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Innstilling til vedtak 
1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årlig melding 2016 for 

oversendelse til Helse Nord RHF. 
 
 

Bakgrunn 

Årlig melding 2016 rapporterer i hvilken grad Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har 
fulgt opp kravene i Oppdragsdokument 2016 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 de resultater som er 
oppnådd. Helseforetakenes rapportering danner grunnlaget for Helse Nord RHFs Årlig melding 
til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Formål 
Formålet med denne saken er styrets gjennomgang og godkjenning av Årlig melding 2016 for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord RHF. 
 

Saksutredning 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har i 2016 særlig hatt fokus på reduksjon av 
fristbrudd og ventetider, utvikling av kontinuerlig forbedringsarbeid, læring av hendelser, 
gjennomføring og registrering av 28 kreftpakkeforløp og tilrettelegging for den nye, mer 
delaktige pasientrollen. 
 
UNN har hatt oppfølgingsaktiviteter på alle områder i oppdragsdokumentet for 2016, men 
samtlige oppfølgingspunkter er ikke fullt ut oppfylt. Noen av rapporteringspunktene er løpende 
aktiviteter som ikke ferdigstilles i 2016, og er gjenstand for langsiktig arbeid og kontinuerlig 
forbedring.  
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Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
Det er gjennomført risikovurderinger på oppdragsdokumentets hovedmålsettinger og alle store 
organisasjonsendringer i 2016. Forberedende arbeid for risikoanalyser i 2017 med tanke på 
innflytting i ny A-fløy er startet. Oppfølgingen av bygg og eiendomsforvaltningen med samspill 
med Sykehusbygg, arbeid med omforent vedlikeholds strategi med tilstandsbasert 
vedlikeholdsplan er gjennomført i 2016. UNN har hatt ansvaret for å etablere i regionalt fagråd 
for medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler.  
 
UNN har etablert rutiner som skal sikre innkjøpssamarbeid etter nasjonal kategoristruktur for 
spesialisthelsetjenesten. Innkjøpsplanleggingen koordineres med Helse-Nord med oppdaterte 
oversikt over anskaffelsene. Arbeidet med felles innkjøp for to eller flere foretak i Helse Nord er 
mer utfordrende enn antatt. Manglende rammeverk for hvordan slike anskaffelser skal foregå er 
en del av denne utfordringen. Etablering av rammeverk for gjennomføring av fellesanskaffelser 
og forankring av fellesanskaffelser løses best gjennom Helse Nord sin kategoribaserte 
innkjøpsorganisering. Innkjøpssystemet Clocwork er ikke fullt og helt implementert innen 
01.01.17. Utrullingsplan, rutiner og risikovurdering for dette arbeidet er snart ferdigstilt og vil 
bli lagt frem som sak i direktørens ledergruppe. 
 
UNN har i 2016 gjennomført sin andre oppfølgingsrevisjon av miljøsertifiseringen. UNN skal 
nå gjennomføre ny kartlegging og tilpasning av styringssystemet for miljø innen resertifisering 
etter ISO-14001:2015. Resertifisering er avtalt med DNV gl i juni 2017 
 

Pasientens helsetjeneste, - ventetid variasjon og effektivitet 
Ventetidene i UNN fortsetter å gå ned Det er nå færre pasienter på ventelistene og ventetiden er 
ved inngang på 2017 65 dager i gjennomsnitt, som også var nasjonalt mål for 2016. Avviklingen 
av langtidsventende og pasienter som ikke hadde rett til prioritert helsehjelp er stort sett 
gjennomført. Den gjennomsnittlige ventetiden nærmer seg raskt 60 dager som er kravet for 
2017.  Antall fristbrudd er redusert og ligger nå stort sett under 50 pr mnd. UNN har fortsatt 8-
13 pasienter på korridor i gjennomsnitt pr døgn og har ikke klart å innfri kravet om ikke å ha 
pasienter på korridor. 
 
UNN har etablert standardiserte pasientforløp på 28 kreftdiagnoser, med forløpskoordinatorer og 
forløpsansvarlige for alle pakkeforløpene. Det har vært jobbet systematisk med å øke kvaliteten 
i registrering av pakkeforløpene, som har resultert i at UNN har relativt få kodefeil. UNN 
leverer samlet sett innenfor 70%-målene i pakkeforløpene. Det er etablert opplæringsansvarlige 
for kodeopplæring i pakkeforløp. Det er fortsatt utfordringer med å gjennomføre alle 
pakkeforløp innen anbefalt forløpstid. Ved årsskiftet pågår intern revisjon av tre pakkeforløp, 
med mål om å identifisere forbedringsområder. UNN har etablert helhetlig pasientforløp for 
sykelig overvekt og økt kapasiteten på lærings og mestringskurs på dette området.  
 
Arbeidet med å redusere variasjon er ikke kommet i gang i 2016. Det er gjort en del 
forberedende tiltak med utvikling av KPP modell og innlesing av nye datamarter i HN-LIS. 
UNN avventer tiltak fra Helse Nord RHF som må koordinere noe av dette arbeidet 
 
Data fra de nasjonale kvalitetsregistrene brukes i ulik grad til kvalitetsforbedringer. Dette henger 
sammen med registrenes modenhet der de enkelte register er kommet ulikt langt i inkludering av 
pasienter. Resultater fra flere av registrene benyttes nå til endringer og forbedringsarbeid. 
 
System for pasientopplevd kvalitet er testet ut og fungerer rent teknisk. Det kreves noe mer 
erfaring på hvordan man skal få elektronisk kommunikasjon til å fungere optimalt opp mot 
brukerne. Erfaringen fra piloteringen av pasientklagetjenesten (PING) viser at det må gjøres en 
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innsats rundt promotering og markedsføring av slike systemer både blant ansatte og 
pasienter/brukere. Det kreves også noe ressurser for å administrere tilbakemeldinger når 
omfanget blir økende. Flere tiltak er iverksatt for å bedre kommunikasjon mellom behandler og 
pasient. Mine behandlingsvalg, Ungdomsrådet, Bare spør, tilgang til Egen journal og 
Visitstolen er eksempler på dette. 
 
Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det desentrale behandlingstilbudet styrket 
gjennom etablering av rusteam ved samtlige Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) 
utenfor Tromsø. Dette etableres også i Tromsø i 2017, og vil styrke kompetansen innen TSB på 
sentrene og øke kapasiteten på blant annet poliklinisk behandling, samt styrke samarbeidet med 
lokalt tjenesteapparat. Økningen i samlet ambulant og poliklinisk virksomhet er uteblitt som 
følge av overføring av LAR-pasienter til Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset.   

Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN er etablert med 6 senger. Utforming av tilbudet har 
skjedd i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  

Kvalitet, pasientsikkerhet, smittevern og beredskap 
 
UNN har gjennomført HOS trinn II i 2016. I den forbindelse er det gitt opplæring i 
pasientadministrative rutiner til alle relevante ansatte. Det er imidlertid fortsatt utfordringer som 
genererer feil eller muligheter for feil i det pasientadministrative systemet. Dette følges opp ved 
at prosedyrer oppdateres og det gis ytterligere opplæring til relevante ansatte.  
 
UNN har ansvar for syv nasjonale/flerregionale kvalitetsregistre. I tillegg skal UNN registrere 
inn data i alle nasjonale register. I 2016 rapporterte UNN Tromsø inn pasienter i 32 av 34 
registre. Det er to flere enn i 2015. UNN Harstad registrer i 14 av 18 relevante register, mens 
UNN Narvik registrerer i 12 av 15 registre.  
 
I 2016 etablerte UNN systematiske hendelsesanalyser. Generelt er oppmerksomheten på 
uønskede hendelser større og det arbeides mer strukturert med avvik, pasienthendelser og 
hendelsesanalyser. 
 
Klinikksjefene er ansvarlig for implementering av pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker i 
egen klinikk. Pasientsikkerhetskoordinator i Kvalitetsavdelingen følger opp og understøtter 
arbeidet. Alle igangsatte innsatsområder er spredt til alle relevante enheter. Pr. 1. desember 2016 
hadde ingen innsatsområder status «rød» i egenrapportering, dvs. ikke startet, men en del 
enheter har rapportert gul. En mer detaljert rapporteringsform er under utarbeidelse og vil testes 
ut tidlig i 2017. 
 
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 retningslinjer. Våren 2016 ble 
Antibiotikastyringsprogram vedtatt og er under implementering. Bruk av bredspektrede 
antibiotika er redusert med 20% i perioden 2012-2015. 
 
Det er gjennomført prevalensundersøkelser på infeksjoner i mai og november 2016. Alle enheter 
ved de tre sykehusene gjennomførte registreringen. Prevalenstallet for UNN var samlet på 4,8 % 
for 2016, som er rett i overkant av nasjonalt mål (4,7 %). NOIS registreringen (postoperative 
sårinfeksjoner) følges tett og UNN har nær eller over 95% oppfølging på alle inngrep som 
er med i registreringen.  
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UNN har planlagt å gjennomføre 24 risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i 2016 knyttet til 
systemer med sensitiv personopplysninger, hvorav 5 er knyttet til MTU og fjerntilgang. Ved 
årsskiftet er det gjennomført 10 ROS, samt 6 ROS som ikke opprinnelig var planlagt, men som 
måtte prioriteres. Gjennomføring av ROS vil fortsette i 2017. 

Personell, utdanning og kompetanse 

UNN har bidratt og ledet regional nettverksgruppe for rekruttering som har utarbeidet regional 
handlingsplan for rekruttering, som skal implementeres i Helse Nord som helhet i 2017.Dette 
blir en sentral oppgave for regionalt rekrutteringsnettverk. Planen og modellen er tatt i bruk for 
rekruttering i UNN 
 
UNN innfrir måltallene for praksis, turnus- og lærlingeplasser i 2016. Samtlige plasser på 
Master i helseledelse og Nasjonalt topplederprogram er fylt med kandidater som oppfyller 
kravene.  
 
I løpet av 2016 gikk bruken av e-læringsplattformen Campus ved UNN over i en 
«stordriftssituasjon» med 28.983 kursgjennomføringer. De fleste organisatoriske enheter 
ved UNN har tatt i bruk e-læring som verktøy for kompetanseheving.  
 
UNN har hatt som mål å ta i bruk ABP for alle yrkesgrupper. Vi har kommet langt med de 
tradisjonelle pleiegruppene, men har kommet kortere med dagarbeidere, inkl. legegruppen. 
Arbeidet er ressurskrevende. Det er vedtatt en prosess for planarbeid for legegruppen, men 
denne har vært lagt på is i påvente av beslutninger fra Rikslønnsnemda da det kan komme 
beslutninger som vil kunne påvirke planlagt prosess. 
 
UNN har bidratt sterkt i forberedelsene til etablering av regionalt utdanningssenter for 
legespesialister og den nye ordningen for legenes spesialistutdanning.  
 
Det er etablert en overordet tidfestet plan for å sikre gjennomføring og oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsene MU 2016. Målet om 70 % deltakelse ble imidlertid bare delvis 
oppnådd. 71,6 % var innom selve spørreundersøkelsen, men 9,9 % valgte aktivt å ikke sende inn 
spørreskjema. Det ga en total svarprosent i UNN på 62 %. UNN deltar i videreutvikling og 
pilotering av ny nasjonal undersøkelse som slår sammen medarbeiderundersøkelsene, 
pasientsikkerhetsundersøkelsen og HMS-undersøkelsen. 
 
Sykefraværet i UNN har i 2016 vært høyere enn målsetningen på 7,5 %. Det er i 2016 iverksatt 
en rekke tiltak på enheter som har et forhøyet sykefravær. Det arbeides langsiktig med 
tiltaksliste og med identifisering av enheter og problemområder. Enheter med sykefravær over 
7,5% skal identifisere og analysere årsaker til fravær og sette inn tiltak som kan reduserer dette.  

Forskning og innovasjon 
UNN arbeider systematisk med å implementere tiltakene i strategi for forskning og innovasjon i 
Helse Nord 2016-2020. Det er utlyst stillinger for støttefunksjoner for forskere. Det er etablert 
flere samarbeidsfora med regionale, nasjonale og internasjonale miljøer for å styrke utviklingen 
og forbedre rutiner for implementering av forskningsresultater. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i 2016 som jobbet med revisjon av tjenestetilbudet til 
Forskningsposten og mandatet til Vitenskapelig råd. I det nye mandatet foreslås det at man 
vektlegger innovasjonspotensialet i prosjekter. Det arbeides også nasjonalt med kartlegging av 
krav som stilles til kliniske utprøvingssentre som skal gjennomføre tidlig fase studier.  
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Gjennom samarbeid i det nasjonale forskningsstøttenettverk NorCRIN jobber UNN for å legge 
til rette for å øke antall multisenter kliniske studier der UNN er involvert og gjøre utprøvende 
behandling bedre tilgjengelig for pasienter i regionen. Samarbeidet skal også bidra til å øke vår 
kompetanse innen klinisk behandlingsforskning. 
 

Medvirkning 

Saken var forelagt ansattes organisasjoner og vernetjenesten, Brukerutvalgets arbeidsutvalg og 
Arbeidsmiljøutvalget i egne møter 13. og 14.3.2017. Samtlige møter sluttet seg til at direktøren 
avslutter saken med den innretning saken var gitt.  
 

Vurdering 

Oppdragsdokumentet for 2016 ble videreformidlet til klinikker og sentre ut fra ansvarsområder, 
og fulgt opp gjennom dialogavtaler og oppfølgende dialogmøter med klinikk- og senterledere i 
egne møter gjennom året. De aller fleste oppdragene i Oppdragsdokumentet er enten oppfylt 
eller påbegynt. Rapporteringen viser ingen områder med systematisk svikt eller gjennomgående 
dårlig 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 tertialvis og saker knyttet til 
enkeltforhold.  
 
