksis for indikasjon for urinveiskateter. De fleste
sengeposter viser en positiv nedadgående trend i antall urinveisinfeksjoner; eksempelvis
har ortopedisk sengepost redusert infeksjonene fra 18 i 2016 til 6 i 2017.
• Det ble registrert rundt 300 fall i UNN i 2017. Med unntak av 2 relevante enheter,
registreres nå tiltak i alle UNNs enheter med tanke på forebygging. Enkelte sengeposter
viser nå nedgang i antall fall.
• Tiltakene for å forebygge trykksår er implementert, men det forekommer fremdeles
trykksår. Forebyggingsarbeidet fortsettes.
• Det arbeides nå med innføring av tidlig intervensjon på livstruende tilstander (TILT),
tiltak for behandling av hjerneslag, forebygging av underernæring og trygg utskriving
med pasienten som likeverdig part. Flere avdelinger har etablert og bruker
pasientsikkerhetstavler systematisk i forbedringsarbeidet.
Etterlevelse av de nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk er et av oppfølgingspunktene på
smittevernvisittene. Mikrobiologisk avdeling er fagansvarlig for antibiotikabruk i UNN, og
rapporterer til nasjonale myndigheter om forbruk i tråd med retningslinjene. Våren 2016 ble
Antibiotikastyringsprogram vedtatt og Antibiotikateam (A-team) ble konstituert høsten 2016. Ateam er i gang med implementering av antibiotikastyringsprogram. Bruk av bredspektrede
antibiotika er redusert i perioden 2012-2017, i tråd med nasjonale mål.
Det er gjennomført prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner. Prevalensregistrering ble
utført i mai og november 2017. Alle enheter ved de tre sykehusene gjennomførte registreringen.
Prevalenstallet for UNN var på 4,7 % for 2017. Oppfølging av postoperative sårinfeksjoner
(NOIS registreringen) følges tett og UNN har over 95 % oppfølging på alle inngrep som er med
i registreringen.
Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell
UNN har i 2017 arbeidet med tiltak for å legge til rette for at flere velger høyere stillingsprosent.
I legespesialiseringen (LIS 1, tidligere turnustjeneste) er det arbeidet med tiltak og
utdanningsplaner med læringsaktiviteter og kompetanseplaner. Kompetansemodulen er tatt i
bruk som verktøy. Planene for den videre spesialistutdanningen (LIS 2 og 3) er under
utarbeidelse. Ansvaret ligger nå hos Regionalt Utdanningssenter og Klinisk utdanningsavdeling.
UNN innfrir måltallene for praksis, turnus og lærlingeplasser for 2017.
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UNN har i 2017 deltatt i lederutviklingen med felles tiltak for regionen. Det har vært deltakelse i
prosjekt ledermobilisering med ni deltakere, samt egne interne lederopplæringer. Kompetansemodulen er innført og de enkelte enheter begynner nå å ta den i bruk.
Regionalt utdanningskontor er etablert i tråd med mandatet.
Helse, miljø og sikkerhet
UNN har avlevert rapport til Helse-Nord med oversikt over vold og trusler mot helsepersonell.
Det er etablert et partssamarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten som skal håndtere vold og
trusler og bygge opp en beredskap for forebygging. Samtidig er det sikret systematisk
rapportering av uønskede hendelser på ansatte.
Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått systematisk med 2-3 tiltak for bedring av
arbeidsmiljøet i hver enhet. Sykefraværet i UNN ligger over måltallet på 7,5 %. Stabssenteret
har utviklet en tiltaksliste på 9 punkter som skal bidra til reduksjon i sykefravær. Enheter med
særlig høyt fravær prioriteres.
Innfri økonomisk mål i perioden
UNN har et overskudd på 54 mill kr i 2017, og innfrir dermed overskuddskravet fra RHF på 40
mill kr. I 2017 har UNN styrebehandlet de økonomiske kravene for 2018-2021, og arbeidet med
å planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne innfri de økonomiske mål for
perioden er pågående.
Det er levert informasjon og data fra it-systemet Plania til Nasjonal database for å sikre god
eiendomsforvaltning. Det er kuttet noe i vedlikeholdsplaner for å sikre økonomisk resultat (7
mill kr).
Nasjonalt system for forvaltning av medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler er
innført, og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har ført tilsyn med innføring og
dokumentasjon av databasen.

Anskaffelsesområdet
UNN bestiller og mottar anskaffelser i form av rammeavtaler på varer og tjenester, samt på
utstyr som skal aktiveres og avskrives. I tillegg mottar UNN nasjonalt samordnede anskaffelser
av rammeavtaler på varer og tjenester. Over halvparten av rammeavtalene er basert på egne
anskaffelser. Plan for anskaffelser i 2018 er levert. Gjennom systemet Clockwork kan foretaket
rapportere detaljert for vareanskaffelser på artikkelnivå med hensyn til hvilken avtale og til
hvilke vilkår. Dette gjelder imidlertid kun for det som er bestilt via Clockwork.

Risikostyring og internkontroll
UNN har etablerte system for risikostyring og internkontroll. Det eksisterer utfordringer i å sikre
tiltaksgjennomføringen på det operative nivået, for å sikre de ønskede resultater på alle
indikatorer. UNN vil fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring for å utvikle organisasjonen
slik at de mål som er satt innfris. Dette krever langsiktighet og kontinuitet. Flere av indikatorene
er innfridd jfr. mål og føringer, og de fleste ligger innenfor rekkevidde.
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Medvirkning
Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt
arbeidsmiljøutvalget i egne møter i uke 15. Referater og protokoller fra disse møtene behandles
som egne referatsaker i styremøtet 24.4.2018. Samtlige møter sluttet seg til at saken forelegges
styret til endelig behandling.

Vurdering
Oppdragsdokumentet for 2017 har vært fulgt opp gjennom dialogavtaler og oppfølgingsmøter
med klinikk- og senterledere gjennom året.
Majoriteten av kravene i Oppdragsdokumentet er oppfylt og de resterende er pågående.
Rapporteringen viser ingen områder med systematisk svikt eller manglende oppfyllelse av eiers
krav. Direktørens vurdering av status i UNNs arbeid med de ulike områdene i
oppdragsdokumentet fremkommer i stor grad gjennom styresakene til de månedlige kvalitets- og
virksomhetsrapportene, ledelsens gjennomgang og saker knyttet til enkeltforhold.
Etter direktørens vurdering har det også vært fremgang i foretakets arbeid med internkontroll i
2017. Arbeidet med å gjennomføre tiltak for å nå de miljømål som er satt er godt i gang.
Direktøren er fornøyd med at arbeidet på en rekke områder knyttet til kvalitet, pasientsikkerhet,
smittevern og beredskap gir resultater. Antall fristbrudd og langtidsventende er betydelig
redusert, og gjennomsnittlig ventetid er på nivå med nasjonalt krav. Det intensiverte arbeidet
med smittevern gir positive resultater. Selv om kreftpakkeforløpene i hovedsak er godt
implementert, er det fortsatt behov for å bedre måloppnåelsen for enkelte forløp. Innen
utdanning og forskning pågår det en god utvikling i foretaket, mens det fortsatt er behov for å
styrke arbeidet med innovasjon.
Direktøren er tilfreds med at det har vært sterkere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling enn somatikk.
Det er fortsatt forbedringspotensial på flere områder. Spesielt gjelder dette ansvarsforhold og
koordinering av oppdrag som er relevante for flere klinikker.
UNN skal videreutvikles i tråd med føringene om å skape Pasientens helsetjeneste. For å lykkes
i å nå målene i foretakets visjon og overordnete strategi, skal UNN utvikles som en lærende
organisasjon, gjennom satsningen på kontinuerlig forbedring. Det forutsetter åpenhet i alle deler
av organisasjonen og en gjennomgående kultur for å lære av avvik og uheldige hendelser. Dette
vil være hovedfokus for direktøren i 2018.
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Konklusjon
Direktøren anser at den årlige meldingen og redegjørelsen i denne styresaken gir en
tilfredsstillende oppsummering av hvordan oppdraget for 2017er løst innenfor gitte rammer, og
peker på områder som skal videreutvikles i 2018
Direktøren anbefaler styret å oversende årlig melding 2017 til Helse Nord RHF.
Tromsø, 13.4.2018

Marit Lind (s.)
konstituert administrerende direktør

Vedlegg: Årlig melding for 2017
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Årlig melding 2017
til Helse-Nord
Universitetssykehuset Nord-Norge
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2. Mål og føringer
2. 1. Helse Nords viktigste mål er:
2.1.1 Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 %
(prevalensdata).
UNN gjennomførte prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner vår og høst 2017 med
infeksjonsprevalens på hhv 3,9 % og 5,4 %. Samlet prevalensresultat for 2017 er 4,7 % og UNN når
ikke kravet om <4,5 %. Helse- og omsorgsdepartementet hadde imidlertid som krav for 2017 at andel
sykehusinfeksjoner skulle være mindre enn i 2016 og dette målet klarer UNN som hadde prevalens på
4,8 % i 2016.

2.1.2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være
under 60 dager.
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har i 2017 vært 56 dager. UNN fortsetter arbeidet med
kontinuerlig forbedring og vil arbeide for ytterligere nedgang i ventetiden og innstiller seg på nye krav
om ventetidene.

2015
Gjennomsnittlig ventetid i dager
Median ventetid i dager

2016
82
52

2017
65
47

Endring
2016-2017
56
-9
43
-4

Endring %
-14
-9

2.1.3 Det skal ikke være fristbrudd.
UNN har over tid redusert antall fristbrudd til et lavt nivå. I 2017 har fristbruddene variert mellom 3080 pr måned. Det er laget gode systemer for måling av fristbrudd og oppfølging på daglig basis. Det er
på noen fagområder der kapasitet og krevende planlegging av pasientforløpene mot tilgjengelige
ressurser fristbruddene oppstår. UNN iverksetter tiltak på disse områdene for å unngå fremtidige
fristbrudd. Hovedutfordringen har vært på faget håndkirurgi. Det har vært gjennomført et eget prosjekt
på dette. De har nå få eller ingen fristbrudd.

Fristbrudd er en av UNNs hovedindikatorer og monitoreres på alle nivå i lederlinjen.
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2.1.4 Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.
Samlet gjennomfører UNN pakkeforløpene innen normert tid. Over 70 % av pasientene har oppstart av
kreftbehandling innen normert tid noe som er innenfor kravet. Det er variasjoner mellom de enkelte
kreftforløpene og noen av kreftformene, særlig de med få pasienter ligger under 70%.
UNN har igangsatt et arbeid med nærmere analyser av forløpene ved hjelp av Statistisk prosesskontroll
og oppfølging på tavlemøter for å avdekke systemfeil. Dette er et ledd i satsingen på kontinuerlig
forbedring og vil bidra til at alle forløpene på sikt kommer innenfor normert tid.

Tilbakemelding fra NPR på forløpstidene for pakkeforløp per desember 2017
Pakkeforløp

(del 1 av 2)

BRYSTKREFT

Beskrivelse

Antall
Fullførte
innenfor
forløp, antall
frist

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

HODE- OG HALSKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

MYELOMATOSE

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

AKUTT LEUKEMI
LYMFOM

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.

BUKSPYTTKJERTELKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

TYKK- OG ENDETARMSKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

BLÆREKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

NYREKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

PROSTATAKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

PENISKREFT
TESTIKKELKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.

LIVMORKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.

EGGSTOKKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.

LIVMORHALSKREFT

Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling.
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling.
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling.
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1
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45
1
15
4
28
104
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253
12
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23
7
89
1
1
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15
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1
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3
104
18
23
8
16
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212
73

70
91

83
7
30
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77
66
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100

25
69
8
22
13

89
66
53
62
72

158
9
30
106
15
6
32
1
1
63
65
8
3
0
6
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0
2
88
10
17
6
13

62
75
71
73
65
85
35
100
100
45
49
53
75
0
54
84
0
66
84
55
73
75
81

Median Standard
forløpstid forløpstid

22
13
27
17
12
25
4
7
3
3
14
28
32
25
20
31
24
32
32
39
23
57
27
6
70
38
51
20
72
34
26
36
22
24
28
27
25
28

27
24
28
28
30
30
21
28
36
36
36
35
39
46
46
46
43
43
43
43
66
37
66
37
31
38
36
36
36
36
30
36
30
36
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2.1.5 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk
(aktivitet)1.