Etter direktørens vurdering er det også i 2016 fremgang i foretakets arbeid med internkontroll, 
og fokuset på utvikling av kontinuerlig forbedring i UNN er i så måte svært viktig. Direktøren er 
fornøyd med at arbeidet på en rekke områder knyttet til Pasientens helsetjeneste og Kvalitet, 
Pasientsikkerhet, smittevern og beredskap gir resultater. Det er svært positivt at gjennomsnittlig 
ventetid er på nivå med nasjonalt krav. Antall fristbrudd er, sett i et lengre perspektiv, betydelig 
redusert, men det er ikke tilfredsstillende at det ikke har vært nedgang i fristbruddene siste 
halvdel av 2016. Det intensiverte arbeidet med smittevern gir positive resultater, og 
kreftpakkeforløpene er i hovedsak godt implementert. Innen utdanning og forskning pågår det 
en god utvikling i foretaket, mens det fortsatt er behov for å styrke arbeidet med innovasjon. 
 
Det aller viktigste for å utvikle UNN videre i tråd med føringene om å utvikle Pasientens 
helsetjeneste og nå målene i foretakets visjon og overordnete strategi er å utvikle UNN som en 
lærende organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring i alle ledd. Det forutsetter størst 
mulig grad av åpenhet og en gjennomgående kultur for å lære av avvik og uheldige hendelser. 
Dette vil være et hovedfokus for direktøren også i 2017. 
 

Konklusjon 

Direktøren anser at den årlige meldingen og redegjørelsen i denne styresaken gir en god 
oppsummering av hvordan oppdraget for 2016 er løst innenfor de rammene som var gitt, og 
peker på områder som skal utvikles videre i 2017.  
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Direktøren anbefaler styret å oversende årlig melding 2016 til Helse Nord RHF. 

 
 
Tromsø, 17.3.2017 
 
 
Tor Ingebrigtsen (s.) 
administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 

Vedlegg:  
Årlig melding 2016 
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1 Om rapporteringen 
 
Se også Kap. 8. 
 
Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2016 til 
Helse Nord RHF. Nummereringen på overskriftene følger nummereringen i 
oppdragsdokumentet.  
 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt opp mål 2016, 
foretaksspesifikke mål 2016 og styringsparametere 2016.  
 
Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i 
dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg. Vi har etter henstilling fra helseforetakene 
gjennomgått hvilke styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord 
RHF kan svare HOD på direkte 
 
De punkter som gjelder spesifikke foretak er merket med dette.  
 
Det skal gis tilbakemelding på alle rapporteringskrav i dette dokumentet. Tabellen 
under rapporteringskrav viser hvilke krav som skal rapporteres tertialvis og hvilke kun i 
årlig melding.  
 
Rapporteringsteksten skal kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle styringskrav og i 
hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor ikke? 
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 

• Økonomiske krav rapporteres ikke lenger i Årlig melding. Disse forholdene 
ivaretas gjennom månedlige virksomhetsrapporteringer.   
 

  
2.3 Risikostyring og internkontroll 
 
Mål 2016 

• Gjennomførte risikovurderinger1, i henhold til retningslinjer for risikostyring i 
Helse Nord (RL1602). 

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har gjennomført risikovurderinger på målsetningene i oppdragsdokumentet for 
2016. Risikovurderingene er rapportert til Helse Nord i tertialrapportene. Videre er 
det gjort vurderinger på hele oppdragsdokumentet for 2016 og satt inn tiltak på 
særlig krevende oppdrag.  
 
UNN risikovurderer systematisk endringer i organisasjonen og har i 2016 vurdert 
flere større endringer:  

• Sammenslåing av Fag og forskningssenteret og deler av Nasjonalt senter for 
telemedisin 

• Flytting av plastikkirurgi fra NOR klinikken til K3K. 
• Forberedelse risikovurderinger for innflytting i ny A-fløy 2017/2018 

 
 

 
 

 
2.4 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
 

 
Mål 2016 

• Gjennomføre samspillmodell med Sykehusbygg HF.  
  

Rapporteringstekst Årlig melding  
Utbyggingskontoret og teknisk drift har deltatt i prosess sammen med Helse Nord 
RHF og øvrige foretak i regionen for å utarbeide strategi for samspill og samarbeid 
med Sykehusbygg HF. Arbeidet ble avsluttet i desember med felles rapport. 

1 Viser til brev oversendt foretakene 24.2.2016 «Overordnede mål for risikostyring i Helse Nord i 2016» 
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• Delta i utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF knyttet til oppfølging av 
nytteverdien av FIKS- programmet og DIPS Arena, innen utgangen av andre 
tertial.  

 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har deltatt i utarbeidelse av styresak 151-2016, innen utgangen av 3. tertial. 
 

 
• Som oppfølging av ny tilstandsrapport og med data registrert i 

klassifikasjonssystemet, bidra til en omforent vedlikeholdsstrategi ved rullering 
av Plan for Helse Nord 2017–2020 innen 31.03.16 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Drift og eiendomssenteret (DES) gjennomfører en tilstandsbasert vedlikeholdsplan, 
som en del av dialogavtalen og i henhold til ønsket strategisk utvikling.  Planen har 3-
års perspektiv og sikrer riktig prioritering av tiltak innenfor en årlig ramme på 40 
millioner.  FDV-dokumentasjon registreres i FCV-verktøyet Plania, og 
klassifikasjonssystemet er implementert i dette verktøyet.  
 

 
 

• Bidra i å vurdere hvilke muligheter en husleiemodell kan gi, og hvordan den 
eventuelt kan implementeres i foretakene. 

 
 

UNN ved Drifts-og Eiendomssenteret deltar aktivt i utredningsarbeidet som Helse 
Nord v/Eiendomsforum har iverksatt for å planlegge ferdig og iverksette et system for 
innføring av internleie i alle helseforetak i Helse Nord. 
  
Internleie innføres for å bidra til overordnede mål for hvordan helseforetakene i Helse 
Nord skal forvalte sine bygg og eiendommer på en mest mulig kostnadseffektiv måte, 
slik at forvaltning av bygg og eiendommer best mulig understøtter 
kjernevirksomheten.  
  
Kostnadene forbundet med eiendomsforvaltningen foreslås synliggjort; der brukeren 
får ansvar for eget arealbehov og kostnadsdekkende budsjettering svarende til 
arealbehovet (som i et leieforhold). Ordningen skal sikre at midler fra internleie blir 
brukt til formålet – dekking av kapitalkostnader, samt til forvaltning, drift, vedlikehold 
og utvikling (FDVU). 
  
Utredningsarbeidet ventes ferdig fremlagt for direktør beslutning i helseforetakene og 
Helse Nord i løpet av 2017 med tanke på iverksetting fra og med 2018.  
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• Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 

drift og vedlikehold (FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 
 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
Sykehusene ved UNN bruker Medusa både for MTU og BHM 
 
 

 
 

• Gjennomføre årlig gjennomgang av ekstern revisor av store byggeprosjekter. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
Revisjon av store byggeprosjekter for kalenderåret 2016 er avtalt med revisorfirma 
25. januar 2017.  Det er innenfor tidsfristen revisor har satt for 2016. 
 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 
 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Ansvar for å opprette regionalt fagråd for MTU og BHM. Forslag til mandatet skal 
legges frem i direktørmøtet innen april 2016. 

 
     

Rapporteringstekst Årlig melding  
Regionalt fagråd er opprettet og møter avvikles via Skype i tillegg til fysiske møter. 
 

 
 
• Regionalt forvaltningsansvar for FDV-system for MTU og BHM inntil nasjonal 

forvaltningsenhet er etablert. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Medisinsk teknikk og behandlingshjelpemidler: Samarbeidsmøter avvikles via 
Skype. 

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

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

 
     

Innkjøpsarbeidet ved UNN organiseres etter nasjonal kategoristruktur for 
spesialisthelsetjenesten. Avtaleporteføljen til UNN, bestående av lokale, regionale og 
nasjonale avtaleområder, er kategorisert etter nasjonal kategoristruktur for 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Innkjøpsarbeidet er gjennomført i tråd med nasjonal innkjøpshåndbok. 
 

 
 

Samordning 
Foretakene skal 

• Innen 28.2.16 ha oppdatert oversikt over foretakets løpende, 
konkurransebaserte avtaler og levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres og/- eller startes opp i løpet av 2016. 

 
Oversikt over UNN sine avtaleområder og plan for anskaffelser for 2016 ble oversendt 
Helse Nord RHF ved innkjøpssjef Rune Sætermo per e-post 26.02.2016. 

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

gjøres felles for to eller flere av foretakene.  
 
 

Dette målet ble ikke nådd. Mange av UNN sine planlagte anskaffelser for 2016 var ikke 
egnet for fellesanskaffelser. 
 
Videre er det per i dag ikke utarbeidet rammeverk for hvordan slike anskaffelser skal 
organiseres og gjennomføres. Dette må etableres ved hver enkelt anskaffelse, noe som 
er krevende. Vellykket gjennomføring av fellesanskaffelser krever også forankring 
blant brukerne/fagfolkene i de forskjellige helseforetakene. Slik forankring er ofte 
vanskelig å få til.  
 
Etablering av rammeverk for gjennomføring av fellesanskaffelser og forankring av 
fellesanskaffelser løses best gjennom Helse Nord sin kategoribaserte 
innkjøpsorganisering. Vi ønsker derfor primært at fellesanskaffelser skjer med 
bakgrunn i denne organiseringen.  

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

startes opp i 2017. 
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Oversikt over plan for anskaffelser for 2017 ble oversendt Helse Nord RHF ved 
innkjøpssjef Rune Sætermo per e-post 01.12.2016. 

 
 
• Innen 31.12.16 levere en omforent plan for hvilke anskaffelsesprosesser i 2017 

som kan gjøres felles for 2 eller flere av foretakene. 
 

 
Dette målet ble ikke nådd. Mange av UNN sine planlagte anskaffelser for 2017 er ikke 
egnet for fellesanskaffelser. Videre er det per i dag ikke utarbeidet rammeverk for 
hvordan slike anskaffelser skal organiseres og gjennomføres. Må etableres ved hver 
enkelt anskaffelse, noe som er krevende. Vellykket gjennomføring av 
fellesanskaffelser krever forankring blant brukerne/fagfolkene i de forskjellige 
helseforetakene. Slik forankring er ofte vanskelig å få til.  
 
Etablering av rammeverk for gjennomføring av fellesanskaffelser og forankring av 
fellesanskaffelser løses best gjennom Helse Nord sin kategoribaserte 
innkjøpsorganisering. Vi ønsker derfor primært at fellesanskaffelser skjer med 
bakgrunn i denne organiseringen. 

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

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

 
 

Metode og mal for detaljplanlegging og behovskartlegging er under utarbeidelse, men 
ikke ferdig. Vi har i stor grad planlagt for enkelte store prosjekter (som ligger i 
Virksomhetsplanen), ambulanser og en del mindre anskaffelser. Øvrig 
investeringsramme benyttes til reanskaffelser av utstyr som bryter sammen, og 
prioriteringer gjøres fortløpende i overordnet investeringsgruppe. Dersom det 
foreligger avtale nasjonalt (HINAS) eller regionalt som det kan gjøres avrop på gjøres 
dette.  

 
 
Systemstøtte 
 
Mål 2016 

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

 
 

UNN har ikke nådd dette målet ennå.  
Full implementering av CWL er definert som en egen satsing i dialogavtalen mellom 
økonomisjef og innkjøpssjef. I dette arbeidet skal implementeringen forankres i 
direktørens ledergruppe gjennom egen sak. Arbeidsprosesser og –rutiner for bruk og 
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vedlikehold av Clockwork er snart klare. Dette sammen med utrullingsplan og 
risikovurdering vil utgjøre en del av innholdet i saken for direktørens ledergruppe, 
som forventes behandlet i ledergruppen i løpet av mars 2017, med etterfølgende 
implementering. Forventes ferdigstilt i løpet av 2017.  

 
 

Ressurser 
 
Mål 2016 

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

 
I all hovedsak stiller UNN med nødvendige ressurser ved deltakelse i regionale og 
nasjonale anskaffelsesprosesser og til kategoristyringsprosjektet.  

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

forvaltningsoppgaver i henhold til plan.  
 

 
Innkjøpsseksjonen ved UNN har en egen stilling som forvalter av innkjøps- og 
logistikksystemet Clockwork. I tillegg har innkjøpsseksjonen over tid sett behov for å 
delegere flere ressurser til forvaltning av data i Clockwork. Totalt benyttes nesten tre 
årsverk til dette. 
 
I arbeidet med felles artikkelregister i Helse Nord har UNN kun få CWL-artikler igjen 
på sin oppfølgingsliste. 

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

logistikksystem. 
 

 
 

I utgangspunktet mener vi det er avsatt nok ressurser til å fullføre utrullingen av 
innkjøps- og logistikksystemet Clockwork, men arbeidet med 
virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF har tatt så mye tid at 
implementeringsprosjektet for Clockwork har blitt forsinket. I det videre arbeidet skal 
implementeringen forankres i ledergruppen gjennom egen sak for direktørens 
ledergruppe. Arbeidsprosesser og –rutiner for bruk og vedlikehold av Clockwork er 
snart ferdig utarbeidet. Dette sammen med utrullingsplan og risikovurdering vil 
utgjøre deler av innholdet i saken til direktørens ledergruppe.  
 
UNN har med utgangspunkt i de allerede gjennomgåtte arbeidsprosessene knyttet til 
bruk av CWL sett behov for sentralisering av fakturavviksbehandling. UNN har derfor 
opprettet en egen stilling til dette. Denne er ennå ikke besatt.  
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2.6 Klima- og miljøtiltak  
 
Mål 2016 

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

 
     

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN HF gjennomførte sin andre oppfølgingsrevisjon oktober 2016. Avvik, 
observasjoner og forbedringsforslag er lukket og behandlet og sendt tilbake innen 
gjeldene tidsfrister. Ledergruppen i UNN blir orientert om status og skal beslutte en 
handlingsplan for oppfølgning av DNV gl sine anførte forbedringsområder. 
UNN HF skal gjennomføre ny kartlegging og tilpasning av styringssystemet for miljø 
innen resertifisering etter ISO-14001:2015. Revisjon i forbindelse med resertifisering 
er avtalt med DNV gl 6.-9. juni 2017. 

 
 
Helseforetakene skal sette miljømål for de miljøindikatorene som forventes besluttet 
av administrerende direktører (AD-ene) i de regionale helseforetakene.  