Funksjon
Somatikk*
Psykisk helse og rus
Somatikk*
Psykisk helse og rus
Somatikk
Psykisk helse og rus
Somatikk
Psykisk helse og rus

Den gylne regel
Måleparameter
Månedsverk
Månedsverk
Økonomi
Økonomi
Konsultasjoner
Konsultasjoner
Ventetid
Ventetid

Endring 16 -17
2,7 %
5,7 %
5,6 %
6,4 %
0,2 %
4,7 %
-8,6 %
-0,7 %

Med unntak av ventetider er kravet innfridd i UNN for 2017. Ventetiden i psykiatrien er noe lavere enn
for somatikk.
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2.1.6 Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført
legemiddelsamstemming. Måling fra og med andre halvår 2017.
Legemiddelsamstemming:
Denne tiltakspakken handler om å sikre at listen over hvilke legemidler pasienten faktisk bruker (LIB) er
korrekt ved innleggelse, utskrivelse og dag-/polikliniske konsultasjoner. Alle enheter rapporterer at de
er i gang, men en del enheter strever med å få på plass målingene.
Det pågår et regionalt prosjekt i Helse Nord RHF hvor målsetningen er å utvikle felles prosedyrer for
samstemming, felles maler i Dips og felles måter å registrere og rapportere på, samt e-læringskurs.
Denne løsningen blir pilotert i februar-mars. Når løsningen er innført, vil man kunne ta ut rapporter på
andel pasienter som får gjennomført samstemming ved innleggelse og utreise i Helse Nords
ledelsesinformasjonssystem (HN-LIS).
Akuttmottaket skal være med i et forskningsprosjekt som skal se på nytten av å ha farmasøyt i
akuttmottak. Oppstart i løpet av 2018
Tabellen viser de enhetene som registrerer legemiddelsamstemming ved innleggelse, hvilken måling de
benytter i Extranet (04.01 eller 04.07), når siste registrering var gjort, resultatet av denne og
gjennomsnitt for 2017. Enheter som har over 80 %, er markert med grønt.
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2.1.7 Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 %
sammenliknet med 2012.
Man holder på med å ferdigstille rapporten for 2017, så siste tilgjengelige årsoppgave på avdelingsnivå
er for 2016.
Siste oppdatering på helsenorge.no er for perioden mai-august 2017 og viser antall definerte døgndoser
(DDD) på 12,7. Dette er imidlertid en lavproduksjonsperiode i UNN og tallet er lavere enn normalen. Vi
avventer til årsrapport for 2017 er ferdig fra fagområdet med konkluderende rapport.

2.1.8 Økonomisk resultat i tråd med plan.
UNN har for 2017 et overskudd på 54 mill kr. Dette er 14 mill kr mer enn overskuddskravet fra Helse
Nord RHF på 40 mill kr, men 11 mill kr under vårt interne overskuddskrav som var 25 mill kr utover
kravet fra Helse Nord RHF.
Dette innebærer at UNN oppfyller eiers krav til resultat, men er under eget mål.

3. Oppfylle nasjonale og regionale krav til
kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
3. 1. Pasientens helsetjeneste – felles for alle
tjenesteområder
3.1.1 Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt
ved følgende indikatorer:
Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato er passert
ved rapporteringstidspunktet. Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten. Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske
konsultasjoner innenfor fagområdet. Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 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- halssykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder.

HN-LIS rapport
http://tos-sasvaweb.hn.helsenord.no/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer.jsp?saspfs_request_backurl_list=
http%3A%2F%2Ftos-sasvaweb.hn.helsenord.no%2FSASVisualAnalyticsHub&saspfs_request_backlabel_list=Hjem&saspfs_request_
path_url=SBIP%3A%2F%2FMETASERVER%2FHelse+Nord+Felles%2FRapporter%2FPlanlagte+kontakte
r%2FRapport+passert+planlagt+tid%28Report%29&saspfs_request_entitykey=A51OJMGZ.AX0004KY%
2FTransformation&_vaSectionName=vi1
Andel planlagte kontakter der planlagt dato ble passert var ved utgangen av 2017 12,5 % i UNN.
Utviklingen har i siste tertial vært svakt nedadgående. Det er laget rapportfunksjoner for overvåkning
av indikatoren i HN-LIS. Rapporten er fordelt på fagområder.
Rapporteringen ble først tilgjengelig i desember 2018. I UNN har det ikke vært en gjennomgående
stillingtaking til mål for disse indikatorene. I løpet av 1. tertial 2018 blir det fremmet ledermøtesak på
hvordan UNN skal ta stilling til mål og resultater på dette.
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3.1.2 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.
Sykehusapotek Nord orienterer jevnlig om legemiddelforbruk og mulighet for ytterligere utnyttelse av
LIS-avtalene i HF-ene i fagsjefmøtene. Denne informasjonen viderebringes aktuelle fagmiljøer. Særlig
for bruk av biologiske legemidler følges det opp i foretaket at LIS-anbudene følges, og biotilsvarende
legemidler tas i bruk når de er godkjent.
UNN har imidlertid ikke blitt involvert i et systematisk arbeid initiert av Sykehusapotek Nord på dette
området, og er ikke kjent med at et slikt arbeid er startet. UNN har fått opplyst at Sykehusapotek Nord
bidrar i et interregionalt prosjekt som skal gjennomføre tiltak for gjennomføring av tiltaket med
overgang til rimeligere, men faglig likeverdige legemidler, og forutsetter at dette arbeidet tas ut til
foretakene så snart som mulig.

3.1.3 Gi en tilbakemelding på hvilke elementer i Raskere tilbakeordningen som bør videreføres innenfor spesialisthelsetjenestens
ordinære pasienttilbud, innen 1. mars.
Prioriterte samarbeids- og behandlingstiltak etter omstillingen av Raskere tilbake er:
1. Tverrsektorielle og tverrfaglige tiltak rettet mot arbeidsplassen.
2. Muskel og skjelettilstander:
a) Tverrfaglig avklaringspoliklinikk for uspesifikke og sammensatte smertetilstander, som
problemstillinger i skulder, nakke, rygg, albuer, hofter og knær.
b) Avklare smertetilstander hvor det er god dokumentasjon for konservativ behandling som
første valg, inkludert lærings og mestringstilbud/pasientskoletilbud. For eksempel hofte- og
kneleddsartrose og rygglidelser.
Det er igangsatt et arbeid for å implementere videreføring i UNN.

3.1.4 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.
Barne og ungdomsklinikken i UNN er i dialog med Barnehuset i Tromsø om hvordan dette skal
gjennomføres. Rutinemessig tilbud til barn med behov for medisinske undersøkelse er ikke på plass. Det
diskuteres hvordan dette skal gjennomføres innenfor dagens ressurser.
De øvrige fagmiljøene samarbeider med Barneavdelingen UNN, når de har mistanke om eller er i ferd
med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt

3.1.5 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
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omsorgstjenestene og for kjernejournal og e-resept.
Rapporteringen skal inkludere en oversikt over områder hvor det
fortsatt brukes papirbaserte rutiner.
UNN har rapportert til Helse-Nord RHF innenfor gitte frister.

3.1.6 Iverksette tiltak for å stimulere til flere metodevurderinger
på medisinsk utstyr og organisering av tjenester.
Ambulansetjenesten tester ut bruk av hjertekompresjonsmaskiner. Klinikken er aktiv i KSU (trygg
akuttmedisin) som forbedrer pasientforløp for tidskritiske hendelser. I Hjerte og-lungeklinikken benyttes
Mini-HTA. Pasientsentrert helsetjenesteteam tester ut ny teknologi i kommunikasjon med pasientene
samt bruk av fallsensor i sengepost.
UNN har en rekke eksempler på bruk og testing av nye måter å levere helsetjenester på og ta i bruk ny
teknologi. I stadig større grad benyttes metodevurderinger og PDSA-sirkler med småskala utprøvinger
av endringer.

3.1.7 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.
Unn har gjennomført ekstern kvalitetssikring ved vurderinger av endringer i tilbudet ved bl.a. sykehuset i
Narvik. Veilederen for utviklingsplaner benyttes ved større endringer av tilbud og vurderinger av
helsetjenestilbudet.
UNN anser ikke endring i ambulansestruktur som vesentlige endringer i tjenestetilbudet. UNN har brukt
Sintef i kartlegging av dagens tjeneste og framtidig mulighetsrom med tanke på responstid. Det
gjennomføres høringer hos aktuelle kommuner.

3.1.8 Etablere en overordnet ernæringsstrategi innen 1. juni i tråd
med anbefalinger i faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og
«Kosthåndboken»3.
UNN HF har egen ernæringsstrategi, men mangler dog et komplett dokument som beskriver denne.
Ernæringsstrategien består av forskjellige dokumenter som beskriver vedtatt ny organisering av
ernæringsfeltet, organisering av ernæringsarbeid på avdelingsnivå og forskjellige prosedyrer som
beskriver metode for kartlegging av ernæringsstatus, oppfølging av pasienter i ernæringsmessig risiko og
hvordan dette dokumenteres til journal i både tekst og diagnose-/prosedyrekoder.
Ernæringsrådet har siden 2009 ledet arbeidet med implementering av ernæringsstrategien i tråd med de
nasjonale faglige retningslinjene for forebygging og behandling av underernæring. I forhold til
organisering av ernæringsarbeid på avdelingsnivå skal hver avdeling ha en ernæringsansvarlig lege og
sykepleier med hovedansvar for implementering av ernæringsstrategien i sine respektive avdelinger.
Dette ble vedtatt av direktørens ledergruppe i 2010 (sak 96/10).

3.1.9 Implementere de regionale fagprosedyrene for barn som
pårørende, og i tertialrapport 1 redegjøre for organisering og
forankring av arbeidet.
Arbeidet er redegjort for i 1. tertial.
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UNN har foretakskoordinator for barn som pårørende, Kvalitets- og utviklingssenteret, Klinisk
utdanningsavdeling har koordineringsansvar for dette arbeidet. UNN har p.t. klinikkbarneansvarlige i alle
klinikker bortsett fra OPIN klinikken.
Mange klinikker setter nå av tid og ressurser med 10-20% stilling til dette arbeidet. Dette har gitt
resultater i form av større fokus på pasientens barn/søsken som igjen skal sikre at UNN følger sin
lovpålagte plikt. Målet er at alle klinikker følger etter. Fagprosedyrene og lovverket er tema på felles
fagdager og opplæringsdager. Klinikkene har også tema på internundervisning/fagdager. Arbeidsgruppe
med klinikkbarneansvarlige jobber også aktivt i forhold til implementeringen.
Manglende tid, ressurser og forankring i klinikken er en av de største utfordringene. Det er fortsatt
manglende kartlegginger, mangelfull dokumentasjon og udekkede behov når det gjelder informasjon til
barn og oppfølging av barna og familien. Dette er et kontinuerlig arbeid der ytterligere tiltak er
nødvendig. UNN har i likhet med andre foretak i for liten grad utviklet systemer for å kvalitetssikre at
lovendringene følges opp. Barn som pårørende er et ansvar for alle i UNN, og det skal være en naturlig
del av helsehjelpen til pasienten å sikre at barns rettigheter blir ivaretatt.

3.1.10 Følge opp nasjonal strategi for persontilpasset medisin,
sammen med Helse Nord RHF.
UNN er delaktig i det nasjonale prosjektet med fagpersoner fra bl.a. Medisinsk genetikk. Dette er et
nasjonalt arbeid der UNN er involvert i deler av prosjektarbeidet.
Stadig flere pasienter i UNN er med i persontilpassede medikamentbehandlinger i tråd med den
nasjonale strategien.

3.1.11 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.
UNN har etablert regionale forvaltingssentere for elektronisk pasientjournal, røntgensystemer og
laboratoriesystemer. Arbeidet med å organisere disse under ett felles forvaltningssenter er igangsatt.
Arbeidet med organisatorisk løsning og plassering avsluttes i 1. tertial 2018. Organiseringsmodellene er
risikovurdert og alternativene blir vurdert ut fra helhetlige hensyn med tanke på fagmiljøenes behov.

3.1.12 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.
UNN har ikke arbeidet med denne problemstillingen i 2017.

3.1.13 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.
Det er gjennomført piloter på Helgelanssykehuset for hvordan risikoanalyser i sykehusavdelinger skal
gjennomføres. Det er sykehusapoteket ved farmasøytene som gjennomfører og evaluerer pilotene. Det
er igangsatt arbeid ved UNN for å kunne gjennomføre risikovurderinger på bakgrunn av piloterfaringene.
Selve vurderingen er ikke igangsatt i 2017. Et samlet miljø i Helse Nord vil gjennomføre dette i løpet av
2018 med felles metode og risikokarakteristikk.
I tillegg er det gjennomført legemiddelrevisjoner i UNN i 2017. Nye revisjoner er planlagt i 2018. Disse
avdekker risikoområder og avvik forbundet med legemiddelhåndteringen.
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3.1.14 På bakgrunn av rapport «Lukket legemiddelsløyfe»,
utarbeidet i FIKS4-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.
Dette arbeidet er så vidt UNN er kjent med ikke videreført fra regionalt hold, og UNN har ikke mottatt
informasjon om hvem som skal lede arbeidet eller om videre prosess.

3.1.15 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.
UNN har i stor grad bidratt i prosjektet med medarbeidere fra Kvalitets- og utviklingssenteret som har
deltatt i etableringen av digitale innbyggertjenester. UNN har også bidratt innen klinisk virksomhet bl.a.
med digitale registeringer og egenevalueringer av egen helse innen psykisk helsevern. Den samordnede
og kvalitetssikrede informasjonen til befolkningen er i stadig utvikling og UNN er bidragsyter på flere
områder innen dette feltet.

3.1.16 De nasjonale systemene for oppgjørskontroll (CTRL) og
samkjøringssystemet skal implementeres på
pasientreisekontorene i henhold til den vedtatte
implementeringsplanen.
Samkjøringssystemet er ikke levert fra det nasjonale prosjektet, og gjeldende nasjonal utrullingsplan
tilsier implementering i UNN HF i desember 2018.
Oppgjørskontrollsystemet (Ctrl) er levert, men systemleverandørene til UNNs største transportører er
ikke klare til implementering. UNN vil starte testing mot mindre leverandører i første kvartal 2018.

3.1.17 Pasientreisekontorene skal ferdigstille og implementere
metode for kvalitetsforbedring/avvikshåndtering innen 31.
desember.
Pasientreiser ved UNN HF har ledet prosjektet som oppfyller denne leveransen for pasientreisekontorene
i Helse Nord. Hos Pasientreiser UNN er metode, system og rutiner implementert per 31/122017. Prosjektet er også avsluttet og prosjektrapport oversendt Helse Nord RHF.

3.1.18 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.
Styret i Helse Nord har gjennom sak 74-2016 besluttet å anbefale etablering av et døgntilbud for
pasienter med samtidig psykisk utviklingshemning og psykisk lidelse i Helse Nord. Adm. direktør har
besluttet at de to første døgnplassene skal lokaliseres til Nordlandssykehuset, og at UNN kunne etablere
et slik tilbud på et senere tidspunkt. Helse Nord RHF har gjennom henvendelse bedt om en redegjørelse
«for om UNN ser behov for etablering av flere enn de to plassene som er etablert i regionen. Hvis UNN
ser behov for etablering av flere døgnplasser ber vi om en beskrivelse av faglig innhold og
behandlingsmetodikk som planlegges i det nye tilbudet». I denne forbindelse er det gjennomført et
arbeid m.h.t. avklaring av hva slags behov en ser for spesialisert tilbud på dette området i UNN, samt
organisering av dette, i samarbeid med Habiliteringsavdelingen. Egen sak fremmes til behandling i
klinikkledelsen i januar måned 2018 med etterfølgende behandling i UNN.
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3. 2. Somatikk
3.2.1 Implementere pakkeforløp hjerneslag.
Pakkeforløp for hjerneslag ble lansert av Helsedirektoratet 18.desember 2018. Det ligger føringer om
bruk av nasjonalt kvalitetsregister i forløpet. Mye av de aktuelle indikatorene er på plass med hensyn til
registrering. Koordinering innad i Helse Nord ble startet 18.januar 2018 og for UNN vil det bli oppstart 1.
februar 2018.

3.2.2 Andel pasienter med hjerneinfarkt som er
trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40
minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %.
For perioden 2017 er andelen som har fått trombolyse 22,5 %. Det er kontinuerlig fokus på å følge og
forbedre de tverrfaglige prosedyrene for UNN. Trombolyse innen 40 minutter etter innleggelse er 67%.
Ut over trombolysealarm som ble etablert for noen år siden er det ikke iverksatt noen nye ekstra tiltak.
Hele kjeden er drillet på at dette er blålysmedisin.

3.2.3 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være
minst 30 %.
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %. Unn har ligget mellom 35 – 40 %
i hele 2017.
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3.2.4 Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70
%.

89% av kreftpasientene i UNN er i pakkeforløp.

3.2.5 Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering
og voksen- og barnehabilitering.
Ambulering har over lang tid vært arbeidsformen ved Barnehabiliteringen.
Rehabiliteringsavdelingen har ambulante rehabiliteringsteam ved UNN Tromsø og UNN Narvik.
Disse teamene følger opp pasienter i yrkesmessig alder etter store hodeskader. Teamene jobber i tett
samarbeid med de fysikalske og rehabiliteringsmedisinske døgnenhetene, kommunehelsetjenesten og
de andre ambulante teamene i Helse Nord.
Utvikling av faglig nettverksarbeid videreføres og nærmere samarbeid med pasientsentrert
helsetjenesteteam etterstrebes.
Habilitering for voksne og barn (ved UNN Narvik og UNN Harstad) er i stor grad en ambulant tjeneste.
Habiliteringsseksjonen initierer også et utviklingsarbeid med tettere samarbeid med psykiatri for å
vurdere etablering av psykiatrisk poliklinikk/døgntilbud for habiliteringspasienter.
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3.2.6 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.
Dette registreres i avvikssystemet i UNN, og brukes i kvalitetsforbedring. Målet er i stor grad nådd, muligens på
bekostning av annen aktivitet på føde- og barselavdelingen.
Tiltak: Prioritering, fleksibilitet og beredskap.
Vi har alltid prioritert tilstedeværelse av jordmor på fødestuen og klarer dette i stor grad. Sist registrerte avvik
på samtidighet var i juni 2016.
Vi er en liten universitetsklinikk når det gjelder volum. Det krever mye opplæring og fleksibilitet slik at
personale kan jobbe både på fødestuen, poliklinikk, barselhotell og barsel avdeling. På hver vakt vurderes
behov for bemanning og kompetanse av vaktleder og av avdelingsjordmor på dagtid. Personalet fordeles der
behovet er størst. Kvinner i aktiv fødsel prioriteres alltid. Vi har gjennomsnittlig 3-4 fødsler per døgn av ulik
lengde.
I en avdeling med lite planlagt aktivitet kan det komme til samtidighetskonflikt. Når dette skjer kan det være
aktuelt å leie inn ekstra personale eller holde ansatte igjen på arbeidsstedet om vi ikke klarer å få tak i
ekstravakt. Lederne har telefonberedskap i helgene og er behjelpelig til å vurdere bemanning og skaffe
personale.

3.2.7 Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STelevasjonsinfarkt (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/PCI5 innen 90 minutter.
Prosedyren er innført og godt etablert i alle prehospitale enheter i UNN HF. Akuttmedisinsk klinikk har
ikke data på måloppnåelse. Det er utplassert trombolyse i alle ambulansebiler i UNN, og det jobbes
daglig for å innfri målet om raskest mulig beslutning og behandling.
Det er igangsatt et arbeid mellom Hjerte-lunge klinikken, KVALUT og Akuttmedisin for å finne
målepunktene. Data finnes i flere systemer, som ikke kommuniserer direkte med hverandre. Arbeidet
vil fortsette i 2018 og det forventes å ha målbare indikatorer innen 1.halvår 2018.

3.2.8 Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for
pasienter med hjerteinfarkt.
Prosjektet KSU "Trygg akuttmedisin" er i sluttfase, og pasientforløp for hjerteinfarkt er ivaretatt der.

3.2.9 Levere plan for gjennomføring av oppgavedelingsprosjektet i
radiologi innen 1. tertial.
Det er flere oppgaver som kan gjøres av andre enn radiologer. Per januar 2018 har UNN kommet i gang
med at ortopedene selv ser på noen kontroller gjort med konvensjonell rtg. Arbeidet fortsetter i 2018.
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3. 3. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB)
3.3.1 I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser
for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen reduseres
sammenliknet med 2016.
Antall tvangsinnleggelser for voksne pr 1000 innbyggere i UNNs opptaksområde har økt marginalt fra
1,27 i 2. tertial til 1,29 i 3. tertial. Det er samtidig en nedgang sammenlignet med 3. tertial 2016 som
var på 1,30. Klinikken peker på at endret lovverk fra 01.09.2017 vil gi endret praksis som blant annet
vil føre til at det blir vanskelig å sammenligne registrering av tvangsbruk. Det har sin forklaring i at det
er en tett sammenheng mellom innleggelser og varighet på den enkelte innleggelse.

3.3.10 Sørge for at komplette og kvalitetssikrede data på
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler
leveres norsk pasientregister (NPR) ved ordinært
rapporteringstidspunkt.
Klinikken har etablert en systematisk oppfølging av registrerte data knyttet til tvunget psykisk
helsevern. Dette skjer bl.a. gjennom daglig gjennomgang av innleggelser med tilhørende tvangsvedtak.
Tilbakemeldingene fra NPR er at klinikken leverer tilfredsstillende kvalitet. Avvik følges opp løpende.

3.3.11 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.
En har fra klinikkens side dessverre ikke gjennomført dette tiltaket som planlagt ved akuttpostene jfr.
endret bestilling. Ved Akuttpsykiatrisk seksjon har en måttet prioritere oppfølging av handlingsplanen
knyttet til oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport. Handlingsplanen inneholder blant annet
tiltaksområder knyttet til institusjonskultur for ivaretakelse av pasientperspektivet, tvangsmiddelbruk,
pasienthendelser samt fysiske forhold og aktivisering. En ber om forståelse for denne prioriteringen. En
vil således måtte komme tilbake til arbeidet i 2018.

3.3.12 Sikre at omleggingen av finansieringsordningen for
poliklinisk psykisk helsevern og rusbehandling brukes som et
virkemiddel for å understøtte ønsket faglig innretning av disse
tjenestene.
ISF er innført innenfor psykisk helsevern og TSB fra 2017. Formålet med innføringen var å etablere et
aktivitetsbasert finansieringssystem som på en bedre måte enn tidligere understøtter tjenesten. Bak
innføringen lå blant annet målsettinger om å gi en bedre beskrivelse og oversikt over den polikliniske
aktiviteten innenfor psykisk helsevern og TSB samt å gi bedre styringsinformasjon. Virkninger er fulgt
opp med hensyn til aktivitet, kodekvalitet og økonomi – det vurderes som for tidlig å konkludere i
forhold til bestillingen. Ved innføringen ble det understreket at ordningen ikke skal være premissgiver
for pasientbehandlingen og de faglige valg.

3.3.13 Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i
døgntilbudet.
Den polikliniske aktiviteten innen TSB har økt med 1,8 % sammenlignet med 2016 (ekskl. ikke-møtt).
Aktiviteten knyttet til nyetablerte rusteam ved de ulike Sentre for psykisk helse og rusbehandling har
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vært jevnt stigende fra og med 2. tertial. Pr 3. tertial er det samtidig registrert en økning i antall
liggedøgn på 0,3 %, til 20 437 liggedøgn. Antall innleggelser er redusert med 8,2 % som tilsvarer 90
færre innleggelser pr tertial sammenlignet med 2016. Døgntilbudets kapasitet er uendret
Gjennomført etablering av rusteam ved de ulike Sentre for psykisk helse og rusbehandling bidrar til økt
poliklinisk og ambulant behandling for rusavhengige. I tillegg har Ruspoliklinikken som mål å øke
aktiviteten i forhold til oppfølging etter døgnbehandling. Fjerning av kravet om at poliklinisk aktivitet må
knyttes til godkjent poliklinikk gjør det lettere å registrere all poliklinisk aktivitet fra døgnenhetene.

3.3.14 Etablere et eget tilbud til sped- og småbarns psykiske helse
(0–3 år.)
Midlene ble tilført november 2017 og det arbeides med planer for utvikling av tilbudet til denne
gruppen.

3.3.15 Sikre at det er tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den
nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin.
Søknad om godkjenning av Rusavdelingen/UNN som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering
innen Rus og avhengighetsmedisin er utarbeidet/innsendt og er under behandling. Det er søkt om
godkjenning av hele utdanningsforløpet. Søknaden forventes å bli godkjent. Rusavdelingen har i dag 4
overleger med godkjent spesialisering og 4 LIS i utdanningsstillinger.

3.3.16 Etablere relevant følgeforskning ved innføring av
medikamentfritt behandlingstilbud ved alvorlige psykiske lidelser.
Under arbeid: Forskningsprotokoll er REK-godkjent i 2017 - mindre endringer (med påfølgende
endringsmelding til REK) blir gjort i 2018. Det arbeides p.t. med finansiering, hvilket innebærer
utarbeiding av prosjektbeskrivelser (2 stykk; en kvalitativ og en kvantitativ) med forankring i respektive
protokoll. KVALUT er involvert i arbeidet. Forventer oppstart av datainnsamling første halvår 2018 etter
etablering av nødvendig forskningsteknisk infrastruktur.

3.3.2 Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som
antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000
innbyggere.
Antall pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak pr 1000 innbyggere er redusert fra 0,29 i 2. tertial
til 0,24 i 3. tertial. Klinikken har hatt fokus på arbeid med varighet av tvangsmiddelbruk og hvilke typer
tvangsmidler som benyttes. I denne sammenheng har en hatt en dreining gjennom hele året med
reduksjon av mekaniske tvangsmidler til en økning i kortvarig fastholding. Det er en ønsket dreining og
som følges fortløpende. I de tilfeller tvangsmidler benyttes erfares ofte kortvarig fastholding som
mindre belastende enn bruk av mekaniske tvangsmidler og er av den grunn mindre inngripende
virkemiddel samt at varigheten som regel er kortere. Klinikken ble søkt Såkornmidler fra Helse Nord
med ønske om å igangsette et samarbeidsprosjekt for å utvikle enhetlig, kliniske relevant registrering
av tvangsbruk. Det arbeides konkret og målrettet med en rekke tiltak for redusert tvangsmiddelbruk
gjennom handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapport. I vedlagte lenke
fremkommer oppdatert status for arbeidet pr 01.11.17. Det vises til redegjørelsen her.
http://intranett.unn.no/getfile.php/UNN%20INTRA/Enhet/Psykisk_helse_INTRA/Avdelinger/Psykiatrisk
%20avdeling/Status%20SOM%20handlingsplan%201.11.17.pdf
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3.3.3 Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Fra Rusavdelingens enheter har man jobbet strukturert gjennom flere år for å implementere tiltak fra
det nasjonale drop-out prosjektet. Rutiner for tettere kontakt med pasienten og hjelpeapparatet før
innleggelse, innføring og utprøving av feedbackverktøy (OQ-45, KOR, Kunnskapssenterets
brukerundersøkelse), samt økt bruk av kartlegging av kognitiv fungering er noen av tiltakene våre for å
redusere manglende oppmøte og avbrudd i behandling.