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN HF følger opp sine miljømål og rapporterer i Ledelsens gjennomgang.  Som en del 
av revideringen av miljøstyringssystemet skal vi også revurdere vår 
miljøstrategi.  Miljømålstrategien til UNN skal også ivareta indikatorene som er 
bestemt i AD møtet og det vil bli rapportert til Helse Nord RHF etter avtalte frister for 
2016 og 2017. 

 
 
 
3 Pasientens helsetjeneste 

- ventetid, variasjon og effektivitet 
 

 
Mål 2016 

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager.  
 
 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) som ble tatt til behandling fra venteliste pr desember 2016, var 65 (median 47) 
dager. Dette er 17 dager mindre enn for samme periode i 2015.  
 
Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 56 (median 44) dager, mens pasienter 
uten rett til prioritert helsehjelp ventet i gjennomsnitt 235 (median 203) dager. UNN 
har ved utgangen av 2016 noen få pasienter stående på venteliste uten rett (henvist 
før 01.11.2015).  
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Antall pasienter på venteliste ved utgangen av desember var 9 701, noe som er en 
nedgang på 2 698 pasienter (-22 %) fra året før. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for de som fortsatt står på venteliste er ved utgangen av 
2016 66 dager. Dette er en reduksjon på 19 dager sammenlignet med samme tid i 
2015 (-22 %). Ved utgangen av desember var det 142 pasienter som hadde stått over 
ett år på venteliste. Sammenlignet med utgangen av desember 2015 er dette en 
reduksjon på 109 pasienter (-43 %). Antall pasienter som ikke møtte til avtalt 
poliklinisk konsultasjon i desember var 1 644, en økning på 415 (+34 %) fra i fjor.  
 
Trend gjennomsnitt og median ventetid; alle pasienter 

 
 

 
 
• Ingen fristbrudd. 

 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Antall fristbrudd ved utgangen av desember var 35, ved samme tid i 2015 var tallet 
24.  

 
 
Fristbrudd følges opp ukentlig i direktørens tavlemøter. Klinikkene følger dette videre opp i 
avdelingene. Andelen fristbrudd er i et lengre tidsperspektiv betydelig redusert, men har 
stabilisert seg det siste året. Fristbrudd og kommende fristbrudd overvåkes i HN LIS, og 
omtales i de månedlige virksomhetsrapportene til UNNs styre og Helse Nord RHF. Ved 
årsskiftet er det særlig håndkirurgi som står for en stor andel av fristbruddene. 
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• Ingen korridorpasienter. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
Status for korridorpasienter er uendret i 2016. I gjennomsnitt har UNN mellom 8 og 
13 pasienter på korridor pr døgn. Korridorpasienter henger blant annet samen med et 
stort antall utskrivningsklare pasienter i foretakets somatiske sengeposter, men 
forklares ikke av dette alene. Det arbeides for å bedre koordinering av sengebruken i 
de somatiske enhetene i UNN Breivika, og det pågår et prosjekt for å justere 
lokalsykehusfunksjonen i somatikken i UNN Tromsø. Begge disse tiltakene har som 
mål å bidra til reduksjon i antall korridorpasienter, i likhet med arbeidet med å 
videreutvikle Pasientsentrerte helsetjenesteteam til flere kommuner.  
 
Utvikling korridorpasienter: 

 
 
 

 
 
• Bidra til å utarbeide og implementere nye nasjonale pakkeforløp. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Det er ikke innført nye pakkeforløp i UNN i løpet 2016. Forberedelser er gjort på de 
aktuelle fagområdene og det avventes for igangsetting fra sentralt hold. 
 

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

Rapporteringstekst Årlig melding 
Andelen pasienter i pakkeforløp er 90% ved utgangen av desember. 
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• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 

type pakkeforløp, er over 70 %.  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
 
UNN har god oversikt og kontroll på pakkeforløpene. Kravet på 70 % innen standard 
forløpstid overholdes ikke for alle krefttyper. Det er gjennomføres ved årsskiftet intern 
revisjon på flere av forløpene som viser til dels stor variasjon i tidene fra pasient til pasient. 
Det søkes etter effektive tiltak for å redusere variasjon i hvert ledd i forløpet. 
 
Andelen kreftpasienter innenfor standard forløpstid var ved årsskiftet 69 %. 

Pakkeforløp
Nye kreftpas. 
I UNN. Antall

Antall i 
pakkeforløp

Andel i 
pakkeforløp % Måltall, %

Brystkreft 179 167 93 70
Hode- halskreft 60 53 88 70
Kronisk lymfatisk leukemi 10 7 70 70
Myelomatose 14 11 78 70
Akutt leukemi 22 17 77 70
Lymfom 61 55 90 70
Bukspyttkjertelkreft 55 50 90 70
Tykk- og endetarmskreft 164 154 93 70
Blærekreft 82 75 91 70
Nyrekreft 57 51 89 70
Prostatakreft 195 172 88 70
Peniskreft 5 4 80 70
Testikkelkreft 22 21 95 70
Livmorkreft 52 46 88 70
Eggstokkreft 35 31 88 70
Livmorhalskreft 31 27 87 70
Hjernekreft 36 22 61 70
Lungekreft 143 137 95 70
Kreft hos barn 12 11 91 70
Kreft i spiserør og magesekk 54 52 96 70
Primær leverkreft 14 12 85 70
Skjoldbruskkjertelkreft 39 37 94 70
Føflekkreft 90 75 83 70
Galleveiskreft 15 13 86 70
Totalt 1447 1300 90
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• Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- 
og endetarmskreft). Mål minst 70 %  

Pakkeforløp Beskrivelse
Fullførte 

forløp, antall
Antall 

innenfor frist

Andel 
innenfor 
frist, %

Median 
forløpstid

Standard 
forløpstid

BRYSTKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 145 103 71 22 27
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 39 35 89 12 24

HODE- OG HALSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 40 30 75 21 28
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 4 4 100 4 28
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 30 17 56 25 28

MYELOMATOSE Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 11 11 100 7 30
AKUTT LEUKEMI Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 19 17 89 3 8
LYMFOM Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 54 37 68 14 21

Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 7 3 42 29 28
BUKSPYTTKJERTELKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 23 13 56 27 36

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 5 4 80 21 36
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 20

TYKK- OG ENDETARMSKRFra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 146 91 62 30 35
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 4 2 50 2 35
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 19 13 68 32 39

BLÆREKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 81 61 75 31 46
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 16 10 62 34 46
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 3 3 100 23 46

NYREKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 41 18 43 46 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 1 100 6 43

PROSTATAKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 76 30 39 73 66
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 85 42 49 38 37
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 10 5 50 36 66

PENISKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 0 0 68 37
TESTIKKELKREFT Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 8 5 62 16 31
LIVMORKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 46 34 73 29 36

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 0 0 36 30
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 2 2 100 20 36

EGGSTOKKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 53 45 84 24 36
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 10 6 60 23 30

LIVMORHALSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 13 10 76 27 36
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 4 2 50 27 30
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 11 9 81 27 36

HJERNEKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 19 16 84 9 21
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 0 0 41 28
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 3 3 100 12 28

LUNGEKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 39 25 64 38 42
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 24 21 87 21 35
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 55 45 81 27 42

KREFT HOS BARN Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 4 3 75 2 27
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 10 9 90 3 16

SPISERØR OG MAGESEKKFra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 11 8 72 31 43
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 18 18 100 26 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 9 8 88 33 43

PRIMÆR LEVERKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 6 0 0 45 39
SARKOM Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 0 0 70 43

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 1 100 19 43
SKJOLDBRUSKKJERTELKR Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 36 20 55 35 43

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 36 43
FØFLEKKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 90 79 87 11 35

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 1 100 24 35
GALLEVEISKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 10 10 100 30 48

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 0 0 63 41
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 1 100 1 48

DIAGNOSTISK PAKKEFORFra henvisning mottatt til avsluttet utredning 85 64 75 16 22
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Lungekreft: 95% 
Brystkreft: 93% 
Prostatakreft:88% 
Tykktarmskreft:93% 
 
 

 
 

• Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis 
brystkreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal 
anbefalt forløpstid. Mål minst 70 %  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
 

 

Pakkeforløp
Nye kreftpas. 
I UNN. Antall

Antall i 
pakkeforløp

Andel i 
pakkeforløp % Måltall, %

Brystkreft 179 167 93 70
Hode- halskreft 60 53 88 70
Kronisk lymfatisk leukemi 10 7 70 70
Myelomatose 14 11 78 70
Akutt leukemi 22 17 77 70
Lymfom 61 55 90 70
Bukspyttkjertelkreft 55 50 90 70
Tykk- og endetarmskreft 164 154 93 70
Blærekreft 82 75 91 70
Nyrekreft 57 51 89 70
Prostatakreft 195 172 88 70
Peniskreft 5 4 80 70
Testikkelkreft 22 21 95 70
Livmorkreft 52 46 88 70
Eggstokkreft 35 31 88 70
Livmorhalskreft 31 27 87 70
Hjernekreft 36 22 61 70
Lungekreft 143 137 95 70
Kreft hos barn 12 11 91 70
Kreft i spiserør og magesekk 54 52 96 70
Primær leverkreft 14 12 85 70
Skjoldbruskkjertelkreft 39 37 94 70
Føflekkreft 90 75 83 70
Galleveiskreft 15 13 86 70
Totalt 1447 1300 90
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Det er noen utfordringer med krefttypene Tykk- og endetarmskreft og prostatakreft. Det 
gjennomføres intern revisjon på kreftforløpene for å avdekke hvor bristen er. Effektive 
tiltak vurderes basert på de funn som revisjonen avdekker. Deler av utfordringen har 
sammenheng med knapp kapasitet på operasjoner, som vil bedres når ny A-fløy tas i bruk i 
2018. Det pågår stadig justering av tildelingen av operasjonskapasitet til ulike fagområder i 
UNN, der kreftbehandlingen er høyt prioritert.  

 
 

• Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt). Mål minst 70 %  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Samlet 90% for 2016 

 

Pakkeforløp
Nye kreftpas. 
I UNN. Antall

Antall i 
pakkeforløp

Andel i 
pakkeforløp % Måltall, %

Brystkreft 179 167 93 70
Hode- halskreft 60 53 88 70
Kronisk lymfatisk leukemi 10 7 70 70
Myelomatose 14 11 78 70
Akutt leukemi 22 17 77 70
Lymfom 61 55 90 70
Bukspyttkjertelkreft 55 50 90 70
Tykk- og endetarmskreft 164 154 93 70
Blærekreft 82 75 91 70
Nyrekreft 57 51 89 70
Prostatakreft 195 172 88 70
Peniskreft 5 4 80 70
Testikkelkreft 22 21 95 70
Livmorkreft 52 46 88 70
Eggstokkreft 35 31 88 70
Livmorhalskreft 31 27 87 70
Hjernekreft 36 22 61 70
Lungekreft 143 137 95 70
Kreft hos barn 12 11 91 70
Kreft i spiserør og magesekk 54 52 96 70
Primær leverkreft 14 12 85 70
Skjoldbruskkjertelkreft 39 37 94 70
Føflekkreft 90 75 83 70
Galleveiskreft 15 13 86 70
Totalt 1447 1300 90
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• Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 28 krefttyper totalt) 

innen maksimal anbefalt forløpstid. Mål minst 70 %. 
 

Samlet 69 % for 2016 
 

 

Pakkeforløp Beskrivelse
Fullførte 

forløp, antall
Antall 

innenfor frist

Andel 
innenfor 
frist, %

Median 
forløpstid

Standard 
forløpstid

BRYSTKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 145 103 71 22 27
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 39 35 89 12 24

HODE- OG HALSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 40 30 75 21 28
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 4 4 100 4 28
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 30 17 56 25 28

MYELOMATOSE Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 11 11 100 7 30
AKUTT LEUKEMI Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 19 17 89 3 8
LYMFOM Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 54 37 68 14 21

Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 7 3 42 29 28
BUKSPYTTKJERTELKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 23 13 56 27 36

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 5 4 80 21 36
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 20

TYKK- OG ENDETARMSKRFra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 146 91 62 30 35
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 4 2 50 2 35
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 19 13 68 32 39

BLÆREKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 81 61 75 31 46
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 16 10 62 34 46
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 3 3 100 23 46

NYREKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 41 18 43 46 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 1 100 6 43

PROSTATAKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 76 30 39 73 66
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 85 42 49 38 37
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 10 5 50 36 66

PENISKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 0 0 68 37
TESTIKKELKREFT Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 8 5 62 16 31
LIVMORKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 46 34 73 29 36

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 0 0 36 30
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 2 2 100 20 36

EGGSTOKKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 53 45 84 24 36
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 10 6 60 23 30

LIVMORHALSKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 13 10 76 27 36
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 4 2 50 27 30
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 11 9 81 27 36

HJERNEKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 19 16 84 9 21
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 0 0 41 28
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 3 3 100 12 28

LUNGEKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 39 25 64 38 42
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 24 21 87 21 35
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 55 45 81 27 42

KREFT HOS BARN Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 4 3 75 2 27
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 10 9 90 3 16

SPISERØR OG MAGESEKKFra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 11 8 72 31 43
Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 18 18 100 26 43
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 9 8 88 33 43

PRIMÆR LEVERKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 6 0 0 45 39
SARKOM Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 1 0 0 70 43

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 1 100 19 43
SKJOLDBRUSKKJERTELKR Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 36 20 55 35 43

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 36 43
FØFLEKKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 90 79 87 11 35

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 1 100 24 35
GALLEVEISKREFT Fra henvisning mottatt til start kirurgisk behandling. 10 10 100 30 48

Fra henvisning mottatt til start medikamentell behandling 1 0 0 63 41
Fra henvisning mottatt til start strålebehandling. 1 1 100 1 48

DIAGNOSTISK PAKKEFORFra henvisning mottatt til avsluttet utredning 85 64 75 16 22

17 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 23 av 64



  

 
• Ha dedikerte analyseressurser til å bistå avdelingene i å implementere tiltak for å 

redusere variasjon. 
 

 
 
Stabssenteret i UNN jobber med utvikling av KPP modellen. Når modellen er klar til å tas i 
bruk vil den blant annet bidra til å vise variasjon. Det arbeides med å etablere 
analysegruppe i et samarbeid mellom Kvalitets- og utviklingssenteret og Stabssenteret. 
UNNs direktør har besluttet at videre arbeid med UNN KIS avsluttes, og ressursbruken på å 
utvikle innholdet i HN LIS kan utover i 2017 økes tilsvarende. Det planlegges bedre bruk 
av ressursene i HN LIS for analyseformål der reduksjon av variasjon er et fokusområde. 
Kvalitetsavdelingen har styrket staben på prosessanalyser noe som vil gi støtte til arbeidet 
med å redusere variasjon. 

 
 

• Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene 
sammenliknet med 2015, målt ved utvalgte indikatorer definert av Helse Nord 
RHF. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering av indikatorer 
innen utgangen av mars 2016. 
 

 
UNN har ikke utført spesifikke tiltak på dette i 2016. Avventer indikatorer fra RHF. 

 
• Redusere variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder 

sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av fagområder innen utgangen av mars 2016. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
UNN har ikke utført spesifikke tiltak på dette i 2016. Avventer indikatorer fra RHF. 

 
 

• Redusere variasjonen i andel dagkirurgi innen utvalgte fagområder 
sammenliknet med 2015. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en spesifisering 
av fagområder innen utgangen av mars 2016. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
UNN har ikke utført spesifikke tiltak på dette i 2016. Avventer indikatorer fra RHF  

 
 

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

Rapporteringstekst Årlig melding 
Pasientforløpet for sykelig overvekt er etablert med kartleggings/veiledningskonsultasjon 
hos sykepleier før konsultasjon lege med fokus på medisinske følgetilstander. Pasientene 
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gis et todagers lærings- og mestringskurs som etterfølges av gruppeveiledning over ca. 6 
mnd. Forløpet avsluttes med legekonsultasjon. I samråd med pasienten henvises de enten til 
kirurgisk overvektsbehandling, rehabilitering eller tilbake til primærhelsetjenesten. 
Ventetiden overvåkes og den har vært økende i 2016 på LMS kurs. Kapasiteten er derfor 
økt fra 4 til 6 kurs pr år. Alle som er på LMS kurs er med i kartlegging av pasientopplevd 
kvalitet. 

 
 

• Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i lokalt klinisk 
forbedringsarbeid. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Mange enheter i UNN bruker data fra kvalitetsregistre i forbedringsarbeid, selv om dette 
skjer i noe ulik grad. Dette henger sammen med registrenes modenhet i form av inkludering 
av pasienter, statistiske løsninger, innsamlings- og rapporteringsmetoder. Et eksempel er 
ryggregisteret som leverer jevnlig data til klinikk og som påvirker praksis. Videre leveres 
data til forskning der ny kunnskap genereres. Vi ser også eksempler på at data fra registeret 
har vært i bruk i pasientklagesaker der fakta har kommet til pasientens gunst. Også 
resultater fra Barnediabetesregisteret, slagregisteret og hjerteinfarktregisteret brukes til 
viktig forbedringsarbeid. 
 
Et modent register har mange nytteområder men det tar erfaringsmessig flere år før 
registeret har etablert seg som et klinisk verktøy. 

 
 

• Legge til rette for innregistrering av PROMs i kvalitetsregistrene. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har ikke utført spesifikke tiltak på dette i 2016. Avventer felles system på dette fra 
RHF. UNN har deltatt i arbeidet med å diskutere eventuelle løsningsforslag.  

 
 

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

Rapporteringstekst Årlig melding 
UNN har etablert systematiske tilbakemeldinger fra pasienter i flere enheter. Det er ikke 
satt spesifikke mål for pasientopplevd kvalitet lokalt. Kirurgi-, kreft- og 
kvinnehelseklinikken, Hjerte- og lungeklinikken, Psykisk helse- og rusklinikken, Barne- og 
ungdomsklinikken arbeider med innsamling av pasienterfaringer. 

 
 

• Iverksette tiltak, sammen med pasienter og deres pårørende, for å bedre 
helsepersonells kommunikasjon og informasjon (muntlig og skriftlig). 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
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UNN har etablert Mine behandlingsvalg der pasienter og pårørende kan gjøre mer 
kvalifisert valg av behandlingsstrategier sammen med fagpersoner. Mine behandlingsvalg 
gjør kommunikasjonen mer rettet mot de muligheter som finnes for pasientene inne visse 
diagnoser.  
 
Etablering av Ungdomsrådet mars 2015. Fagdag i Barne- og ungdomsklinikken med fokus 
på kommunikasjon med pasientene hvor Forandringsfabrikken var medspillere.  
Prosjekt i samarbeid med Forandringsfabrikken i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 
 
Kampanjen «Bare spør» (Et tiltak i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet) var 
planlagt i samarbeid med Brukerutvalget høsten 2016, men ble utsatt til uke 3, 2017 
pga sammenfall med omlegging av datasystemer (HOS II). 
 
Pasientene i nord har fått økt tilgang, medvirkning og tillit til helsetjenesten ved at de 
kan se sin egen tilgangslogg, egen pasientjournal og henvisningsstatus. Videre arbeid i 
«Min helse» vil i perioden medføre innsjekk og dialog for timeavtaler. 
 

 
 
Innføring av visittstoler er et tiltak for å bedre helsepersonellets kommunikasjon med 
pasient. 
 

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

rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og «private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner).  
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Tabellene viser at UNN isolert sett ikke oppfyller den gylne regel. Dette skyldes i stor grad 
rekrutteringsutfordringer i deler av Psykisk helse- og rusklinikken, særlig på de desentraliserte 
enhetene, med tilhørende manglende måloppnåelse på aktivitet. Nedgangen i aktivitet innen rusområdet 
skyldes i all hovedsak overføring av ansvaret for LAR-pasientene fra Finnmark og Helgeland til de lokale 
foretakene. I somatikken har det vært en ikke planlagt øking i aktiviteten i mange fagområder i flere 
ulike klinikker, som bidrar til at veksten i somatikken er større enn i PHV.  
 
Videre er det et stort økonomisk overforbruk i en rekke somatiske klinikker, blant annet som følge av 
manglende tiltaksgjennomføring og uforutsette utgifter. Selv om den gylne regel på det økonomiske 
området var ivaretatt i budsjettet for 2016, medfører de oppgitte forhold at dette ikke gjenfinnes i 
regnskapet.  

 
 

• Implementere og ferdigstille resultat fra prosjektet felles regionale retningslinjer 
for kvalitetsforbedring på pasientreiseområdet innen 01.08.2016. 
 

 
Pasientreiser ved UNN har i 2016 jobbet aktivt med rutiner for daglig avviks- og 
hendelseshåndtering internt, samt å innlemme transportørene i vårt system for 
hendelsesregistrering. Hensikten er å effektivisere kommunikasjonen rundt små og store 
hendelser for å optimalisere tjenesten og sikre at avvik meldes og blir fulgt opp på 
hensiktsmessig måte. Noe arbeid gjenstår, men dette følges opp i dialogavtalen for 2017 
med frist 31. mars. 

21 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 27 av 64



  

 
 

• Saksbehandle reiseoppgjør innen 14 dager.  
 

 
I omtrent halve 2016 har UNN behandlet reiseoppgjør innen 14 dager. Fra mai til august 
var saksbehandlingstiden over målet, grunnet svært høy turnover og tilsvarende 
produktivitetsfall i forbindelse med omstillingsprosessen knyttet til prosjekt Mine 
Pasientreiser, som ikke lot seg kompensere til tross for økt innleie av 
saksbehandlingsressurser. 

 
 

• Gjennomføre flytting av egne internett til felles nasjonal webløsning. Det skal ikke 
opprettes nettsteder eller eksterne nettjenester utenfor felles nasjonal 
publiseringsplattform.  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Overgang til felles nasjonal nettløsning ble gjennomført 8. juni 2016. De gamle 
internettsidene ble samtidig lagt ned. Målet er innfridd.  

 
 

• Ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske 
befolkningen.   

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Samiske tolketjenester tilbys den samiske befolkning som et tiltak for pasientsikkerhet og 
kvalitet. UNN har opprettet 50 % stilling for koordinator for likeverdige helsetjenester som 
skal bidra til bevisstgjøring og systematisk arbeid for å bedre tilbudet til minoritetsgrupper. 

 
 

• Etablere ungdomsråd innen utgangen av 2016. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Barne –og ungdomsklinikken har på vegne av UNN etablert ungdomsråd mars 2015 før vi 
mottok oppdraget i Oppdragsdokumentet. 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2016 
 

 
 

Universitetssykehuset Nord- Norge 
• Ferdigstille og oppsummere PING -prosjektet innen andre tertial. Gi anbefaling til 

regional bruk av løsningen. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
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PING prosjektet er overlevert UNN og vi har en prototype i bruk. Løsningen er funksjonell 
i henhold til de krav som ble satt i utviklingsavtalen. Som alle utviklingsprosjekter er det 
rom for videreutvikling, og det melder seg ganske raskt et behov for nye og andre 
funksjonaliteter som ønskes utviklet. Løsningen fungerer godt rent teknisk som beskrevet i 
avtalen. 
 
Piloten viser at elektronisk kommunikasjon med pasienter og brukere ikke er bare enkelt. 
Det er ingen automatikk i at pasienter vil gi tilbakemelding i elektroniske kanaler, til tross 
for at elektronisk løsning fungerer etter intensjonen. Det må initieres et større 
informasjonsarbeid der medarbeidere aktivt oppfordrer pasienter og brukere til å dele sine 
erfaringer til lokalt forbedringsarbeid, når det tas i bruk i bred skala.  

 
 

• Legge til rette for implementering av samvalg gjennom kommunikative og 
strukturelle tiltak. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Medisinsk klinikk har implementert Mine behandlingsvalg for samvalg av 
behandlingsstrategi. Også i Kirurgi- kreft- og kvinnehelseklinikken brukes Mine 
behandlingsvalg aktivt. Psykisk helse- og rusklinikken har innført tilbud om medikamentfri 
behandling.  

 
 

 
3.1 Somatikk 
 
Mål 2016 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Det er beskrevne prosedyrer på dette feltet. Fagforum for rapport og analyse har saken oppe 
på agenda med jevne mellomrom. Det pågår en rydding på dette feltet kontinuerlig. 
Etterslepet er imidlertid stort og det er eldre saker som særskilt har vist seg vanskelig å få 
en avklaring på hvordan de kan avsluttes. Arbeidet fortsetter. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Gjennomføring av kreftpakkeforløpene prioriteres høyt i endoskopivirksomheten i 
UNN, og manglende endoskopikapasitet er ikke flaskehalser i disse forløpene. 

 
 

23 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 29 av 64



  

• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten 
gjennom det tverretatlige «program for forbedring av nødmeldingstjenesten».  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Akuttmedisinsk klinikk deltar i nasjonale prosjekter i forbindelse med forbedring av 
nødmeldingstjenesten, ref. «Ny teknologi AMK» m.m. 

 
 

• Bidra i arbeidet med å utarbeide felles radiologiske protokoller. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Arbeidet med å utvikle felles radiologiske protokoller i regionen er ikke kommet godt i 
gang. Det er mange utfordringer, blant annet ulik maskinpark og ulike syn. Internt i 
UNN prioriteres nå å utvikle felles protokoller på tvers av UNNs lokalisasjoner. Det er 
etablert fora for de fagansvarlige på tvers av lokalisasjonene, (Ha, Na, To). Første møte 
er i Narvik 23.1. Starter med MR protokoller i første omgang, deretter CT protokoller i 
februar/mars.  

 
 

• Registrere personskader og rapportere data (FMDS) til Norsk pasientregister 
(NPR) i henhold til forskrift og veileder. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har implementert rutiner for rapporteringen. Personskaderegistrering startes med 
utlevering av skjema i akuttmottaket ved UNN Tromsø som følger pasientene i deres 
forløp. De enkelte fagavdelinger rapporter inn skjema. I UNN Harstad og UNN Narvik er 
det en betydelig utfordring at NPR-registreringen ikke er kompatibel med den langt mer 
omfattende «Ytterstadregistreringen» som har pågått i disse sykehusene i mange år. NPR-
registreringen medfører derfor et stort dobbeltarbeid, som det er ressursmessig krevende å 
klare, og som det er utfordrende å motivere de ansatte til å gjennomføre.  

 
 

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

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN følger opp og gjennomfører PasOppundersøkelsene i tråd med 
Kunnksapssenterets prosedyrer. Det er etablert faste administrative og tekniske 
kontaktpersoner. Resultatene fra årlige PasOPP distribueres til klinikkene og til 
sykehusets lederorgan. I noen tilfeller fattes beslutninger om forbedringstiltak på 
bakgrunn av pasienttilbakemeldinger. Det er særlig områdene informasjon og 
medvirkning som utpeker seg som forbedringsområder.  

 
 

• 30 dagers overlevelse etter hjerneslag   
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Rapporteringstekst Årlig melding  
I følge oversikten som ligger ute på Direktoratet for E-helse for 2015 er andelen 87,4 som 
da er omtrent lik med landsgjennomsnittet på 87,3. I perioden januar til og med september 
2016 har vi registrert inn i 261 pasienter i registeret. Av disse er det 28 som er rapportert 
død innen 30 dager.  

 
 

• 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 
 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
I følge oversikten som ligger ute på Direktoratet for E-helse for 2015 er andelen 
overlevende 92,6 %, og er da i det øvre sjikt i Norge og noe over landsgjennomsnittet som 
er 92,1.  

 
 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Gjennomføre oppgavedelingsprosjektet i radiologi. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
Dette har vist seg krevende å få til. I radiologisk avdeling ledelsen i diskusjon med 
legegruppen om radiografer kan overta vurderinger av enkelte henvisninger. 
Radiografene i Narvik gjøre nå noe av forarbeidet før granskning av CT tykktarm, noe 
som sparer ca. 1 time radiologtid per undersøkelse. 

 
 

• Sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i det tverrfaglige 
diagnosesenteret slik at det er et tilbud til hele befolkningen i regionen. Det skal 
være tilrettelagt for bruk av samisk språk innenfor tverrfaglig diagnosesenter.    
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Det er ikke kapasitetsutfordringer på diagnostisk enhet som medfører ventetid utover 
det som er medisinsk indisert. Forløpstidene følges tett. Senteret har tilgang på samisk 
tolk ved behov. 