3.3.4 Videreføre arbeidet med å etablere felles strukturer og
rutiner for helhetlig oppfølging av barn og unge med psykiske
lidelser i barnevernet jf. rapport fra 2015.
Det er utarbeidet samarbeidsavtaler på alle nivå mellom tjenestene.

3.3.5 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 har vært avholdt møter mellom Statlig Barnevern og Regionalt samarbeidsorgan med
primærhelsetjenesten (hvor alle samhandlingslederne deltar).
Dialogen om innhold og formalisering av den formelle avtalen er igangsatt. OSO-strukturen (overordnet
samarbeidsorgan) har vært diskutert. Utfordringen er at det er 4 OSO i Helse Nord, mens barnevernet
har ett OSO Barnevern for hele Nord-Norge.

3.3.6 Etablere barnevernansvarlig i Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk i henhold til anbefalingene fra Helsedirektoratet og
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
Barnevernansvarlige har fått et omfattende ansvar og det stilles store krav til kompetanse. Dette ble
lansert 20.12.17 og lot seg ikke ferdigstille. Det er et pågående arbeid i avdelingen som ikke er fullført.

3.3.7 Etablere Narkotikaprogram med domstolkontroll.
Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen Troms og Finnmark og UNN ved gjennomføring av
narkotikaprogram med domstolskontroll er utarbeidet og underskrevet av begge parter. Avtaledokument
ligger blant annet i klinikkens dialogavtaleverktøy.

3.3.8 Kvinner i LAR7 skal ha informasjon om LARbehandling og graviditet, tilbud om nedtrapping av LARmedikamenter og tilgang til gratis langtidsvirkende
prevensjonsmidler i regi av LAR.
Ruspoliklinikken ved Rusavdelingen tilbyr legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengige
pasienter i Troms og Ofoten. Alle kvinnelige pasienter får ved oppstart av LAR rutinemessig informasjon
om bivirkninger av substitusjonsmedikamenter, om effekten av medikamenter på fosteret under
svangerskapet og om faren for at den nyfødte kan utvikle en neonatalabstinenssyndrom. Alle kvinnelige
pasienter får tilbud om å planlegge substitusjonsmedisinering under svangerskapet sammen med en
legespesialist i rus- og avhengighetsmedisin, dette kan innebære endring av dose, nedtrapping, endring
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av substitusjonsmedikament eller endring i fordeling av dosen. Pasienter som har behov for
langtidsvirkende prevensjonsmidler henvises til sin fastlege for å vurdere og ev starte medikamentell
prevensjon. Fastlege informeres om behovet for slik konsultasjon på ansvarsgruppe eller med
pasientopplysninger. Ruspoliklinikken dekker utgiftene for konsultasjon og medikamentene.
Ruspoliklinikken har samarbeid med Fødepoliklinikken på UNN for oppfølging av gravide i LAR.
Ruspoliklinikken kommer til å utvide samarbeidet med Kvinneklinikken på UNN, og ønsker å lage en
avtale med dem om å kunne henvise både polikliniske og inneliggende pasienter til vurdering og
oppstart av prevensjonslegemiddel. Nettverk for LAR i Helse Nord har invitert overlege fra St Olav
hospital for å dele sine erfaringer om tilsvarende praksis i Trondheim. Overlege vil delta på
nettverksmøte enten i desember 2017 eller på nyåret.

3.3.9 Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt
inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede
utskrivninger om disse pasientene.
Barne- og ungdomsklinikken
Utskrivningsklare pasienter registreres og er ikke et stort volum. Det er ikke startet et systematisk
samarbeid med kommunene.

Psykisk helse- og rusklinikken
Dette har en gode rutiner på i virksomheten, både m.h.t. at utskrivningsklare pasienter registreres
fortløpende i DIPS samt gjennom samarbeidsavtaler med kommunene. Som eksempel på sistnevnte har
SPHR-Tromsø månedlige kliniske samarbeidsmøter med Tromsø kommune der utskrivsklare pasienter
drøftes.
Utskrivningsklare pasienter registreres i mindre grad i TSB UNN enn i andre fagområder, og det
oppleves per i dag i liten grad å være behov for å holde pasienter innlagt ut over dato for planlagt
utskrivning. Dette betyr ikke at pasienter alltid har et godt oppfølgingstilbud kommunalt, men at
tilbudet vurderes forsvarlig. Rusavdelingen jobber nå med å få til bedre oppfølging av interne rutiner for
å melde dato for planlagt utskrivelse til kommunene tidlig i behandlingsforløp for å sikre best mulig
overganger mellom spesialisthelsetjenesten og øvrige tjenester.

3. 4. Samhandling med kommuner og private
avtaleparter
3.4.1 Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp8.
Prosjektet Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke er presentert på møte i OSO. Prosjektet ble
presentert i UNN Direktørens ledermøte 19. september med innledere fra både KS og FHI. Planlagt
Oppstart av læringsnettverkene er rundt årsskiftet og UNN deltar bl.a. på fagområdene Ortopedi,
rehabilitering og nevrologi.

3.4.2 Delta i arbeid med å revidere strategi for avtalespesialister.
Arbeidet koordineres av Helse Nord RHF.
Avventer initiativ fra Helse Nord RHF.
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3.4.3 Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med
avtalespesialister innen 1. juni.
UNN har ved utgangen av 2017 ikke inngått slike avtaler, men arbeider med å få dette på plass. UNN
ønsker avtaler med reelt og viktig innhold, og det er tidkrevende prosesser. Målet er å få dette på plass
første halvår
UNN har startet arbeidet med å inngå samarbeidsavtaler med avtalespesialistene. UNN ønsker at
avtalene skal ha et reelt innhold som bidrar til annet mest mulig lik praksis mellom foretak og
avtalespesialister i forhold til prioriteringer og kontrollvirksomhet, reelt samarbeid i forhold til ventelister
og arbeidsdeling for å unngå fristbrudd og oppnå en samlet best mulig ressursutnyttelse. Avtale med
øyespesialistene prioriteres først (som pilot). Der er utkast til avtale (i løpet av september) klar til
utsending til avtalespesialistene for gjennomgang og drøfting. Tidspunkt for ferdigstillelse vil avhenge av
i hvilken grad avtalespesialistene slutter seg til at avtalene skal ha et reelt og ambisiøst innhold. Når
avtale med øyespesialistene er inngått, vil denne bli brukt som mal for avtale med avtalespesialister
innen andre fagområder. Dette er et omfattende arbeid, og vil sannsynligvis ikke kunne ferdigstilles før i
første halvår 2018.

Psykisk helse- og rusklinikken
SPHR –Tromsø har hatt møte med avtalespesialistene i september 2017. Konklusjonen fra dette møtet
var at etablering av samarbeidsavtale må avvente til Helse Nord har reforhandlet/fornyet avtale
med avtalespesialistene. SPHR-Tromsø tar initiativ til nytt møte med avtalespesialistene innen april
2018.

3.4.4 Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10
med kommunene i tertialrapport 2.
Tjenesteavtale 2 – helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov
for koordinerte tjenester jobbes det med på mange områder; barn som pårørende, Individuell plan,
Koordinerende enhet (KE) og Regional koordinerende enhet (RKE). Det er laget nye prosedyrer for
behandlingshjelpemidler vedtatt av OSO m.m.
Tjenesteavtale 5, retningslinjer for utskrivning av pasienter er svært sentral innenfor mange tiltak; det
tilbys opplæring i klinikker/avdelinger, gjennomført egne workshop med deltakere fra kommuner og
foretak mm. Viktigst er at OSO satte ned et eget KSU (klinisk samarbeidsutvalg) som lager nye
retningslinjer, prosedyrer, flytskjema m.m. knyttet til tjenesteavtale 5.
Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging; har hatt noe fokus på smittespredning.
Folkehelseindikatorer vil bli lagt ut på Samhandlingsbarometeret.

3.4.5 Delta i utarbeidelse av en oppdatert strategi for samhandling
med kommunene. Arbeidet koordineres av Helse Nord RHF.
Avventer initiativ fra Hele Nord RHF.

3.4.6 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
Avdelingene har implementert legemiddelsamstemming og har faste avtaler med Sykehusapotek Nord
om oppfølging av rutiner og prosedyrer. Det er iverksatt flere tiltak, som gjennomføring av e-
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læringsprogram og innføring av kompetansemodulen i Personalportalen som vil gi bedret oversikt over
gjennomføringsgraden.
Videre har UNN foretatt en vesentlig revisjon av prosedyrer for legemiddelhåndtering, og det er laget en
konkret implementeringsplan med oppfølging av gjennomføringen av dette, i tråd med prinsippene for
kontinuerlig forbedring. Implementeringsarbeidet ble påbegynt i september 2017.
I Akuttmedisinsk klinikk er det fokus på pasientsikkhetskultur og legemiddelsamstemming. På
Observasjonsposten benyttes dataverktøyet Xtranet for å registrere legemiddelsamstemming. Det er
dialog med primærhelsetjenesten eller innsyn i Kjernejournalen når det er behov for det i forbindelse
med legemiddelsamstemmingen.
Ambulansetjenesten har standard medikamentpakker som personalet har utsjekk på. Vi opplever at
primærhelsetjenesten noen ganger starter behandling som ikke inngår i vår standard/utsjekk, og
forventer at vi skal kontinuere behandling under transport. Dette skaper utfordringer, uheldige
situasjoner og potensielt uforsvarlig behandling. Vi må derfor synliggjøre ambulansetjenestens
kompetansenivå i denne sammenheng.

3.4.9 helseforetakene og kommunene sikrer pasientene
kontinuerlig legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av
omsorgsnivå.
Arbeidet med legemiddelsamstemming, felles kjernejournal og tjenesteavtalene er virkemidler som
samlet skal gi bedret pasientsikkerhet ved legemiddelbehandling. UNN bidrar i dette samarbeidet og
søker forbedringer på området

3.4.10 Delta aktivt i arbeidet til nasjonal standardisering innen
IKT-området jf. Stortingsmelding nr. 99 2012-2013, samt strategi
for Nasjonal IKT HF. Egne bestillinger vil komme fra Helse Nord
RHF.
UNN er deltakende innen IKT og standardiseringen av felles løsninger og følger opp de bestillinger
som kommer fra RHF.

3. 5. Kvalitet
3.5.1 Ingen korridorpasienter.
UNN har utfordringer med 0 visjonen om ingen korridorpasienter. Det er registrert mellom 2 og 10
korridorpasienter i gjennomsnitt pr døgn i 2017. Tendensen er svakt nedadgående og det er utfordringer
ved 6 sengeposter som i hovedsak har kapasitetsutfordringer.
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Korridorpasienter – somatikk (gjennomsnitt per dag per måned)

3.5.2 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.

UNN har økt bruken av avvikssystemet og det registreres langt flere avvik enn tidligere. 3200 avvik i
3.tertial 2017. Økningen gjelder hele foretaket. Det nye klassifikasjonssystemet ble tatt i bruk 6. januar
2017. Kvalitetsutvalget har behandlet statistikk basert på den nye klassifiseringen. Arbeidet med å sette
KVAM-strukturen i stand til å bruke den nye klassifiseringen til eget lokalt avviks- og forbedringsarbeid
er igangsatt. Videre er arbeidet med bedre og nye rapportformater slik at erfaringene er mer
tilgjengelige i forbedringsarbeidet.
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3.5.3 Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal
iverksettes:
Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT13-granskning og bruke statistikken aktivt i forbedringsarbeid.
Delta i arbeidet med å definere behov for pasientrapporterte erfaringer (PROMS14 og PREMS15), 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. Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet
ledes av Helse Nord RHF. Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid.
UNN har tatt i bruk ny elektronisk løsning for GTT-granskning.
UNN har bidratt regionalt med erfaringer fra pilotert elektronisk PREMS-løsning i UNN. UNN har tatt i
bruk elektronisk løsning for pasienterfaringer (PREMS) etter gjennomført pilot. UNN bidrar i utvikling av
PROMS knyttet til de medisinske kvalitetsregister UNN har databehandleransvaret for og noe innenfor
Psykisk helse og rus.
UNN ved medisinsk fagsjef har bidratt i gjennomføring av fagrevisjon i Helse Nord.
UNN har hatt prosjektleder i utarbeidelse av modulbasert opplæringsprogram i forbedringsarbeid. UNN
deltok også med kompetanse i arbeidsgruppen i prosjektet.

3.5.4 Alle ansatte skal ha nødvendig opplæring i
pasientadministrative systemer, og opplæringen skal
dokumenteres.
Alle medarbeidere i Helse Nord er blitt tildelt en felles, obligatorisk kompetanseplan.
Kompetansemodulen i Personalportalen skal brukes for å registrere og følge opp kompetanseutvikling for
ansatte. Modulen gir god oversikt for både ledere og medarbeidere, og dokumenterer
kompetanseutvikling for den enkelte.
Arbeidet med å legge inn kompetanseplaner i Kompetansemodulen er kommet ulikt langt i klinikkene i
UNN. Arbeidet er omfattende og vil ta noe tid før det er 100% etablert. Klinikkene har høy bevissthet om
viktigheten av å dokumentere kompetanse og gjennomføring av kompetanseplaner.

3.5.5 Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er
gjennomført.
UNN rapporterer tertialvis antall gjennomførte hendelsesanalyser til Helse Nord.
I 2017 er det gjennomfør 7 hendelsesanalyser i UNN.

3.5.6 Lede arbeidet med utvikling av modulbasert
opplæringsprogram for forbedringsarbeid.
UNN ledet arbeidet. Prosjektleder overleverte opplæringsmateriale og prosjektrapport i slutten av
august 2017.

3. 6. Pasientsikkerhet
3.6.1 Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som
en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene
rapporteres i tertialrapport.
Status Pasientsikkerhetsprogrammet 3. tertial 2017
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De enkelte innsatsområdene:
Trygg kirurgi: Arbeidet med implementering av tiltakspakken Trygg kirurgi og postoperative
sårinfeksjoner ble startet i 2013. Visjonen er at sjekklisten brukes ved alle kirurgiske inngrep (100%) og
ekstraordinære tiltak skal settes i gang når resultatet er under 80%. Formålet med tiltakspakken er å
redusere komplikasjoner i tilknytning til kirurgi, med hovedfokus på postoperative sårinfeksjoner.
Ansvaret for tiltakene i tiltakspakken er fordelt mellom de avdelingene som forbereder pasientene til
kirurgiske inngrep og operasjonsavdelingene. Oppfølgingen skjer ved Operasjons- og intensivklinikken,
og resultatene publiseres ukentlig på intranett. Sjekklisten er også i bruk ved Intervensjonsradiologisk
laboratorium ved Røntgenavdelingen.
Andel pasienter der temperaturen er målt preoperativt er 97 % for alle enheter i uke 2.
Korrekt hårfjerning er utført i over 88 % av tilfellene og korrekt administrert antibiotikaprofylakse er
utført i over 94 %.

Legemiddelsamstemming:
Denne tiltakspakken handler om å sikre at listen over hvilke legemidler pasienten faktisk bruker (LIB) er
korrekt ved innleggelse, utskrivelse og dag-/polikliniske konsultasjoner. Alle enheter rapporterer at de er
i gang, men en del enheter strever med å få på plass målingene.
Det pågår et regionalt prosjekt i Helse Nord RHF hvor målsetningen er å utvikle felles prosedyrer for
samstemming, felles maler i Dips og felles måter å registrere og rapportere på, samt e-læringskurs.
Denne løsningen blir pilotert i februar-mars. Når løsningen er innført, vil man kunne ta ut rapporter på
andel pasienter som får gjennomført samstemming ved innleggelse og utreise i Helse Nords
ledelsesinformasjonssystem (HN-LIS).
Tabellen viser de enhetene som registrerer legemiddelsamstemming ved innleggelse, hvilken måling de
benytter i Extranet (04.01 eller 04.07), når siste registrering var gjort, resultatet av denne og
gjennomsnitt for 2017. Enheter som har over 80 %, er markert med grønt.
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Forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI) og Forebygging av infeksjon ved sentrale venekateter (SVK):
Tiltakspakkene omhandler forebygging av UVI og sepsis ved å sikre at alle kateter (både urinkateter og
sentrale venekateter) som legges inn har adekvat indikasjon, og at de fjernes så fort som mulig.
Innsatsområdene anses som implementert og de fleste sengeposter har vist stabilt gode resultater i mer
enn 6 mnd. og kontrollmåler ved månedlige smittevernvisitter.
Ortopedisk avdeling rapporterer en reduksjon av kateterassosierte UVI fra 18 i 2016 til 6 i 2017.
Det pågår også en del arbeid for å forebygge overfylte blærer, en tilstand som kan være en konsekvens
av at man er blitt mer tilbakeholden med å legge inn urinkateter.
Forebygging av fall: Alle relevante enheter har startet, men to enheter markeres gult, da de ikke har
implementert alle tiltakene eller fått på plass målingene. Det kan synes som om sengepostene er blitt
mye flinkere til å melde fall som avvikshendelser og lære av hendelsene for å forebygge nye. Det ble i
2017 meldt ca. 300 fall i avvikssystemet Docmap.
Ortopedisk sengepost rapporterer nedgang i fall uten skade fra 43 i 2016 til 25 i 2017. Antall fall med
skade var 5 i 2016 og 2 i 2017.
Forebygging av trykksår: Rapporteres implementert, men trykksår er fortsatt et problem. En sengepost
mangler målinger. Flere enheter ved Operasjons- og intensivklinikken har hatt ekstra fokus på trykksår
ved leiring, klem fra katetre/tuber mv. De følger opp via tavlemøter og Docmap. Ambulanseavdelingen
fortsetter sitt arbeid med å bytte ut båremadrassene, og i Tromsø står det til enhver tid en seng med
trykkfordelende overmadrass klar til pasientene som legges inn med lårhalsbrudd.
Behandling av hjerneslag: Denne tiltakspakken er revidert, og enhetene registrerer nå direkte i Norsk
hjerneslagsregister. Vi rapporterer fra hjerneslagsregisteret til Pasientsikkerhetsprogrammet hvert
tertial.
Tidlig intervensjon ved livstruende tilstander er et nytt, frivillig innsatsområde. Hensikten er å følge opp
pasienter med sikte på å oppdage evt. forverring så tidlig som mulig ved hjelp av et standardisert
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scoringsverktøy (på UNN; TILT), og iverksette relevante tiltak. Dette er et nytt innsatsområde og UNN
har hatt et sammensatt team fra Harstad som deltakere på det nasjonale læringsnettverket. Selve
skåringssystemet er nå innført på tilnærmet alle sengeposter i UNN.
Pasientsikkerhetstavler: Stadig flere enheter tar i bruk pasientsikkerhetstavler, hvor de følger opp sine
resultater med jevnlige møter ved tavlen, diskuterer uønskede hendelser og ser på hvordan man kan
lære av disse. Det er også flere enheter som har innført/innfører risikotavler, hvor man følger opp den
enkelte pasient i forhold til avdekkede risikoområder.
Risiko-tavlemøte ved Medisin A, Harstad. Deltakere seksjonsleder, sykepleier, LIS og LIS 1:

(foto: Sverre Vigstad)
Forebyggelse av underernæring: Nytt frivillig innsatsområde hvor Kreftavdelingen har deltatt på
nasjonalt læringsnettverk. De har også involvert klinisk ernæringsfysiolog og kostvert. Arbeidet
presenteres for Kvalitetsutvalget i februar og det vil da bli tatt stilling til videre utrulling. Det er flere
sengeposter som rapporterer at de har startet arbeid med å risikovurdere pasientene og forebygge
underernæring.
Trygg utskrivelse med pasienten som likeverdig part: Nytt frivillig innsatsområde hvor nasjonalt
læringsnettverk pågår. Hensikten med tiltakspakken er å forbedre pasientenes erfaring med utskrivning
og sikre tryggere utskrivninger, blant annet ved å gjennomføre strukturert utskrivningssamtale. Fra UNN
deltar et team fra Gynekologisk-, urologisk-, endokrin- og plastikk- kirurgisk sengepost sammen med en
representant fra Brukerutvalget.
Klinikkvis oversikt:
Enheter som ikke har levert rapport er markert med kursiv. Status for disse står fra forrige rapportering.
Barne- og ungdomsklinikken:
Så godt som ingen av innsatsområdene er rettet mot enheter for barn og ungdom, men de benytter
elementer fra de ulike innsatsområdene i sitt arbeid for økt pasientsikkerhet.
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Hjerte- og lungeklinikken:

Medisinsk klinikk:

Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken:
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Nevro- ortopedi og rehabiliteringsklinikken:

Operasjons- og intensivklinikken:

Akuttmedisinsk klinikk:
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Diagnostisk klinikk:
Denne klinikken gjennomfører deler av Trygg kirurgi i samarbeid med OpIn. De er også viktige for å
oppfylle deler av innsatsområdet Behandling av hjerneslag.
Psykisk helse og rusklinikken:
Innsatsområdene forebygging av selvmord og forebygging av overdosedødsfall er implementert
ved aktuelle avdelinger, men p.g.a. stor utskifting av ledere må dette fokuseres på nytt på noen enheter.
Legemiddelsamstemming er fortsatt under innføring og krever oppmerksomhet.
Psykisk helse- og rusklinikken kjører jevnlige læringsnettverkssamlinger, hvor enheter fokuserer på det
de opplever er deres viktigste forbedringsområder innen pasientsikkerhet. Dette systematiske arbeidet
ledes av fagutviklingsenheten ved klinikken og gjelder også poliklinikkene. Forbedringsområdene
rapporteres også på ved innsending av rapporter og telematikk-møter hvor fremdrift følges opp og
diskuteres.

3. 7. Smittevern
3.7.1 Oppfylle smittevernforskriftens krav om å ha en lege som
koordinerer smittevernarbeidet i institusjonen.
UNN har smittevernlege og nødvendig medisinsk kompetanse på plass for å lede og koordinere
smittevernarbeidet.

3.7.2 Inkludere smittevern i tjenesteavtale 10 mellom hvert
helseforetak og deres opptakskommuner.
Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging; har hatt noe fokus på smittespredning.
Folkehelseindikatorer vil bli lagt ut på Samhandlingsbarometeret.
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3.7.3 Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt
forbruk av antibiotika i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette
skal blant annet omfatte:
Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). Årlig rapportere forbruk, fordelt på
antibiotikagrupper og avdelinger.
UNN har etablert antibiotikastyringsprogram under ledelse av A-team i henhold til nasjonale
anbefalinger. Det utarbeides årlig rapport om resistensforhold for sykehus og primærhelsetjenesten, og
antibiotika forbruksstatistikk på foretaks- og avdelingsnivå.

3.7.7 Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres
og rapporteres til Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert
helseforetak skal etterspørre avdelingsvis bruk av
prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet.
Prevalensundersøkelse er gjennomført to ganger i 2017 og rapportert til Helse Nord RHF
v/smittevernoverlege UNN HF. Som ledd i smittevernsarbeidet gjennomfører direktøren
smittevernrunder med besøk på den enkelte avdeling der smittevernarbeidet er fokus. Data fra
prevalensundersøkelser følges opp gjennom tavlemøter og arbeid med kontinuerlig forbedring.

3.7.8 NOIS16-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.
Resultater tom 2. tertial 2017 foreligger og oppfølging av alle inngrep på foretaksnivå ligger mellom
95,3-100 %. UNN har fått på plass en prosedyre for tverrfaglig gjennomgang av dype postoperative
sårinfeksjoner som registreres i NOIS. Prosedyren effektueres f.o.m. 1. januar 2018.
Dype sårinfeksjoner etter operasjon skal i 2018 gjennomgås gjennom forenklet hendelsesanalyse, også
kalt hendelsesgjennomgang.

3.7.9 Rapportere NOIS-resultater til Helse Nord RHF tertialvis.
Resultater for 1. og 2.tertial 2017 er rapportert til Helse Nord RHF v/smittevernoverlege UNN HF.

3. 8. Andre områder
3.8.1 Klima- og miljøtiltak
Helseforetakene er store samfunnsaktører. Foretakene skal være i fremste rekke når det gjelder arbeidet
med klima- og miljøtiltak, bl.a. gjennom styringssystem for miljø og prosjekt Grønt sykehus. Krav for
2017 Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september. Sette mål for de nasjonale
miljøindikatorene. Resultater skal inngå i årlig klima- og miljørapport i tillegg til årlig melding.
Miljøindikatorene med klimaregnskap utarbeides for: Energiforbruk Avfall Vann Innkjøp
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble resertifisert etter ISO14001:2015 9.6.2017 og følger opp de
nasjonale indikatorene til Nasjonalt klimaregnskap. Grunnet utbyggingen av A-fløy og PET senteret og
prøvedrift vil det ikke være mulig å sammenligne resultat mot foregående år, Men det totale forbruket
vil bli meldt inn.