 
 
 
3.2 Psykisk helsevern og rus 
 
Mål 2016 

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

2 Bruk av IKT og internett til helseformål som behandling, kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, 
informasjon om sykdom og helsefremmende/ forebyggende tiltak 
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Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: Gjennom ulike prosjekter jobbes det aktivt med å utvide 
erfaringen med bruk av e-helsebehandling til pasienter innenfor psykisk helse og rus.  

Høsten 2016 ble det gjennomført en e-helse samling for PHRK med ca. 50 deltakere fra 
ledelse, kliniske enheter og Kvalitets- og utviklingssenteret der ulike tiltak innen e-helse ble 
presentert og drøftet. Det arbeides spesielt med utprøving av sikker videokonferanse i 
direkte pasientsamtaler også helt hjem til pasientene, bruk av internettbaserte 
behandlingstilnærminger, veiledning til kommunehelsetjenesten over videokonferanse og 
bruk av elektronisk symptomkartlegging. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: Det desentrale behandlingstilbudet er organisert gjennom 
sentre for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms, 
Tromsø og Nord-Troms. SPHR består i grunnstruktur av voksenpsykiatrisk poliklinikk, 
døgnenhet og ambulant akutteam. Ved SPHR Tromsø er det hertil eget ambulant 
rehabiliteringsteam.  
  
Det desentrale behandlingstilbudet er i 2016 styrket gjennom etablering av rusteam. Dette 
har skjedd gjennom tilførsel av stillinger (Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms) og 
omdisponering av stillinger i Tromsø hvor 4 stillinger vil bli overført fra Ruspoliklinikken 
ved Russeksjon Tromsø (Rusavdelingen). Rusteamene vil styrke kompetansen innen TSB 
på sentrene og øke kapasiteten på bl.a. poliklinisk behandling. Se også omtale neste 
rapporteringspunkt. 
 
SPHR Tromsø er hertil tilført tre behandlerstillinger. Virksomheten ved SPHR Nord-Troms 
er dekket av bakvaktsordning fra høsten 2016. 
 
Som ledd i implementeringen av ny klinisk struktur drøftes også andre styrkinger gjennom 
bruk av gjenværende omstillingsmidler. Her er det ikke fattet endelig beslutning. 
 
Kliniske samarbeidsutvalg er viktige i forhold til utvikling av samarbeidsrelasjonen med 
kommunene i opptaksområdene. Også andre samarbeidsfora er etablert – se senere 
rapporteringspunkt. 

• Øke poliklinisk/ambulant aktivitet i TSB uten reduksjon i døgntilbudet, samt 
styrke samarbeidet med førstelinjen. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: Antall polikliniske behandlinger/konsultasjoner er noe 
redusert fra året før til tross for vesentlig større aktivitet ved Ruspoliklinikken. Dette 
skyldes flere faktorer, bl.a. ble den planlagte overføringen av LAR-pasienter til 
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Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset gjennomført. Det ble også registrert noe 
mindre poliklinisk aktivitet ved døgnseksjonene og Forebyggende Familieteam. 
 
Oppfølging av LAR-pasienter ivaretas både gjennom poliklinisk konsultasjon ved 
Ruspoliklinikken, via telefon eller telematikk, og ambulant oppfølging i samarbeid med 
lokalt hjelpeapparat. 
 
Rusmestringsenheten er et tverretatlig samarbeid for innsatte i fengsel med rusproblemer. 
Ruspoliklinikken har en stilling tilknyttet Rusmestringsenheten, denne fordelt på alle 
behandlere hvorav en er tildelt en koordinatorfunksjon. Ruspoliklinikken bidrar med 
poliklinisk behandling/oppfølging og utredning.   
 
Forebyggende familieteam (FFT) har sitt ansvarsområde primært mot rus og psykisk helse. 
Lavterskel tilbud for gravide og foreldre med barn under 6 år, hvor psykisk helse, rus og/eller 
somatikk er en utfordring hos foreldrene. FFT legger særlig vekt på langsiktig oppfølging av 
familier med barn med alkoholsyndrom og barn av mødre i LAR-behandling.  
 
Det er etablert rusteam ved samtlige Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) 
utenfor Tromsø. Etableres også i Tromsø i 2017. Disse vil styrke kompetansen innen TSB 
på sentrene og øke kapasiteten på bl.a. poliklinisk behandling, samt styrke samarbeidet med 
lokalt tjenesteapparat. Det er gjennomført et pilotarbeid på kompetanseheving ifm. 
etablering av rusteam ved SPHR Midt-Troms. Poliklinisk behandling innen TSB ved SPHR 
vil bli registrert og rapportert fra 2017. 

 
 

• Innlagte pasienter må sikres somatisk undersøkelse og oppfølging.  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: At innlagte sikres somatisk undersøkelse og oppfølging 
ligger inne som eget punkt/overskrift i malen «DIPS innleggelse». Rutinen blir 
fulgt/ivaretatt. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har ikke etablert tilbudet i 2016. 

 
 

• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: Tilbudet til Tromsø fengsel er beskrevet i en 
samarbeidsavtale mellom UNN, Tromsø kommune og Kriminalomsorgen. UNN har ansvar 
for at personer som oppholder seg i regionen skal få et tilbud om nødvendige 
spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjonen. Spesialisthelsetjenesten har en plikt til å 
gi et tilbud til innsatte. Det ansees som en fordel at de innsatte mottar tilbud fra 
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spesialisthelsetjenesten i fengslet, dette knyttet til psykisk helse og rus.  Voksenpsykiatrisk 
poliklinikk, ved SPHR Tromsø, har psykolog med tilstedeværelse på inntil en dag i uken i 
fengselet for å ivareta spesialisthelsetjenesteansvar for de innsatte. For nærmere beskrivelse 
av de ulike ansvarsområdene til partene i avtalen vises til Veilederen for Helse- og 
omsorgstjenester for innsatte i fengsel. Se også omtale av Rusmestringsenhet TSB under 
tidligere rapporteringspunkt. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: Det er tilsatt 2 LIS-leger som for tiden er under 
spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin. I tillegg har Rusavdelingen en LIS-lege 
stilling som på sikt også kan inngå i utdanningsforløpet.  
  
Utdanningsstillingene krever at klinikken/Rusavdelingen er godkjent som 
utdanningsinstitusjon. Arbeidet med søknad om godkjenning pågår med plan om 
innsending til HOD medio februar 2017. Det er et krav for godkjenning at virksomheten har 
tilstrekkelig kompetanse til å ivareta utdanningsstillingenes behov for undervisning og 
veiledning. Kravet er én godkjent spesialist innen rus- og avhengighetsmedisin pr. 2 LIS-
stillinger. Rusavdelingen har i dag én godkjent spesialist og 4 søknader om spesialisering 
for overleger tilsatt i avdelingen, til behandling.  

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: Det er etablert ambulante akutteam ved sentre for psykisk 
helse og rusbehandling (SPHR) i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø og Nord-Troms. 
Ved SPHR Tromsø er det hertil etablert eget ambulant rehabiliteringsteam.  
 
Døgnenheter ved de nevnte SPHR er knyttet opp mot de ambulante akutteamene. 
Bakvaktsordning for leger dekker virksomheten ved SPHR. 

 
 

• Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
Psykisk helse- og rusklinikken: KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) benyttes ved 2 
enheter for tilbakemelding fra pasientene på pågående behandling. I tillegg deltar 
døgnenhetene i årlige nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelser, og arbeider med å 
implementere egne verktøy for systematisk innhenting av brukertilbakemeldinger. 
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Brukerorganisasjonene representert ved RiO og Marborg deltar i Rusavdelingens 
avdelingsråd. Rådet består av ledere fra enhetene, sentrale fagpersoner og tillitsvalgte i 
tillegg til brukerrepresentanter, og møtes månedlig. Erfaringer og innspill fra brukerne er 
fast sak på møtene, som i tillegg inviteres til å delta i dialogen rundt øvrige faglige team 
som drøftes.  

 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Rapporteres innen utgangen av 
første tertial. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Psykisk helse- og rusklinikken: Overføringen av ansvaret for LAR-pasienter 
hjemmehørende i opptaksområdene for Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset er 
gjennomført. Ruspoliklinikken bidrar med kompetanse i form av oppfølging og veiledning i 
overføringen. Det er etablert et nettverk for LAR ledere, overleger og brukerorganisasjoner 
i Helse Nord. Nettverket vil være med å sikre systematisk nettverksbygging, fagstøtte og 
kompetanseutvikling på tilbudet som gis, og sikre at tilbudet i Helse Nord er samsvarende 
med retningslinjer og forskrift for LAR.  

 
 

• Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Psykisk helse- og rusklinikken: Medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN er etablert 
med 6 senger. Pasientinntak skjer fra 02.01.17. Offisiell åpning med helseministeren o.a. 
tilstede er berammet til 31.01.17. 
 
Utforming av tilbudet har, i henhold til omforent protokoll for tilbudet, skjedd i nært 
samarbeid med brukerorganisasjonene (arbeidsgruppe og referansegruppe). 
Brukerorganisasjonene har forøvrig her uttrykt fornøydhet med at en har valgt å etablere en 
egen enhet for tilbudet (ved andre RHF er tilbudet f.eks. etablert som del av annen enhet). 

 
Fremover vil bl.a. arbeid med medikamentfrie behandlingsforløp (altså utover tilbudet ved 
enheten) være en utfordring. 
 
Forskning vil være en integrert del av virksomheten. Det søkes å knytte egen følgeforskning 
til tilbudet. Her er ennå ikke alle avklaringer på plass. 

 
 

• Redusere antall innleggelser med tvang sammenlignet med 2015. 
 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
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Psykisk helse- og rusklinikken: Antall innleggelser med vedtak om tvunget psykisk 
helsevern (§3-2 Tvunget observasjon med døgnopphold og § 3-3 Tvunget psykiskhelsevern 
med døgnopphold) var 539 i 2016. Det er en reduksjon sammenlignet med 2015 på 8,5 %.  

 
• Opprette et regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for 

barn og unge. Tilbudet skal også kunne gis over lyd/bilde. Sikre drift av OCD-team 
for voksne, herunder nødvendig implementering og opplæring. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Etablering av regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for barn og 
unge er etablert i regi av Barne- og ungdomsklikken. De desentrale barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikkene som tidligere var enheter i Psykisk helse- og 
rusklinikken er fra 01.09.16 organisert som del av Barne- og ungdomsklinikken.   
 
Regionalt OCD-team for voksne er for øvrig etablert i regi av Psykisk helse- og 
rusklinikken med organisering som del av Senter for psykisk helse og rusbehandling 
Tromsø, poliklinikk. Teamet har vært i drift fra 2014. 

 
 
 
3.3 Samhandling 
 
 
Mål 2016 

• Etablere lokale samarbeidsavtaler mellom Bufetat og helseforetaket slik at barn 
og unge gis et helhetlig behandlingstilbud. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
I Nord-Norge er det etablert et OSO barnevern etter modell av OSO helse (overordnet 
samarbeidsorgan). OSO barnevern er et felles samarbeidsorgan mellom kommunene i 
Nord-Norge og Bufetat. UNN v/ Samhandlingsavdelingen har deltatt på møte i OSO 
barnevern og drøftet videre samarbeid – enten i form av egen avtale eller gjensidig 
representasjon i hverandres OSO. Arbeidet pågår og er ikke sluttført. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
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Dette arbeidet er startet i forhold til avtalespesialistene i øyefaget. Det er utarbeidet 
forslag til avtale, som snart skal sendes ut til avtalespesialistene for gjennomgang og 
oppfølgende diskusjon.  
 
UNN finner det dog nokså uhensiktsmessig at dette arbeidet skal foregå i hvert foretak 
i regionen. Selv om det er utarbeidet nasjonal mal for slike avtaler, må disse fylles med 
konkret innhold for å være hensiktsmessige. Dette arbeidet kunne etter vårt skjønn 
med stor fordel vært koordinert regionalt. Både fordi det vil være fordelaktig og i våre 
øyne riktig å ha noen lunde likelydende avtaler for alle spesialister innen hvert 
fagområde i regionen (dette er en viktig del av sørge for ansvaret, som er regionalt), 
og fordi det her må gjøres et stort arbeid i fire foretak som det ville ligget store 
arbeidsmessige besparelser i å samkjøre regionalt. Videre er det RHF som har avtaler 
med avtalespesialistene, og derfor sitter med en langt større påvirkningskraft i 
forhold til å fylle de lokale avtalene med reelt innhold enn foretakene gjør. Vi ser at 
UNN har problemer med avsette tilstrekkelig administrativ kapasitet til å gjennomføre 
dette store arbeidet innen mange ulike spesialiteter, og det ville være betydelig 
arbeidssparende samlet sett om dette ble organisert og ledet fra RHF. 

 
 

• Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Alle avtalene er revidert, behandlet i OSO og vedtatt i UNNs styre og i kommunene. Det er 
laget kortversjoner av avtalene. Det er avholdt 4 workshops i meldingsutveksling, hvor 
utgangspunktet for det faglige innholdet var tjenesteavtalene samt innmeldte 
samhandlingsavvik. 
 
Arbeidet for å sikre etterlevelse / oppfølgning av avtalene pågår, og følges opp bl.a. 
gjennom egne saker i OSO. UNN har ansatt egen koordinator i Samhandlingsavdelingen 
som særlig følger opp internt og eksternt i forhold til problematikken med utskrivning og 
utskrivningsklare pasienter. 

 
 

• Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  
 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Fire workshops i meldingsutveksling, med til sammen over 300 deltakere er avholdt. 
Utskrivningskoordinator tilbyr fortløpende opplæring til avdelinger i prosedyre for 
utskrivning av pasienter. Eget flytskjema for utskriving (i tråd med revidert tjenesteavtale 
5) er under utarbeidelse.   
 
Samhandlingsavvik (og fakturainnsigelser) UNN mottar fra kommunene handler i stor grad 
om manglede etterlevelse av tjenesteavtale 5. Egen sak om dette presentert for OSO og vil 
bli lagt fram i Kvalitetsutvalget i UNN. 

 
 

31 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 37 av 64



  

• I samarbeid med aktuelle kommuner, bidra med nødvendige 
spesialisthelsetjenester og veilede kommunene slik at de kan ivareta sitt ansvar 
for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har etablert klinikkovergripende nettverk, Likeverdige helsetjenester for innvandrere. 
Det er etablert 50 % stilling for koordinator/rådgiver på dette området.  
 
Klinisk patologi tilbyr undersøkelser for dokumentering av påstått tortur for 
asylsøkere og flyktninger. 

 
 

• Øke utøvende virksomhet mot kommunehelsetjenesten ved blant annet 
veiledning, for å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Samhandlingsavdelingen har avholdt workshop, møter i samarbeidsforum (3 i somatikk og 
5 i rus/psykisk helse), samt egne saker i OSO. 
 
Medisinsk klinikk har iverksatt prosjekt pasientsentrert helsetjenesteteam (PHST). Teamet 
består av ansatte både fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette tilbudet 
er under oppbygging i flere kommuner (initialt avgrenset til Tromsø og Harstad), med mål 
om utbygging til alle kommuner i UNNs lokalområde i løpet av få år. Arbeidet følges med 
et omfattende forskningsprosjekt, der foreløpige resultater viser svært gode effekter. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Innføring av e-resept gjennomført i UNN. Over 90 % av alle resepter skrives som e-resept i 
UNN. Kjernejournalen er tatt i bruk i samhandlingen med den øvrige helsetjeneste. Dette er 
tiltak som tilrettelegger for digitale tjenester.  

 
 

• Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden i 
Helse Nord. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Det sette et sterkere fokus på legemiddelhåndtering med bl.a tiltak i 
pasientsikkerhetsprogrammet. Samstemning av legemidler blir en av hovedindikatorene i 
2017.  
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Internrevisjon i legemiddelhåndtering gjennomført i Medisinsk klinikk – 8 enheter. Avvik 
lukkes fortløpende. Som følge av dette er overordnede UNN prosedyrer revidert i 
samarbeid med Kvalitetsavdelingen. Det arbeides systematisk for læring på tvers på dette 
området. 

 
 

• Prinsippene i styresak 70-2002 IKT-strategi i Helse Nord skal fortsatt ligge til 
grunn for arbeidet med IKT i regionen. Helseforetakene skal ikke gjennomføre 
separate anskaffelser eller iverksette andre tiltak som kan true de ambisjoner 
som er beskrevet rundt realisering av FIKS. Behov for nye tjenester/prosjekter 
skal forankres mot Helse Nord RHF på et tidlig tidspunkt.  Eventuelle 
innovasjonsprosjekter og resultatet av slike skal kunne benyttes av hele 
foretaksgruppen. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Prinsippene rundt styresak 70 ligger til grunn i anskaffelsesprosesser i UNN. Alle nye 
behov og prosjekter forankres mot Helse Nord i en tidlig fase. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
Unn har i 2016 deltatt aktivt i dette arbeidet med bl.a:  

- Deltakelse i epj-systemeierforum og fagforum for klinisk ikt i Nasjonal IKT. 
- Deltakelse i arbeid med arketyper – regionalt og nasjonalt.  
- Digitale innbyggertjenester – innført tjeneste for innsyn i egne pasientdata og 

tilgangslogg via Helsenorge.no. Deltatt i nasjonalt prosjekt for digitale 
innbyggertjenester. 

 
 
 
 

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

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

Rapporteringstekst Årlig melding 
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Gjennomført e-læringsprogrammene for pasientadministrative systemer. 
Gjennomført opplæring i pasientadministrative systemer DIPS-EPJ til superbrukere i UNN. 
Gjennomført opplæring i forbindelse med regionalisering av pasientadministrative rutiner i 
DIPS-EPJ. 
 
UNN har etablert eget fagforum for pasientadministrative rutiner, som vedlikeholder 
overordnet system for opplæring og kunnskap i pasientadministrative rutiner.  
UNN bruker i stor grad e-læring for opplæring. Dokumenteres via Campus. 
Forestående implementering av kompetansemodulen i personalportalen vil lette 
arbeidet med å sikre oversikt over at alle aktuelle medarbeidere har gjennomført 
nødvendig opplæring.  
 
Laboratoriemedisin: Akkreditert avdeling opplæring er satt i system, hvor 
opplæring dokumenteres og evalueres. 
Røntgenavdelinga: Ved røntgenavdelingen har alle opplæring i de systemer de har 
behov for. Dokumentasjon for dette er fortsatt ikke god nok 
Medisinsk teknisk avdeling: Opplæring vil bli dokumentert i Personalportalen 
PET-senteret: Ved PET-senteret er det en omfattende opplæringsperiode ved 
nyansettelse hvor det gjennomføres mester/svenn læring av alle 
pasientadministrative systemer. Det ansettes nå kvalitetsleder i senteret som vil 
gjennomgå prosedyrer for opplæring og forbedre dokumentasjonen ytterligere. 
Klinisk patologi: Alle får opplæring i de systemer de ulike arbeidstakere har bruk for 
(SymPathy, DocMap, DIPS, ePhorte). Opplæringen dokumenteres. 
Forvaltningssenter radiologi (FSR): Som ansvarlig for den funksjonelle 
forvaltningen av røntgensystemene i regionen (RIS og PACS), har alle medarbeidere 
opplæring som administrator i aktuelle systemer. All opplæring er utført av Sectra i 
form av kursing. 

 
 

• Definere fem mål for datakvalitet - med tiltak, for å forbedre kvaliteten i 
elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system (PAS/EPJ).  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har gjennom 2016 definert følgende mål: 

- Gjennomføre HOS trinn II – målet er nådd, men det er fortsatt behov for mer og 
bedre opplæring 

- Innføre regionale prosedyrer – målet er nådd, men det er fortsatt behov for mer 
og bedre opplæring, og for justering av enkelte prosedyrer. 

- Gjennomføre opplæring i endringer som følge av HOS trinn II– målet er nådd, 
selv om erfaringene viser at opplæringens type bør justeres og oppfølging av i 
opplæring må sikres. 

- Tilby innsyn og tilgangslogg i epj for pasienter – målet er nådd 
- Innføre DIPS EPJ ved Longyearbyen sykehus – målet er nådd 

 
 

• Bruke tilbakemeldingene fra Norsk pasientregister (NPR) aktivt for å redusere 
feilkoding. 
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Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN mottar månedlig rapporter fra NPR som fordeles klinikkvis for å rette opp eventuelle 
feilkodinger. Det er også etablert et fagforum for rapport og analyse og et fagforum for 
pasientadministrative systemer som fokuserer på kodeproblematikken. Klinikkene har 
kodeansvarlige som følger opp med kontinuerlig forbedring av kodekvalitet i dialog med 
UNNs EPJ team. 

 
 

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

 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har jevnlig oppfølging med møter mellom registeransvarlige og de foretak som skal 
levere til de Nasjonale register som UNN har ansvar for. Det utarbeides bedre webløsninger 
for rapporteringer i sanntid både på resultater og inkluderinger av pasienter i de ulike 
registrene. Registrene har ulik modenhetsgrad og det tar relativt lang tid å komme opp på et 
godt nivå nasjonalt. Det arbeides systematisk med registrene for å sikre god inkludering og 
gode rapporteringer tilbake til de enkelte fagmiljø. 
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Tromsø  

Sykehuset har siden 2015 kommet i gang med registrering i Nasjonalt register for 
KOLS og Gastronet.  

Sykehuset registrer fortsatt ikke i Nasjonalt register for smertebehandling.  
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Norsk gynekologisk endoskopiregister oppga i 2015 at sykehuset registrerte til registret. 
Det oppgis for 2016 at sykehuset skal registrere, men ikke gjør det. I følge fagmiljøet i 
UNN registrerer de imidlertid i dette registeret i Tromsø. Det arbeides med å sjekke opp 
dette nærmere.  

Harstad  

Sykehuset registrer fortsatt ikke i Nasjonalt register for KOLS eller Norsk gynekologisk 
endoskopiregister.  

Det er nytt for 2016 at Norsk hjertesviktregister og norsk register for gastrokirurgi 
oppgir at sykehuset skal registrere i registrene. Sykehuset registrer til Norsk register for 
gastrokirurgi, men ikke til Norsk hjertesviktregister.  

Sykehuset skal registrere i det nye registret NorKog, men har ikke kommet i gang med 
registrering.  

Narvik  

Sykehuset har siden 2015 kommet i gang med registrering i Gastronet.  

Sykehuset registrer fortsatt ikke i Nasjonalt register for KOLS eller Norsk gynekologisk 
endoskopiregister.  

Sykehuset skal registrere i det nye registret NorKog, men har ikke kommet i gang med 
registrering.  

 
 

• Mini-metodevurdering benyttes i helseforetakene som grunnlag for beslutninger 
om innføring av nye metoder og ved endring av praksis/avvikling av metoder. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Det har ikke vært utført Minimetode vurderinger i UNN i 2016. 

 
 

• Gjennomføre hendelsesanalyser, og ha klare prosedyrer for åpenhet og 
oppfølging av pasienter og pårørende som har vært utsatt for alvorlige hendelser 
og for personell som har vært involvert i hendelsene. 

 
Rapporteringstekst Årlig melding 
UNN har tatt i bruk hendelsesanalyser som verktøy mot slutten av 2016. Det er igangsatt 
flere hendelsesanalyser på bakgrunn av rapporterte hendelser. Det arbeides nå mer 
strukturert med avvik, pasienthendelser og hendelsesanalyser. Tendensen er et økt antall 
meldinger og avvik i foretaket. Det er gjennomgående i alle klinikker.   
 
Eksempler på systematisk avviksbehandling på klinikknivå  
Diagnostisk klinikk: Hendelsesanalyser er en ny metode som ikke er implementert i 
alle avdelinger i klinikken. Det vil bli tatt som sak på klinikkens lederteam for å gjøres 
kjent. 
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Laboratoriemedisin: Akkreditert avdeling hvor det er kultur for å skrive avvik og 
forbedringsforslag. Avvik behandles fortløpende. Egen prosedyre for 
avviksbehandling. 
Røntgen: Avvik behandles fortløpende. Har så langt hatt en konkret hendelsesanalyse 
og vil bruke den som utgangspunkt i hvordan dette skal følges opp og håndteres.  
PET-senter: Hendelser tas opp i avdelingsmøte. Det er god kultur for å skrive avvik. 
Ved lukking av avvik orienteres avdelingsmøtet om saksgangen og utfallet. Det er 
fokus på kontinuerlig forbedring for å unngå at hendelsen gjentar seg. 
Klinisk patologi: Avvik meldes, behandles og lukkes fortløpende. Trender forsøkes 
avdekket. Alvorlige avvik meldes i pasienthendelsesskjema i DocMap til 
pasientsikkerhetsutvalget. Vi er ikke helt fornøyd med vårt årsaksanalysearbeid og vil 
forbedre det. I 2017 skal det være kurs i årsaksanalyser hvor personer fra klinisk 
patologi skal delta. 

 
 

• Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene. Mål: reduseres med 25 pst. 
innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN registrerer GTT på minimumsnivået, dvs. 20 journaler pr mnd. for hele 
helseforetaket. Dette medfører at kartleggingen blir grov. Vi har også utfordringer med lite 
stabilitet på sykepleiersiden i GTT-teamet, noe som også kan gi utslag på registreringene. 
For 2016 foreligger kun resultater for 1. halvår pr. d.d. Som tabellen under viser er 2012 det 
året med desidert lavest gjennomsnitt, og det er ikke trolig at vi vil se en 25 % nedgang fra 
2012-tallene. 
 

År 
Gjennomsnitt andel opphold 
med pasientskade: 

2011 15 % 
2012 12.5 % 
2013 19.2 % 
2014 19.2 % 
2015 16.3 % 
2016 

(1.halvår) 17 % 
 

 
 

• Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i a) vitenskapelige 
artikler og b) konkrete prosjekt for klinisk kvalitetsforbedring. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
I 2016 ble det publisert 4 artikler i internasjonale tidsskrifter basert på data fra 
Nasjonalt register for ryggkirurgi. I 2017 har det vært publisert 2 artikler. 
 
Det har ikke vært publisert artikler basert på data fra de seks andre nasjonale 
kvalitetsregistrene som UNN har databehandleransvar for. Disse registrene er i 
stadium 1 og 2 og har ennå ikke grunnlag for slik aktivitet. 

38 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 44 av 64



  

Hvorvidt ansatte fra UNN har publisert med bakgrunn i nasjonale registre som UNN 
ikke har databehandleransvar for, er ikke kjent.  
 
For at UNN skal holdes orientert om dette, må det innføres rapportering om slike 
publikasjoner. Det er neppe hensiktsmessig. Det er mer hensiktsmessig om hver 
klinikk rapporterer sin egen vitenskapelige aktivitet basert på data fra de over 50 
nasjonale kvalitetsregistrene. 
 
Ingen av de syv nasjonale kvalitetsregistrene ved UNN har konkrete prosjekter for 
kvalitetsforbedring, men det har vært avholdt seminar med dette som tema i 
samarbeid med SKDE og registerlederne er bedt om å konkretisere slike prosjekter.  
Antall bidrag i konkrete prosjekter for kvalitetsforbedring utenom de nasjonale 
kvalitetsregistrene som UNN har ansvar for, er ikke kjent.  

 
 
 

 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Legge frem en handlingsplan for utrulling og bruk av ASJ innen andre tertial 2016 
sammen med hovedprosjekt for innføring av ASJ, med tertialvis rapportering på 
status. 
 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Prosjektet har vært forsinket fra RHF, oppstart i UNN i januar 2017. 

 
 

• Bidra i å utarbeide handlingsplan og iverksette tiltak som sikrer 
kostnadseffektivitet ved anskaffelse, distribusjon, produksjon og bruk av 
legemidler. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN kjenner ikke til at det har vært tatt initiativ til noe slikt arbeid i regionen. 

 
 
 
 
4.2 Pasientsikkerhet  
 
Mål 2016 

• Alle innsatsområder igangsatt i Pasientsikkerhetskampanjen skal være spredt til 
alle relevante enheter.  
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Alle igangsatte innsatsområder er spredt til alle relevante enheter. Pr. 1. desember hadde 
ingen innsatsområder status «rød» i egenrapportering, dvs. ikke startet, men en del enheter 
har rapportert seg gul. En mer detaljert rapporteringsform er under utarbeidelse og vil testes 
ut tidlig i 2017. 
 