3.8.2 Personvern og informasjonssikkerhet
Helse Nord skal gjennom systematiske tiltak sørge for at nasjonale krav til informasjons- sikkerhet er
ivaretatt. Dette er en forutsetning for befolkningens tillit og for den strategiske satsingen med felles
pasientjournal. Krav for 2017 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. Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som
følger av EUs nye personvernforordning. Igangsette gjennomføring av Nasjonal sikkerhetsmyndighet
(NSM) og HelseCERTs generelle anbefalte tiltak for beskyttelse mot dataangrep. Sikre at anskaffelser og
innføring av IKT-systemer følger Helse Nord sine drifts- og sikkerhetsmessige krav.
Krav i Oppdragsdokumentet fra Helse Nord ansees som oppfylt.
UNN har gjennomført ROS-analyser for å sikre personvern og informasjonssikkerhet i 2017. Det er
etablert fornyet databehandleravtaler. Og det er laget lokale tiltaksplaner. Personvernombudet styrkes i
2018 med juridisk stilling.
Gjennomsnittlig har UNN en lav risikorate hva angår bruk av kliniske systemer. Det er imidlertid noen
områder som har høy risikofaktor hvor det er iverksatt tiltak for å redusere risikobildet. Gjennomføring
av de resterende risikoreduserende tiltakene pågår.
ROS av de største kliniske systemer er gjennomført på alle klinikker i UNN. Det er i alt iverksatt 367
tiltak i hele UNN. Risikoraten for UNN er 2,7 justert for gjennomførte tiltak. Per d.d. er 170 tiltak
gjennomført. Noen av tiltakene vil ikke kunne ferdigstilles før høsten 2018, gjelder spesielt
implementering av sikker utskrift i UNN (utgjør en stor andel av tiltakene). Systematisk loggkontroll
avventer nasjonalt verktøy.
Bevisstgjøring/opplæring utgjør en stor andel av tiltakene i risikovurderingene og gjøres løpende av
lederne på de enkelte enheter. Dette inngår som fast tema på personalmøter 1 til 2 ganger i året.
KVALUT følger opp gjennomføring mot de enkelte klinikker.
I hovedsak kan de høyeste risikoer inndeles i 4 hovedområder:
1.

2.

3.
4.

Sikker utskrift. Dokumenter som skrives ut, blir liggende på skriveren og vil være tilgjengelig for
uvedkommende. Risikoreduserende tiltak er å innføre sikker utskrift i UNN. Utredning er
gjennomført, men innføring ikke planlagt. Denne risikoen berører alle avdelinger med unntak av
noen få som har sikker utskrift implementert.
Bevisstgjøring av krav til behandling av sensitive opplysninger. Helsearbeidere trenger jevnlig å
bli bevisstgjort på regelverket samt bruke de prosedyrer og rutiner som UNN har. Hovedtyngden
av risikoreduserende tiltak er å systematisere bevisstgjøring gjennom de fellesaktivitetene
(personalmøter mv.) avdelingene til vanlig gjennomfører. Løpende arbeid, se ovenfor.
Kontroll av ansattes tilganger. Det er mangler i kontrollen av ansattes tilganger, spesielt ved
flytting av arbeidsområde. Kontrollen gjennomføres ikke systematisk. Er igangstatt gjennom
ROS-tiltak.
Systematisk kontroll av innsyn i journaler. UNN gjennomfører mange kontroller av innsyn i
journaler, hovedsakelig på forespørsel fra pasienter. Krav i regelverket er at dette skal
gjennomføres systematisk og jevnlig. Det pågår arbeid med å innføre felles nasjonal løsning for
å automatisere denne kontrollen. Ferdigdato er ikke satt.

Disse 4 områdene utgjør over 50 % av de tiltak som per dags dato er under arbeid.
Gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger i UNN er en kontinuerlig prosess og Kvalitets- og
utviklingssentret vil følge opp klinikkene slik at tiltak som iverksettes gjennomføres.
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3.8.3 Beredskap
Krav for 2017 Implementere Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestens organisering på skadested.
Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk språkkompetanse i AMKsentraler, 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. Sikre at tiltakene
knyttet til Riksrevisjonens rapport om beredskap innenfor IKT, vann og strøm blir fulgt opp. Sikre at
planverk er koordinert med andre offentlige instanser (kommunenivå, sivil beredskap og Forsvaret). 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.
Det er stort sprik i beskrivelsen om beredskap. Det spenner fra samisk språkkompetanse til IKT, vann
og strøm. Oppdraget burde vært delt opp i mindre deloppdrag slik at oppdraget blir tydeligere og lettere
kan struktureres på ulike ansvarsområder. Det er usikkerhet om det er mottatt nærmere bestilling fra
Helse Nord RHF.
I det daglige løses samiske språkutfordringer ved bruk av telefonbasert tolketjeneste.
Beredskapsplaner for infrastruktur er revidert og oppdatert i 2017.
Legemiddelberedskap har vært tema i REBU.

3.8.4 Forskning og innovasjon
Krav for 2017 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.
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. Identifisere behov for forskning og innovasjonstiltak spesielt rettet mot den
samiske befolkningen. Implementere nasjonalt system for måling av innovasjonsaktiviteten i
helseforetakene.
Sekretariatet for Helse Nords forskningsprogram har deltatt i arbeidet med å samordne kriteriene for
nytte, kvalitet og brukermedvirkning ledet av Helse Vest. Oppdraget fra Helse Vest var å besvare den
nasjonale spørreundersøkelsen om kvalitet, nytte og brukermedvirkning i forskning. Svardato 25. april
2017. UNN deltar med ett medlem i den nasjonale arbeidsgruppen som utarbeider en nasjonal veileder
for brukermedvirkning i helseforskning. Arbeidet planlegges ferdigstilt vår 2018.
Utvide ordningen med metodeveiledere til å dekke flere fagområder, bl.a. helsefaglig forskning: KFA har
lyst ut og ansatt en statistikker og en helsefaglig forskningsrådgiver i 100% åremålsstillinger på 3 år.
Tiltak 6.3.2b: Sikre at det er tilgang til nødvendig veiledning i metode, forskningsdesign og statistikk for
alle helseforetak: det er innført en ny nettbasert løsning for mottak av henvendelser om forskningsstøtte
som sikrer transparens og god tilgang til tjenester for alle helseforskere i regionen
Tiltak 6.3.2d: RCT-satsning (unngå vakans i stillingen): fast stilling som RCT koordinator er besatt.
Tiltak 6.3.2e: Aktiv deltakelse fra KFA i nasjonale nettverk for forskingsstøtteenheter ved
universitetssykehus: KFA deltar aktivt i NorCRIN og leder AP5.
Tiltak 6.3.2f: Det skal ses på ytterligere samarbeid med UiT innen forskningsstøtte: arbeidet pågår.
Seminar om oppfølging av Husebekkrapporten gjennomført i samarbeid med Helsefak. KFA har deltatt
med innlegg på forskningsadminsistrativt forum ved Helsefak.
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Tiltak 6.4.1c: Sekretariatet for forskningssøknadene i HN driftes godt og effektivt med god
forskningsadministrativ kompetanse: sekretariatet er blitt styrket med 50% stilling.

4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning
4. 1. Krav for 2017
4.1.1 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.
Innen fagområdet psykiatri og rus ser man på om samvalgsverktøy kan integreres i en videre satsing på
CheckWare. CheckWare skal implementeres på Helsenorge på sikt. PsyConnect som leveres på
plattformen til CheckWare er et eksempel på at slike verktøy allerede er utviklet. Videre arbeid bør
forankres i HN-IKT/KVALUT (E-helse & IKT), og klinikken ved FFU bør delta i arbeidet i form av
deltakelse i en prosjektgruppe.
Medisinsk klinikk har utviklet mine behandlingsvalg innenfor egne fagområder, og er i bruk. Nevroortopedi og rehabiliteringsklinikken har startet planleggingen med å utvikle samvalgsverktøy innenfor
sine fagområder.

4.1.2 Implementere nasjonale retningslinjer for
brukermedvirkning og enhetlig praksis på systemnivå.
UNN har innført flere virkemidler for å styrke brukermedvirkningen. Tjenestene er svært ulike og
brukerbehovene er varierte så det vurderes ulike virkemidler i klinikken. Eksemplene er koordinerende
funksjoner for brukere med langvarige og komplekse sykdommer. Innen psykiatri er det ansatt
erfaringskonsulenter. Barne og ungdomspsykiatrien har etablert Ungdomsrådet. Det er ansatt en
frivillighetskoordinator som ivaretar og koordinerer arbeidet med frivillige i sykehuset.
Dine behandlingsvalg er innført i flere avdelinger og på flere sykdomsbilder. Bedre og mer utstrakt bruk
av individuelle planer ved behov. Arbeidet med barn som pårørende fortsetter i UNN. Det settes i gang
tiltak ved flere av avdelingene for å bruke pårørende som ressurs i helbredelsen av sykdom.

4.1.3 Følge opp resultatene fra PasOpp17-undersøkelsen.
Iverksette tiltak for å forbedre utskrivningsamtalen og sikre at
pasient/pårørende får nødvendig informasjon:
Ved UNN er det satt fokus på pasientenes informasjon om sin sykdom og medikamentene de får med
seg, inkludert en oppdatert medikamentliste ved utskriving.
PasOpp-undersøkelsene følges opp i ulik grad i de enkelte klinikker i UNN. Disse er i stor grad
distribuert og gjort kjent, men det finnes ikke oversikt som viser hvilke tiltak som systematisk er
iverksatt. Lokale spørreundersøkelser er igangsatt. Når resultatene er fra lavere enhetsnivå er det
enklere å iverksette forbedringstiltak, da de er basert på egne lokale data.

4.1.4 Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke
resultatene i forbedringsarbeidet.
UNN har fått tilbakemelding fra kvalitetssjef i Helse Nord RHF at dette arbeidet er forsinket
grunnet forsinket prosess i utvikling av elektronisk verktøy for PROMS.
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5. Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig
kvalifisert personell
5. 1. Krav for 2017
5.1.1 Motivere og legge til rette for at ansatte velger høyere
stillingsprosent og helst 100 % stilling.
UNN forholder seg til Arbeidsmiljøloven § 14-3: Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidelse av stilling.
1. Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar nyansettelse i
virksomheten
2. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av
fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten
3. Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for
deltidsansatte
4. Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, § 17-2.

I retningslinjene for deltids og deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling i personalhåndboka er
UNNs målsetning å ha flest mulig i 100 % stilling. Videre er det slik at man i personalportalen kan
registrer sin ufrivillige deltid. Leder har et særskilt ansvar til å oppfordre deltidsansatte til å utvide sin
delstilling. Deltidsstillinger lyses ut via elektronisk søknadsportal slik at alle har lik kjennskap til ledige
stillinger.
Klinikkene søker å legge til rette for at alle ansatte som selv ønsker høyrere stillingsprosent, helst
100%, får tilbud om dette. Kvalitetssikres minimum 2 ganger pr år i enkelte klinikker i forbindelse med
utarbeidelse av nye kalenderplaner.

5.1.2 Tilby nyutdannet helsepersonell hele faste stillinger i større
grad.
UNN tilbyr nyutdannet helsepersonell i stor grad hele faste stillinger. Klinikkene er også engasjert i
UNNs traineeprogram for sykepleiere. Ved ledighet i stillinger bekjentgjøres disse minimum internt

5.1.3 Implementere del 1 i ny spesialistutdanning for leger med
ansettelser i LIS181- stillinger fra og med høsten 2017.
Utdanningen bygger på den nye spesialistforskriften:

•
•

Utdanningen skal baseres på læringsmål som følger av denne forskriftens Vedlegg II. Med
læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre. Krav til
gjennomførte prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i læringsmålene.
Tilleggsvilkår for stillinger i utdanningens andre og tredje del

Før tiltredelse i stilling i utdanningens andre eller tredje del skal arbeidsgiveren sjekke at legen har
oppnådd alle læringsmålene i utdanningens første del.
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•

22 Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene
er oppnådd og at oppnådde læringsmål dokumenteres så snart som mulig. I vurderingen skal
det innhentes anbefaling fra veilederen og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.

UNNs arbeid med hensyn til implementering av Del 1:

•
•
•
•
•
•

Det er etablert Regionalt fagråd for Del 1 som UNN samarbeider tett med.
Det er utarbeidet maler for utdanningsplaner for Del 1, med læringsaktiviteter. Planene er
publisert og benyttes i klinikkene. Innholdet i planene er sjekket ut av ansvarlige i klinikkene
før de er tatt i bruk.
Kompetansemodulen benyttes i ulik grad for dokumentasjon av kompetanse hos LIS 1. Det
arbeides med opplæring og oppfølging av LIS 1, utdanningsansvarlige og ledere.
Alle LIS 1 ved UNN har fått kompetanseplaner og har begynt å bruke disse. De sender
læringsaktiviteter og læringsmål til godkjenning.
Flere har tatt i bruk Dossier Helse appen hvor de har tilgang til sine kompetanseplaner via
smarttelefon.
Kompetasemodulen skal kommunisere med Campus hvor alle e-læringskurs ligger. Flere har
begynt å gjennomføre kursene.

Utfordringer med innføring av ny spesialistutdanning del 1 er identifisert og det arbeides
fortløpende med forbedringer.

5.1.4 Planlegge for å iverksette del 2 og 3 (LIS2 og 3) i ny ordning
for spesialistutdanning.
Planene for iverksetting av Del 2 og 3 i UNN er ikke ferdige.
Planene for et regionalt implementeringsprosjekt er klare. Der deltar UNN med en lege. Arbeidet skal
derfra tas inn i UNN hvor man i hovedsak skal.
•
•
•

Re-etabler utdanningsutvalgene
Utvikle planer per spesialistutdanning
Søke godkjenning hos Helsedirektoratet

Ansvaret regionalt ligger i RegUt og hos nytilsatt regional prosjektleder.
Ansvaret i UNN ligger p.t. hos medisinsk fagsjef.

5.1.5 Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og lærlingeplasser som
beskrevet i vedlegg 1.
UNN innfrir måltallene for praksis-, turnus- og lærlingeplasser som beskrevet i vedlegg 1 for 2017.

5.1.6 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.
Lederstøtte og organisasjonsutvikling tilbyr lederopplæring som skal bidra til at leder blir trygg innenfor
områder vi forventer at de skal kunne og som de skal prioritere.
Tema i kursene gir i seg selv en indikasjon på hva som skal prioriteres i deres lederhverdag;

•
•
•

Opplæring i gjennomføring og oppfølging av ForBedring, tidligere MU
IA kurs, herunder fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær
Opplæring i utviklingssamtalen
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•
•
•
•

Kurs i arbeidsgiverrollen som tar for seg et vidt spekter av viktige og prioriterte lederoppgaver,
for eksempel håndtering av vanskelige personalsaker
Kurs i rekruttering
Kurs i Kompetansemodulen
Prosessorientert utvikling av ledere (PULS)

Enkelte kurs er gjort obligatoriske. Dette bidrar ytterligere til å synliggjøre forventet prioritering som
leder. Overnevnte kurs suppleres av andre kurs fra Stabssenteret og andre senter i UNN HF.

5.1.7 Delta i prosjekt «Ledermobilisering» og utarbeide plan for
gjennomføring.
UNN ved seksjon for Lederstøtte og organisasjonsutvikling har hatt ansvaret med gjennomføring av
prosjekt Ledermobilisering 2017.
Det har vært med 9 deltakere fra ulike klinikker/senter. Det har vært gjennomført aktiviteter i henhold
til vedlagte plan. Oppstart var 12. mai 2017 og avslutning er 18. januar 2018. Det blir gjennomført
elektronisk evaluering etter siste samling.

5.1.8 Delta i utviklingen av felles tiltak i strategi for leder- og
ledelsesutvikling.
UNN har deltatt i utviklingen av felles tiltak for leder- og lederutviklingen i regionen. Dette gjelder tiltak
knyttet til ledermobilisering, ytterligere profesjonalisering av rekruttering av nye
ledere, introduksjonsprogram for nye ledere samt utvikling av sentrale kompetanseplaner for
lederopplæring og -utvikling.

5.1.9 Innføre «Kompetansemodulen» i henhold til prosjektets
plan.
I 2017 ble det gjennomført 42 kurs og 38 oppfølgingskurs/gruppeveiledninger. I tillegg har det noen
steder vært gitt opplæring tilpasset enkelte avdelinger. Til sammen har 379 ledere og fagansvarlige fått
opplæring. Blant disse er ca. halvparten ledere. Ettersom anslått opplæringsbehov er 800-900 personer,
gjenstår det å gi opplæring til ca. 400-500 ansatte.

5.1.10 Delta i arbeidet med regional bemanningsmodell som
grunnlag for egne strategiske utviklings- og rekrutteringsplaner.
Klinisk utdanningsavdeling har i samarbeid med Stabssenteret i UNN, samt rådgivere i Helse Nord
RHF brukt Regional bemanningsmodell i utredning av UNNs fremtidige behov for kompetanse og
personell frem mot år 2030 - et grunnlagsarbeid.

5.1.11 Analysere rekrutteringsbehovet for helsefagarbeidere i
fulltidsstillinger, og etablere pilotprosjekt for å teste
oppgavedeling knyttet til helsefagarbeideres arbeidsfelt.
Gjennom rapport UNNs fremtidige behov for kompetanse og personell frem mot år 2030 – et
grunnlagsdokument (ferdigstilt nov 2017) er det gjort en analyse, ved bruk av regional
bemanningsmodell (RBM) og som viser UNNs behov for helsefagarbeidere i framtiden.
Pilotprosjekt for å teste oppgavedeling knyttet til helsefagarbeidernes arbeidsfelt er det per i dag ikke
lagt planer for i UNN. Den regionale gruppa som arbeider med satsningen på helsefagarbeidere har
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diskutert at dette er en av de områder som bør sees på neste år, men det er ikke diskutert hvordan en
skal jobbe med det eller avklart hvilke foretak som skal gjøre det.
I nevnte utredning av UNNs behov for kompetanse og personell der oppgavedeling er et eget tema, og
hvor mulige områder for å eksempelvis å ta i bruk helsefagarbeidere i oppgavdelingsøyemed er
kartlagt. Utredningen viser at det er delte meninger om helsefagarbeidere skal overta oppgaver fra
eksempelvis sykepleiere. Den viser at dagens praktisering av oppgavedeling i UNN (inkludert
helsefagarbeidere) fører til lommer av forbedring heller enn system for endring. Oppgavedeling må
derfor knyttes til UNNs langsiktig strategiske satsing for å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring
(jfr. styresak om kontinuerlig forbedring).

5.1.12 Ansvar for drift av Regionalt utdanningskontor (RegUt).
Dette innebærer ansvar for at RegUt bemannes med tilstrekkelig
og relevant kompetanse i henhold til de funksjoner og oppgaver
som tilligger enheten. Dette er beskrevet i mandat for Regionalt
utdanningskontor.
I 2017 har RegUt fått tilsatt leder i 100% stilling (fra april 2017), koordinator (gr I og gr II tjeneste) i
100% stilling fra september 2017. Tilsettingsarbeidet for kursadministrator i 50% stilling er også
fullført og vedkommende starter januar 2018.
RegUt har vært representert i det interregionale LIS prosjektet og tar der ansvar for arbeidsgruppe 1
"Avtaler og finansiering".
RegUt har, i tett samarbeid med LIS 1 komiteen i UNN, utarbeidet planer for Del 1 tjeneste, som alle
foretak i regionen har fått. Disse har valgt å tilpasse planene eller bruke dem slik de stod.
Det er avholdt 2 veilederkurs i regionen i 2017, ett i Bodø og ett i Tromsø.
Systematiske avklaringsmøter holdes månedlig mellom UNN og RegUt.
Systematisk avklaringsmøte holes også månedlig mellom RegUt og HN-RHF

5. 2. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
5.2.1 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.
UNN har satt som mål å jobbe systematisk med å forebygge og redusere risikoen for vold i enheter der
det er avdekket forhøyet risiko for vold. Det er nedsatt en arbeidsgruppe der vernetjenesten er
representert. Arbeidsgruppen skal utarbeide materiell som skal brukes i det lokale arbeidet. Dette gjelder
forbedrede prosedyrer, opplegg for risikovurdering, innholdet i opplæring for ansatte som møter
voldssituasjoner, meldingsrutiner m.m.
UNN leverte en rapport til Helse Nord RHF i april 2017, med oversikt over vold og trusler mot
helsepersonell og medpasienter, for perioden 2012 til og med 2016.
Skademeldinger personal:
UNN har hatt elektronisk registrering av skademeldinger på personal fra januar 2013.
De aller fleste registrerte voldshendelser skjer i psykiatrien. Vedlagte statistikk viser oversikt over totalt
antall skademeldinger og andelen som er vurdert som skader meldt på grunn av vold og trusler mot
helsepersonell.
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År

Totalt skademeldinger

Andel skademeldinger vold og trusler

2013

449

296

2014

581

406

2015

568

378

2016

509

343

2017

764

488

Pasienthendelser:
Når det gjelder vold og truende adferd mellom pasienter knytter det seg usikkerhet til tallene fra
perioden 2013-2016, da det ikke var en egen klassifisering i pasienthendelsesskjemaet. 2013-2016-tall
er derfor basert på resultat av fritekstsøk på gitte søkeord.
Fra januar 2017 ble det innført en ny nasjonal klassifisering i pasienthendelsesskjemaet, der det ble
mulig å hente ut andel pasienthendelser med vold og truende adferd mellom pasienter basert på
underkategorien Vold, aggresjon og truende adferd mellom pasienter.

År

Totalt meldte pasienthendelser

Andel vold og truende adferd mellom pasienter

2013

289

13

2014

381

11

2015

831

10

2016

1346

28

2017

1784

17

Økningen i totalt antall meldte pasienthendelser fra 2015-2016 antar vi skyldes et bevisst arbeid med og
forbedring av meldekulturen i UNN.

5.2.2 Samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet
med å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for
håndtering av vold og trusler.
Stabssenteret i UNN har i samarbeid med Kvalitets- og utviklingssenteret, vernetjenesten og aktuelle
fagmiljøer fra Psykisk helse- og rusklinikken, OPIN-klinikken og Medisinsk klinikk etablert
en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal jobbe frem verktøy for risikovurdering av trusler og vold, samt
overordnede prosedyrer for forebygging og håndtering av trusler og vold. Gruppen jobber på mandat fra
helseforetakets AMU.
Stabssenteret skal bistå foretaket i risikovurdering av trusler og vold og har satt fokus på dette
gjennom IA-handlingsplan. I 2017 har Stabssenteret bistått to klinikker med risikovurdering av trusler
og vold. Det er i enkelttilfeller gitt oppfølging av enkeltpersoner som har vært eksponert for denne
faktoren, gjennom Arbeidsmedisinsk poliklinikk i BHT.
Stabssenteret gir opplæring i systematisk forebygging av trusler og vold. Dette innebærer blant annet
gjennomføring av risikovurdering, utarbeiding av proaktive og reaktive tiltak. I 2017 har IAundervisning til ledere, verneombud og tillitsvalgte satt fokus på forebygging og håndtering av trusler
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og vold.
Opplæring i Forebygging og mestring av aggresjon og vold (FMA) er et tilbud som gis av de enkelte
fagmiljøene i Psykisk helse- og rusklinikken og i Barne- og ungdomsklinikken (Barne- og
ungdomspsykiatrisk seksjon). Fagmiljøene har selv den beste kompetansen på miljøterapeutisk
forebygging og mestring av aggresjon og vold.

5.2.3 Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede
hendelser på ansatte.
Generelt oppfordres det til at ansatte melder skader og uønskede hendelser i avvikssystemet. Det er
store ulikheter i risikobildet for skade og uønskede hendelser på ansatte i de ulike klinikkene. Ansatte i
Psykisk helse- og rusklinikken og Drift- og eiendomssenteret er særlig utsatt. Flere av klinikkene har
tatt i bruk tavler for synliggjøring av skader på personell.
Psykiske helse- og rusklinikken utarbeider kvartalsvis rapporter med oversikt over meldte avvik,
skademeldinger på ansatt, pasienthendelser og samhandlingsavvik med kommuner fordelt på enhet,
type, konsekvens mv. Rapportene gjøres tilgjengelig for ledere og behandles i klinikkens KVAM-utvalg
og KVAM-grupper.
Avvikshåndtering tematiseres regelmessig på alle nivåer blant ledere og ansatte med fokus på kultur for
å melde avvik, hvorfor melde, hva skal meldes, hvem melder og opplæring i registrering. Klinikken har
utviklet rutiner på melding av pasienthendelser.
Det ble valgt nytt hovedverneombud i Drift- og eiendomssenteret i 2017. I samarbeid med KVAMutvalget og lokale ledere og verneombud er det tatt tak i og jobbes med å få til systematisk varsling av
skader og uønskede hendelser i senteret. Arbeidsrelaterte skader rapporteres systematisk og ukentlig i
senterets tavlemøte.

5.2.4 Definere konkrete forbedringstiltak ut fra
medarbeiderundersøkelsen 2016.
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært diskutert i lederteammøter, på personalmøter og
gjennom KVAM-strukturen. Det benyttes standardiserte maler for handlingsplaner der avdelingene
velger ut 2-3 forbedringsområder. De fleste avdelinger har laget lokale handlingsplaner. Arbeidet
dokumenteres i dialogavtalene.
Eksempel på tiltak:
Flere enheter etablerte trivselsgrupper for bedring av arbeidsmiljøet. Fagutvikling er et
prioritert fokusområde i mange avdelinger, som fast punkt på møter og/eller årlige avdelingsseminarer.
Arbeidsbelastningen er stor flere steder. Noen eksempler på tiltak er gjennomgang av oppgaver
og arbeidsfordeling, samt rekruttering av personell der det er behov. BHT er inne med bistand, blant
annet med undervisning i forhold til ergonomi.
I tråd med overordnet plan for MU 2016, ble det i 2017 iverksatt et gjennomgående forbedringsarbeid i
hele foretaket for å følge opp resultatene i undersøkelsen. Alle organisasjonsenheter fikk i oppdrag å
etablere lokale handlingsplaner med konkrete forbedringstiltak i oppfølging av egne resultater.
Høsten 2017 ble det gjort en foretaksgjennomgang som, med noen unntak, viste at det var etablert
lokale handlingsplaner. Gjennomgangen ble fulgt opp med klinikkene for å sikre at lokale
handlingsplaner ble utarbeidet for alle enheter.
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5.2.5 Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere
sykefravær til under 7,5 % herunder med et særskilt fokus på
enheter med fravær over 10 %.
Stabssenteret har gitt følgende støtte i foretakets arbeid med å redusere sykefraværet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeiding, implementering og oppfølging av IA-handlingsplan i UNN.
IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kursene har et særskilt fokus på øke
deltakernes kompetanse innen forebygging og oppfølging av sykefravær.
Prosesstøtte i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen som er et systematisk HMS-tiltak for å
forebygge sykefravær.
Månedlig rapportering på sykefravær i KVR-rapporten.
Bistår klinikker som har mange medarbeidere med gjentakende fravær med tett og systematisk
oppfølging. Denne satsning kalt "Bli i jobb" er i startfasen i 2018.
Diagnostisk og Medisinsk klinikk har fått bistand til å opprette ressursgrupper for håndtering av
sykefravær. Hensikten med gruppene er å styrke lederne i håndtering av sykefravær. Det er
aktuelt å etablere slike grupper i andre klinikker.
Stabssenteret bistår kontinuerlig i arbeidsmiljø- og HMS-prosesser som vil kunne ha innvirkning
på sykefravær.
Klinikkdedikerte personalrådgivere og BHT-representanter fra Stabssenteret bistår også i
oppfølging av enkeltsaker.
Tett og godt samarbeid med NAV.