En rekke enheter har innført pasientsikkerhetstavler for å følge opp egne resultater. Dette 
bidrar til å holde fokus på de enkelte innsatsområdene i egen enhet. 

 
• Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 

sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i månedlig 
virksomhetsrapport.  
 

 
Det har vært innhentet statusrapportering fra klinikkene 5 ganger i løpet av 2016. Status for 
pasientsikkerhetsprogrammet har deretter vært presentert for UNNs Kvalitetsutvalg.  
Det har vært rapportert på status i alle månedlige virksomhetsrapporter unntatt for 
desember.  
 
De enkelte innsatsområdene: 
Trygg kirurgi: Tiltakspakken er delt mellom de avdelingene som forbereder pasientene til 
kirurgiske inngrep og operasjonsavdelingene, men oppfølgingen skjer ved Operasjons- og 
intensivklinikken, og resultatene publiseres månedlig på intranett. Tromsø har litt lavere 
resultater enn Harstad og Narvik, som begge ligger stabilt høyt på alle deler av 
innsatsområdet, men de nærmer seg de to andre lokalisasjonene.  Det har vært en 
forbedring i Tromsø fra gjennomsnittlig sjekklistebruk på 73 % i 2015 til 83 % hittil i 2016. 
For Harstad har gjennomsnittet økt fra 89 % til 92 % og Narvik ligger stabilt på 96 %.  
 
Legemiddelsamstemming: Denne tiltakspakken er den siste som er implementert, og alle 
relevante enheter i somatikk er startet opp. Noen enheter innenfor Psykisk helse- og 
rusklinikken starter opp tidlig 2017. Andel pasienter som får samstemt legemiddellisten ved 
ankomst varierer imidlertid mye mellom sengepostene. Det kreves fortsatt god 
lederoppfølging og legeinvolvering ved alle enheter for at samstemming kan sies å være en 
del av rutinen når pasienter innlegges på UNN.  
 
Forebygging av urinveisinfeksjoner (UVI): Her er alle sengeposter i gang, og tre av disse 
rapporterer å være i oppstartsfasen. En rekke sengeposter har vist stabilt gode resultater i 
mer enn 6 mnd. og kontrollmåler ved månedlige smittevernvisitter.  
 
Forebygging av infeksjon ved sentrale venekateter (SVK): Alle relevante enheter har 
startet og fire er i oppstartfasen (tre har gått fra grønt til gult). Dette er også et 
innsatsområde som følges opp ved månedlige smittevernvisitter.  
 
Forebygging av fall: Alle relevante enheter har startet, tre av disse er fortsatt i 
oppstartsfasen, og en har startet med de elektive pasientene. Det kan synes som om 
sengepostene er blitt mye flinkere til å melde fall som avvikshendelser og lære av 
hendelsene for å forebygge nye.  
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Forebygging av trykksår: En sengepost har ikke startet, og en har startet med de elektive 
pasientene. Det er kjøpt inn flere trykkavlastende overmadrasser i løpet av 2016 og det har 
også vært en arbeidsgruppe som har kartlagt status på øvrige madrasser i UNN.  
 
Behandling av hjerneslag: Denne tiltakspakken er revidert, og enhetene registrerer nå 
direkte i Norsk hjerneslagsregister. 

 
 

• Bidra i prosjekt for å beskrive en løsning for elektronisk bestilling og utarbeide 
dokumentasjon knyttet til produksjon av legemidler. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN kjenner ikke til at det har vært tatt initiativ til noe slikt arbeid i regionen. 

 
 

 

4.3 Smittevern 
 
 
Mål 2016 

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

41 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 47 av 64



  

Rapporteringstekst Årlig melding 
 
Alle klinikker deltar i prevalensundersøkelsene som gjennomføres årlig. Andelen pasienter 
med infeksjoner var ved målingen i november 15 4,4 % og mai 16 på 5,3 %. 
Smittevernarbeidet fortsetter med hyppigere rapporteringer. I 2017 tas infeksjonsraten inn 
som en av 8 hovedindikatorer. I tillegg arbeides det strukturert med dette også utenfor 
sengepostene slik at hele kjeden involveres i smittevernarbeidet. 
 

 
  
 

 
 

• Det skal implementeres antibiotikastyringsprogram ved alle helseforetak3. Dette 
skal blant annet omfatte: 

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

o Implementering og etterlevelse av nasjonal faglig retningslinje for 
antibiotikabruk. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har siden 2011 rapportert antibiotikabruk fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger. 
Våren 2016 ble Antibiotikastyringsprogram vedtatt og Antibiotikateam (A-team) ble 
konstituert høsten 2016. A-team er i gang med implementering av 

3 Et styringsprogram skal sikre rasjonell antibiotikabruk og implementering av nasjonale retningslinjer.  
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antibiotikastyringsprogram. Det er avholdt felles informasjonsmøte for UNN og man starter 
i februar 2017 med avdelingsvise besøk. 

 
 

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

Rapporteringstekst Årlig melding 
Prevalensregistrering ble utført 11. mai og 1-3. november 2016. Alle enheter ved de tre 
sykehusene gjennomførte registreringen. Prevalenstallet for UNN var 4,8 % for 2016. 

 
 

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

 
 

Rapporteringstekst Årlig melding 
Med unntak av aortakoronar bypass (94,9 %) har alle inngrep over 95 % oppfølging i UNN 
i 2016. 

 
 

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

 

UNN hadde en 20 % reduksjon i disse midlene fra 2012 til 2015. Tall for 2016 er ikke klar 
ennå. Våren 2016 ble Antibiotikastyringsprogram vedtatt og Antibiotikateam (A-team) ble 
konstituert høsten 2016. A-team er i gang med implementering av 
antibiotikastyringsprogrammet som også har som et av målene at de bredspektrede midlene 
skal reduseres med 30 % innen 2020 sammenlignet med 2012. 

 
 

4.4 Beredskap  
 

 
Mål 2016:  

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
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UNN har planlagt å gjennomføre 24 ROS i 2016 knyttet til systemer med sensitiv 
personopplysninger, hvorav 5 er knyttet til MTU og fjerntilgang. Dette gjennomføres 
klinikkvis. 
 
UNN har pr. 1.1.2017 gjennomført 10 ROS, samt 6 ROS som ikke opprinnelig var planlagt, 
men som måtte prioriteres (tilgangsrettigheter til leger og helsepersonell, teknisk 
installasjoner mv.). 
 
Årsaken til at målet på 24 ROS ikke er oppfylt skyldes delvis kapasitet hos sikkerhetssjefen 
samt utfordringer til å samle nødvendig personell fra klinikkene. 
Gjennomføring av ROS vil fortsette i 2017 (de 14 som ikke er gjennomført i 2016 og 7 som 
opprinnelig er planlagt gjennomført i 2017).  

 
 

• Ivareta arbeidet med løpende oppfølging av planverk for beredskap. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Planverket for beredskap blir oppdatert fortløpende i tråd med endringer i organisasjonen 
og endrede omgivelser.  

 
 

• Følger opp at påtalte avvik i Riksrevisjonens rapport om beredskap lukkes og at 
oppfølgingen rapporteres i tertialrapportene. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Beredskap er ikke rapportert i 1. eller 2. tertial etter mal fra Helse-Nord.  

 
 

Foretaksspesifikke mål 2016 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge  

• Ferdigstille prosjekt «VAKe2». Det skal utarbeides driftskonsept og 
dokumentasjon av løsningen innen utgangen av 2016, i nært samarbeid med 
helseforetakene og Helse Nord IKT. Forslag til finansieringsmodell skal 
utarbeides innen utgangen 30.04.2016. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Det er utarbeidet et driftskonsept og dokumentasjon av løsningen innen fristen. 
Driftskonseptet er i varierende grad implementert i de fire helseforetakene. Harstad 
Sykehus har ikke implementert teknologien (utsatt) etter eget ønske. Søknad om 
overtakelse av eierskap og konsept er sendt til HN-ikt. Gjenstående arbeid er overgangen 
mellom implementering og daglig drift. Forslag til finansieringsmodell under utarbeidelse. 

 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse 
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Mål 2016: 

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

 
I forbindelse med utredningen av «UNNs fremtidige behov for kompetanse og personell 
frem mot 2025» er UNN ved Klinisk utdanningsavdeling og Personal- og 
organisasjonsavdelingen i gang med trening i bruk av Nasjonal bemanningsmodell 
(NBM) i 2016. NBM ble første gang presentert for representanter fra nevnte avdelinger 
på Opplæringsdag i scenariometodikk og regional bemanningsmodell i Helse Nord, 
Gardermoen 17.oktober 2016.  
 
I etterkant av nevnte opplæringsdag er det arrangert egen opplæringsdag på UNN 29. 
november 2016, hvor hensikten var å dels bli kjent med og prøve ut senariometodikk og 
regional bemanningsmodell (RBM), og dels å vurdere aktuelle 
fagområder/personellgrupper for denne metodikken. Det faglige opplegget var ved 
rådgivere fra Helse Nord RHF.  
 
RBM ble innen utgangen av 2016 vurdert til å kunne brukes som del av metodikken i 
nevnte utredningsarbeid, og noen resultatdata fra RBM tas med i intervjuer med 
klinikkene. Det skal være resultatdata som vi vet er riktige og troverdige. RBM 
analyserer ut fra fagområde og vi tar utgangspunkt i de fagområder som vi vet er 
sårbare/mangelfulle områder i fremtiden. Våre konkrete erfaringer med bruk av 
NBM/RBM vil formidles videre slik at verktøyet kan videreutvikles. 
 
Tekniske utfordringer knyttet til RBM:  
RBM oppleves som et komplekst og «tungt» verktøy som krever en kraftig datamaskin 
for å kunne kjøre prosessen (analyser). I tillegg er installasjon av Excel-64 bit en 
forutsetning for å kunne bruke modellen. I UNN brukes Office-pakken 32-bit og den 
samkjører dessverre ikke med Excel 64-bit. Saken ble sendt til IKT i september 2016 og 
er fortsatt under behandling. 

 

 
 

• Ta i bruk regional handlingsplan for rekruttering. 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN har bidratt og ledet regional nettverksgruppe for rekruttering som har utarbeidet 
planen. Den har vært orientert om i ulike fora og skal i mer operativ grad implementeres i 
HN som helhet i 2017.Dette blir en sentral oppgave for regionalt rekrutteringsnettverk. For 
øvrig brukes planen og modellen for rekruttering i UNN. 

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

Tilleggskrav for ambulansefaglærlinger: 50 % skal rekrutteres fra videregående 
skole i egen helseregion. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN innfrir måltallene for praksis, turnus- og lærlingeplasser i 2016. UNN har til sammen 
33 turnuslegeplasser pr halvår. Disse er tatt i bruk og oppfylt etter gjeldende rekrutterings 
og tilsettingskriterier fra HOD for 2016. 
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Tilleggspkt. ambulansefaglærlinger:  
UNN rekrutterer primært fra skolene i UNNs lokalsykehusområde (Senja og Solhaugen 
VGS). Det er forskjellig fra år til år hvilke elever skolene har og ikke minst hvem som 
søker. Når vi rekruttere fra andre videregående skole fra andre deler av landet f.eks Lucas 
vgs (Trondheim) er dette primært elever som er hjemmehørende i vår helseregion. Dette er 
også svært viktig for oss å kunne gjøre for å sikre en så god lokal rekruttering som mulig.  
 
Inntaket i 2015: 11 av 13 var fra Senja eller Solhaugen VGS. 
Inntaket 2016: Spesielt år da Senja vgs opprettet et ekstra skoleår etter ønske fra UNN 
ambulanseavdelingen, med tanke på forskriftsendringer for bemanning av ambulanse.  
Dette året var 6 av 15 lærlinger fra Helse Nord. Vi leser tilleggskravet som at dette gjelder 
helseregionen (Helse Nord), ikke bare UNN. Dvs at hvis UNN tar inn lærlinger som er 
utdannet fra Lakselv vgs, Karasjok vgs eller Sandnessjøen så er disse med i dette kravet. 
For 2016 innfrir UNN ikke kravet som det er beskrevet, UNN havner på 40 %. I 2015 var 
tilsvarende andel rundt 85 %. 

 
 

• Delta i prosjekt «ledermobilisering». 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN deltar i prosjektet i 2017. 

 
 

• Rekruttere deltakere til Master i helseledelse i henhold til målgruppe og 
intensjon for studiet. 
 

 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN annonserte studiet internt på intranett og jobbet også aktivt mot ledere for å få 
kvalifiserte kandidater med på studiet. Samtlige plasser ble oppfylt og samtlige kandidater 
fylte kravene samt var svært motivert for å starte opp. 

 
 

• Rekruttere deltakere til Nasjonalt topplederprogram.   
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN inviterte klinikksjefene til å spille inn deltakere og angi både bakgrunn og hensikt 
med kandidat som ble foreslått. UNN deltok med to kandidater på hvert kull i 2016 og nye 
kandidater er klare for  programmet i 2017. 

 
 

• Måltall ufrivillig deltid og stillingsandel blant fast ansatte per 31.12.16 per 
foretak: 
Foretak Andel deltid mindre enn Stillingsandel større enn 
FIN 16 % 92 % 
UNN 19 % 92 % 
NLSH 30 % 92 % 
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HSYK 30 % 92 % 
 

Rapporteringstekst Årlig melding  
Uønsket deltid registreres i personalportalen.  Det er den enkelte deltidsansatt som 
må ta et aktivt valg for om den er uønsket eller ønsket deltid.  Ved UNN er det 46 
ansatte som har registrert uønsket deltid.  Av disse er en ansatt i deltid mindre enn 30 
% og seks i en større stillingsandel enn 92 %.  

 
 

• Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS.  
 

UNN har hatt som mål å ta i bruk ABP for alle yrkesgrupper. Vi har kommet langt med de 
tradisjonelle pleiegruppene, men har kommet kortere med dagarbeidere, inkl. legegruppen. 
Arbeidet er ressurskrevende. Det er vedtatt en prosess for planarbeid for legegruppen, men 
denne har lagt på is i påvente av beslutninger fra Rikslønnsnemda da det kan komme 
beslutninger som vil kunne påvirke planlagt prosess. Likevel tilstrebes lengst mulig 
planhorisont, selv om nok ikke alle enheter klarer å innfri kravet til 6 måneders 
planhorisont.  