6. Innfri økonomiske mål i perioden
6. 2. Resultatkrav
6.2.1 Helseforetakene skal i 2017 basere sin virksomhet på de
tildelte midler med følgende resultatkrav: UNN overskudd, 40 mill.
UNN har for 2017 et overskudd på 54 mill kr. Dette er 14 mill kr mer enn Helse Nord RHF sitt
overskuddskrav på 40 mill kr, men 11 mill kr under vårt interne overskuddskrav som var 25 mill kr
utover kravet fra Helse Nord RHF.

6.2.2 Styrebehandle tiltaksplaner for å sikre at de økonomiske
kravene oppfylles i planperioden 2018–2021. Frist innen 7. april.
Tiltaksplaner for perioden er styrebehandlet. UNN har hatt en krevende økonomisk situasjon i 2017 og
har iverksatt flere tiltak for å komme i mål økonomisk. Det arbeides med kontinuerlig omstilling og
prioritering i tråd med planer.

6. 3. Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning
6.3.1 Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for
klassifikasjons- systemet innen 30. april.
UNN leverte data i henhold til bestillingen til Plania i august 2017. Det er tekniske utfordringer for
overføring fra Plania til nasjonal database, men dette er under arbeid og tilligger ansvarlig for nasjonal
database å løse.
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6.3.2 Gjennomføre nødvendig vedlikehold som sikrer
opprettholdelse av bygningsmessig standard og kvalitet.
På bakgrunn av foretakets overordnede økonomiske resultat i 2107 ble det nødvendig å utsette planlagt
vedlikehold i siste halvdel av 2017. Dette medførte at vedlikehold for ca. 7 mill kr ikke ble gjennomført
som planlagt.
Resterende vedlikeholdsplan på totalt 33 mill kr ble gjennomført.

6.3.3 Utarbeide en konkret 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer
opprettholdelse av bygningsmessig standard og kvalitet over tid.
Frist 1. oktober.
UNN har over mange år hatt 3-årige vedlikeholdsplaner som sikrer verdibevarende vedlikehold. Det
jobbes med å utvide til en 4-årig vedlikeholdsplan, i tråd med styringssignalet. Dette oppfattes som en
minimal justering av vårt planverk. I 2017 ble UNN nødt til å utsette noe vedlikehold på grunn av
foretakets overordnede økonomiske situasjon. Dette har gitt en mindre økning i vedlikeholdsetterslep.

6.3.4 Innføre nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold
(FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og
behandlingshjelpemidler (BHM).
Avdeling for medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler har innført nasjonal database. Avdelingen er
representert i alle nasjonale råd relatert til eierskap og forvaltning. Kunnskapsnivået om databasen er på
et høyt nivå hos utvalgte på avdelingene. Rapportverktøyet vil i større grad bli tatt i bruk når det er
ferdig utviklet hos SW leverandøren. DSB var ved tilsyn november 2017 fornøyde med Medisinsk teknisk
seksjonens tidlige innføring og dokumentasjon av MTU i databasen.

6.3.5 Ferdigstille utviklingsplan innen 31. desember 2017, i tråd
med veileder for utviklingsplan.
Arbeidet med utviklingsplan for bygg er fullført, men styrebehandling er utsatt til mars 2018.

6. 4. Anskaffelsesområdet
6.4.1 Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor
Sykehusinnkjøp blir ivaretatt.
Stabssenteret ved Økonomi- og analyseavdelingen inkludert Innkjøpsseksjonen ivaretar UNN sin
bestillerrolle overfor Sykeshusinnkjøp HF.
UNN bestiller og mottar anskaffelser i form av rammeavtaler på varer og tjenester samt på utstyr som
skal aktiveres og avskrives. I tillegg mottar UNN nasjonalt samordnede anskaffelser av rammeavtaler
på varer og tjenester. Over halvparten av UNN sine rammeavtaler er p.t. basert på egne anskaffelser.
UNN er godt i gang med å gjennomgå arbeidsprosessene med å bestille og motta anskaffelser fra
Sykehusinnkjøp med tanke på mest mulig optimal flyt.
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6.4.2 Sikre medvirkning i produktråd fra foretakets brukere av
varer og tjenester.
UNN har stilt med medlemmer til de regionale produktrådene som har vært etablert.

6.4.3 Implementere nasjonal kategoristruktur i
innkjøpsvirksomheten.
UNN er godt i gang med å implementere kategoristrukturen i sin innkjøpsvirksomhet. Fordeling av
ansvar for anskaffelser, kontrakter og artikler skjer med utgangspunkt i kategoristrukturen.

6.4.4 Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon,
herunder:
UNN er i gang med å implementere innkjøps- og logistikksystemet Clockwork fullt ut i egen
organisasjon. Implementeringen er, gjennom beslutning i egen sak om utrulling av Clockwork, forankret
i Direktørens ledergruppe. Clockwork rulles ut i henhold til vedtatt utrullingsplan samt utarbeidede
arbeidsprosesser med tilhørende arbeidsprosedyrer registrert i Docmap.

6.4.5 Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal
gjennomføres i 2018.
UNN leverte 1. desember 2017 plan for anskaffelser av rammeavtaler av varer og tjenester samt for
enkelte investeringsanskaffelser av utstyr. Bestilte anskaffelser av rammeavtaler har skjedd med
utgangspunkt i UNN sin samlede portefølje av egne inngåtte rammeavtaler.

6.4.6 Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vareog tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til
hvilke vilkår.
Med utgangspunkt i implementeringen av innkjøp- og logistikksystemet Clockwork vil det være
mulig å rapportere detaljert for vareanskaffelser på artikkelnivå, både med hensyn til hvilken avtale og
til hvilke vilkår. Dette gjelder imidlertid kun for det som er bestilt via Clockwork.

6.4.7 Kartlegge og utarbeide re-anskaffelsesplan av medisinsk
teknisk utstyr i tråd med nasjonal struktur.
Medisinsk teknologi er i en kontinuerlig utvikling innenfor alle kategorier av utstyr for diagnostikk og
behandling. Anbefalt levetid for medisinsk utstyr er satt til lavt antall år, og det er denne parameteren vi
forholder oss til i kartleggingen og anskaffelsesplanene medisinsk teknisk utstyr. I større grad er det
investeringsrammer og utstyrets funksjonaliteter og tekniske tilstand som avgjør om tilmålte frekvenser
for utskiftning av medisinsk utstyr kan etterleves. Mye av det medisinske utstyret som benyttes i
sykehuset er integrert til datasystemer som krever at plattformer for tilkoblinger og operativsystem må
ha kompatibilitet for samhandling. Dette er i dag allerede svært omfattende, og vil fremover by på store
utfordringer både teknologisk og kostnadsmessig.
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7. Risikostyring og internkontroll
7. 1. Målområde 1: Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og
pasientsikkerhet
7.1.1 Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 %
(prevalensdata).
Nasjonale data på https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/infeksjoner.
UNN gjennomførte prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner vår og høst 2017, med
infeksjonsprevalens på hhv 3,9 % og 5,4 %. Samlet prevalensresultat for 2017 er 4,7 % og UNN når
altså ikke kravet om <4,5 %. Helse- og omsorgsdepartementet hadde imidlertid som krav for 2017 at
andel sykehusinfeksjoner skulle være mindre enn i 2016 og dette målet klarer UNN med en samlet
prevalens på 4,8 % i 2016.

7.1.2 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være
under 60 dager.
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har i 2017 vært 56 dager. UNN fortsetter arbeidet med
kontinuerlig forbedring og vil arbeidede for ytterligere nedgang i ventetiden og innstiller seg på nye krav
om ventetidene.

7.1.3 Det skal ikke være fristbrudd.
UNN har over tid redusert antall fristbrudd til et lavt nivå. I 2017 har fristbruddene variert mellom 30-80
pr måned. Det er laget gode systemer for måling av fristbrudd og oppfølging på daglig basis. Det er på
noen fagområder, der kapasitet og krevende planlegging av pasientforløpene mot tilgjengelige ressurser,
fristbruddene oppstår. UNN iverksetter tiltak på disse områdene for å unngå fremtidige fristbrudd.
Hovedutfordringen har vært på faget håndkirurgi. Det har vært gjennomført et eget prosjekt på dette.
De har nå få eller ingen fristbrudd.

7.1.4 Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.
Se pkt. 2.1.4.

7.1.5 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk
(aktivitet)20.

Funksjon
Somatikk*
Psykisk helse og rus
Somatikk*
Psykisk helse og rus
Somatikk
Psykisk helse og rus
Somatikk
Psykisk helse og rus

Den gylne regel
Måleparameter
Månedsverk
Månedsverk
Økonomi
Økonomi
Konsultasjoner
Konsultasjoner
Ventetid
Ventetid

Endring 16 -17
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2,7 %
5,7 %
5,6 %
6,4 %
0,2 %
4,7 %
-8,6 %
-0,7 %
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Med unntak av ventetider er kravet innfridd i UNN for 2017. Ventetiden i psykiatrien er noe lavere enn
for somatikk.

7.1.6 Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført
legemiddelsamstemming. Måling fra og med andre halvår 2017.
Se pkt. 3.6.1

7.1.7 Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 %
sammenliknet med 2012.
Man holder på med å ferdigstille rapporten for 2017, så siste tilgjengelige årsoppgave på avdelingsnivå
er for 2016.
Siste oppdatering på helsenorge.no er for perioden mai-august 2017 og viser antall definerte døgndoser
(DDD) på 12,7. Dette er imidlertid en lavproduksjonsperiode i UNN og tallet er lavere enn normalen. Vi
avventer til årsrapport for 2017 er ferdig fra fagområdet med konkluderende rapport.

7. 2. Målområde 4: Innfri de økonomiske mål i perioden
7.2.1 Økonomisk resultat i tråd med plan.
UNN har for 2017 et overskudd på 54 mill kr. Dette er 14 mill kr mer enn overskuddskravet fra Helse
Nord RHF på 40 mill kr, men 11 mill kr under vårt interne overskuddskrav som var 25 mill kr utover
kravet fra Helse Nord RHF.
Dette innebærer at UNN oppfyller eiers krav til resultat, men er under eget mål.

7. 3. Styringssystem
7.3.1 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.
UNN styret behandlet dette i sak 5- 2017, 8 februar 2017, Kontinuerlig forbedring i UNN.

7.3.2 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.:
Måloppnåelse innenfor de fire overordnede mål jf. kapittel 2. Vurdering av om virksomhetens
organisering og ledelse systematisk understøtter pasientsikkerhetskultur og forbedringsarbeid på en god
måte. Informasjonssikkerhet. Klima og miljø. Beredskap. Risikostyring. Gjennomgangen skal være basert
på relevant informasjon, inklusiv: Sammenlignbar statistikk. Resultater fra eksterne og interne tilsyn og
revisjoner samt status for oppfølging av disse. Gjennomførte risikovurderinger, jf. retningslinjer i Helse
Nord (RL1602). Lovkrav og forskrifter
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UNN-ledelsen og UNN-styret har til og med 2016 gjennomført ledelsens gjennomgang hvert tertial, sist i mars
2017 for siste tertial 2016. Det er besluttet å endre på dette. UNN skal gjennomføre ledelsens gjennomgang
årlig, der det mer systematisk enn tidligere sikres at alle relevante områder gjennomgås på en felles,
strukturert måte, og der oppfølgingen av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring sikres.
Ledelsens gjennomgang for 2017 vil bli gjennomført tidlig i 2018.
Vedr Informasjonssikkerhet:
Det er gjennomført ROS av Dips i 10 klinikker/Stabsenheter. I tillegg er det gjennomført 11 risikovurderinger
som omfatter Ambulansetjenesten, leverandørtilganger, lønns- og personalsystem, blodbank, SD-anlegg,
pasientreiser, bedriftshelsetjenesten og tilgang for helsepersonell etter omlegging i Dips.
Gjennomføringen har tatt svært lang tid og skyldes primært utfordring å få samlet riktig personell fra enhetene,
samt ressurs hos Sikkerhetssjef.
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