 
 

• Bidra i arbeidet med å innføre ny legespesialitetsstruktur 
 

 
UNN har bidratt sterkt til dette arbeidet gjennom fast deltagelse i det interregionale 
prosjektet for ny spesialistutdanning. Både regional koordinator og etter hvert også nytilsatt 
fagsjef har deltatt. 
 
Det har vært godt samarbeid også mellom personal- og organisasjonsadelingen og Klinisk 
utdanningsavdeling i arbeidet å utvikle nye rutiner for tilsetting i LIS stillinger. 
 
Personal- og organisasjonsavdelingen har videre prosjektmedarbeider som leder 
implementering av kompetanseportalen i UNN. Dette arbeidet har en sterk forgrening til ny 
spesialistutdanning ved at løsningen skal brukes til å registrere oppnådde læringsmål i 
spesialistutdanningen. 

 
 

• Delta i prosjekt for utvikling og innføring av regionalt system for 
kompetanseledelse, og ta dette i bruk. 
 

 
Prosjektet Innføring av Kompetansemodulen i Personalportalen startet opp 1.3.2016, og 
skal etter prosjektplanen avsluttes 1.3.2018. Arbeidet med Kompetansemodulen i UNN 
foregår etter planen vedtatt i prosjektgruppa. Prosjektleder i UNN har vært involvert i 
prosesser og bidratt til å nå delmål som er definert i prosjektgruppa. I UNN har 
Oppvåkning, Intensiv, og Mikrobiologisk laboratorium vært med i piloten. Det er 
gjennomført workshoper og kurs for pilotdeltakerne. De har lagt inn kompetanseplaner i 
modulen, og tildelt disse til medarbeidere. Tilbakemeldinger fra pilot-enhetene ble 
rapportert fortløpende til regional prosjektleder og har bidratt blant annet til å tilpasse 
verktøyet til våre behov og til å forbedre opplæringsmateriell. Kompetansemodulen er 
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integrert med Campus. Det som gjenstår er å få inn medarbeidernes CV her. Dette vil bli 
gjort i løpet av januar/februar 2017. 
 
Det er utarbeidet utrullingsplan i UNN. Planlagt dato for start av utrulling av 
Kompetansemodulen er mars 2017. Lokal prosjektleder i UNN har hatt et 
informasjonsmøte om utrulling av Kompetansemodulen med tillitsvalgte og verneombud. 
Utrullingsmåten ble vurdert positivt. Det er utarbeidet en AMU-sak og en sak til 
ledergruppa der utrullingsplanen blir presentert. Prosjektleder holder på å presentere 
Kompetansemodulen i avdelinger/seksjoner som ønsker å få mer utdypende informasjon 
om verktøyet. 

 
 

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

 
En rekke av UNNs lederutviklingstilbud er nå å finne på e-læring. Ett av UNNs mål er at de 
kursene som er praktisk, faglig og intensjonsmessig hensiktsmessig å gjennomføre på e-
læring skal over på e-læring. Det vil si at de fleste administrative lederkurs er nå på e-
læring.For hvert kurs som utvikles vurderes også om deler kan gjøres gjeldende via e-
læring. 
 
I løpet av 2016 gikk bruken av e-læringsplattformen Campus ved UNN over i en 
«stordriftssituasjon» med 28983 kursgjennomføringer. De fleste organisatoriske 
enheter ved UNN har tatt i bruk e-læring som verktøy for kompetanseheving der 
ledere har mulighet til å ta ut rapporter som viser hvilke ansatte som har fullført/ikke 
fullført nødvendige e-læringskurs. 
 
UNN og UiT Helsefakultet har siden 2012 samarbeidet om å etablere, drifte og 
videreutvikle Ferdighets- og simuleringssenteret i Tromsø. I 2015/16 ble det 
gjennomført en kartlegging av fremtidig behov for ferdighets- og simuleringstrening i 
UNN, og på bakgrunn av denne kartleggingen vedtok UNNs direktørmøte den 15. mars 
2016 at UNN skal prioritere fremtidige øvingslokaler og utstyr til ferdighets- og 
simuleringstrening, med særlig vekt på utdanningsaktiviteter knyttet til regionalt 
utdanningssenter for legespesialister, tverrfaglige og tverrprofesjonelle simuleringer 
og scenariotrening og trening på polikliniske aktiviteter. Kvalitets- og 
utdanningssenteret v/Klinisk utdanningsavdeling ble bedt om å utarbeide mandat for 
dette arbeidet, og samarbeide tett med Drifts- og eiendomssenteret og Felles 
utdanningsutvalg mellom UNN og UiT Helsefakultetet (FUU). 
 
Pågående utredning fokuseres på den mest hensiktsmessige måten å legge til rette 
for slik trening – både administrativt, arealmessig og hvordan man skal sikre at 
utstyrsparken ivaretar treningsbehovet og vedlikeholdes.   
Spørsmålene som rapporten skal svare på, jf. Mandat (utdrag):  

• Hvordan organisere ferdighets- og simuleringssentra?  
• Hvilke lokaler i UNN og UiT egner seg til å drive ferdighets- og simuleringstrening 
• Hvilket utstyr trenger vi?  

Det tas utgangspunkt i behovene for trening som fremkommer i rapporten Behov for 
kompetanseheving gjennom ferdighets- og simuleringstrening av 3. februar 2016 og Det 
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helsevitenskapelige fakultets framtidige planer og behov for slik trening, samt sees 
hen til nasjonale og regionale føringer for slik trening. Arbeidet ferdigstilles 1. juni 
2017. 

 
 

• Gi alle ledere opplæring og muligheter til utvikling gjennom kurs og møteplasser 
som dekker den basiskompetanse ledere skal ha. 

 
UNN har ett lederutviklingsprogram som består av en rekke kurs som gjennomføres både 
som e-læring og som ordinær undervisning med fysisk oppmøte. Kursene omfatter alt fra 
administrative rutiner til trening og utvikling av lederrollen. Programmet innehar også 
temakurs som for eksempel ledelse gjennom relasjoner, rekrutteringskurs for ledere mv. 
Kursene gjøres kjent gjennom intranett og egen side som heter «Kurs for ledere». Alle 
nytilsatte ledere får egen opplæringsplan som følges opp av leder over leder. 

 
 

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

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Lederhåndboken er under utarbeiding.  Planlagt lansert mars/april 2017. 

 
 

• Legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 
eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre 
helseforetak i landet.  
 

 
Regionalt utdanningssenter ble ikke etablert i UNN i 2016. Årsaken til dette var at 
forutsetningene ikke var klarert i det interregionale prosjektet før sent på høsten 2016. 
 
Regional koordinator ble fast tilsatt 1.mars 2016. I juni – september 2016 ble en questback 
spørring gjort for å kartlegge alle LIS i regionen, mht. hvor langt de var kommet i sine 
utdanningsløp, og hva de manglet. Dette for å kunne legge til rette for fullføring av 
utdanningsplan for de som hadde fast ansettelse i et av foretakene i HN. 
Dessverre oppnådde denne kun 50% svar. 
 
Det er gjort forarbeid i regionen for å benytte Personalportalen til å koordinere behov 
og tilgang til gruppe 1 tjeneste og tilsvarende. 

 
 

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

UNN har god oversikt over utdanningskapasitet og hvor mange som per i dag er i 
videreutdanningsforløp gjennom virksomhetsrapport for utdanning 2016. 
 
Før arbeidet med UNNs behov for fremtidige behov for kompetanse og personell frem 
mot år 2025 pågår og ferdigstilles ila vår 2017, vi ikke ha en overordnet plan for 
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videreutdanninger, det er det den enkelte klinikk som har for sitt personell og 
gjennom egne strategiske utviklingsplaner.  
 
Formålet med nevnte og omfattende utredning er å få et samlet fremtidsbilde av 
kompetansebehovet som grunnlag for en styrt planlegging av foretakets 
kompetanseutvikling- og planer.  
 
Hva skal utredes? 
- Hvilke personellgrupper trenger UNN å rekruttere og beholde fremover for å sikre 

forsvarlig og effektiv drift? 
- Hvor mange av de ulike personellgrupper er det behov for?  
- Identifiser og vurder mulige områder for oppgavedeling mellom eksisterende og nye  
  personellgrupper? 
- Hvilke formelle utdanninger vil det være behov for og dimensjoneringen av 

disse 
- Er det, og i så fall hvilke personellgrupper bør UNN fremover gi spesiell 

oppmerksomhet og utarbeide overordnede tiltak overfor? 
 

 
 
Foretaksspesifikke mål  
 
Universitetssykehuset Nord- Norge 

• Etablere et regionalt utdanningssenter for å ivareta utdannings- og 
læringsaktiviteter, samt andre oppgaver i ny ordning for legenes 
spesialistutdanning. Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet 
spesialistutdanning. Planlegge for iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 
2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny ordning.  
 

 
Klinisk utdanningsavdeling (KUA) har bidratt sterkt til det interregionale prosjektet 
for ny spesialistutdanning. Både regional koordinator (70% av tiden) og etter hvert 
også nytilsatt fagsjef har deltatt. 
 
KUA koordinerte høringen av forskrift for ny spesialistutdanning, høring av 
læringsmål Del 1 og nå i 2017, høring av læringsmål Del 2og Del 3. Det ble 
gjennomført informasjonsmøter om ny utdanning, i alle 4 HF høsten 2016. Regionalt 
seminar for Del 1 er berammet til 1.februar 2017. Veilederkurs annonseres i uke 4 
2017 og avholdes i april 17. 
 
Regionalt utdanningssenter ble ikke etablert i UNN i 2016. Årsaken til dette var at 
forutsetningene ikke var klarert i det interregionale prosjektet før sent på høsten 
2016. Senteret etableres når senterleder tilsettes og tiltrer i 2017. UNN etterlyser 
fortsatt finansiering for denne regionale funksjonen. 

 
 

• Forberede at regional finansiering knyttet til helseompetanse.no f.o.m. 2017 vil 
overføres til regionalt nettverk for e-læring. 
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Rapporteringstekst Årlig melding  
Helsekompetanse har ikke hatt øremerket regional finansiering, men intern finansiering fra 
UNN.  UNN følger opp styringssignalene i forhold til virksomheten i Helsekompetanse. 

 
 

• Legge til rette for at utviklerkompetansen innenfor e-læring gjøres tilgjengelig for 
regionalt utdanningssenter og e-læringsnettverket. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Målet er oppnådd gjennom at E-lærings koordinator i RHF’et har deltatt i 
arbeidsgruppe i det interregionale prosjektet for ny spesialistutdanning. Ingen nye 
kurs er bestilt så utviklerkapasitet har så langt ikke vært etterspurt.  

 
 

• Helsekompetanse.no sin utvikling av e-læringskurs skal være basert på 
etterspørsel og koordinering med samarbeidspartnere og KS Læring.  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
UNN følger opp styringssignalene i forhold til virksomheten i Helsekompetanse. 

 
 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
 
 
Mål 2016 

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

UNN har etablert en overordnet tidfestet plan for å sikre gjennomføring og oppfølging av 
MU 2016: 

- Planlegging, informasjon og organisatoriske forberedelser høsten 2016.  
- Gjennomføring av spørreundersøkelsen i ukene 46-48.  
- Oppfølging av undersøkelsen med tiltaksarbeid og utarbeidelse av handlingsplaner 

er lagt til første halvdel av 2017.  
- MU 2016 skal evalueres høsten 2017. 

 
MU 2016 ble gjennomført i hht. plan og på en tilfredsstillende måte. Målet om 70 % 
deltakelse ble imidlertid bare delvis oppnådd. 71,6 % var innom selve spørreundersøkelsen, 
men 9,9 % valgte aktivt å ikke sende inn spørreskjema. Det ga en total svarprosent i UNN 
på 62 %. En foreløpig analyse, basert på tidligere undersøkelser og tilsvarende svarmønster 
i de andre store foretakene i Helse Nord, kan tyde på at valgalternativet «ønsker ikke svare» 
hadde en uhensiktsmessig fremtredende plassering i spørreskjema som kan ha påvirket 
respondentenes svarmønster.  
 
UNN deltar i videreutvikling og pilotering av ny nasjonal undersøkelse som slår sammen 
medarbeiderundersøkelsene, pasientsikkerhetsundersøkelsen og HMS-undersøkelsen. 
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• Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært 
skal dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av 
helseforetakene for egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å 
redusere bruk av vikarer. 
 

UNN har etablert en nettbasert plattform for informasjonsdeling mellom klinikker og 
lokalisasjoner. Endelig ferdigstilling kom for sent for å kunne tas i bruk for sommeren 
2016. Det er undervist om plattformen, men videre informasjon om plattformen planlegges. 
 
Det er videre startet opp et arbeid for å etablere en klinikkovergripende feriegruppe. 
Direktørens ledergruppe har bestemt at gruppen skal ledes på omgang fra klinikkene. 
Gruppen har etterlyst samordning mellom helseforetakene fra Helse Nord. 

 
 

• Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial 
rapporteres tiltak for å nå målet. 
 

IA-handlingsplan for 2016 har satt fokus på mål og tiltak for å redusere sykefravær. 
Overordnede mål og tiltak har vært følgende:  

- Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse.  
- Gjennomføring av utviklingssamtaler med alle medarbeidere i hver enhet. 
- Obligatorisk IA-opplæring for ledere med personalansvar, og IA-opplæring som 

tilbud til tillitsvalgte og verneombud. 
- Systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere iht. prosedyre «Oppfølging av 

gravide arbeidstakere». 
- Enheter med sykefravær over 7,5% skal identifisere og analysere årsaker til 

fravær og sette inn tiltak som kan reduserer dette. 
- Voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus skal jobbe med 

forebygging av vold og trusler. 
 
Det foreligger ikke statistikk over hvor mange enheter som har utarbeidet og fulgt opp siste 
medarbeiderundersøkelsen (MU) fra 2014. Stikkprøver indikere at mange har gjennomført 
oppfølging, men det er fortsatt potensiale for forbedring i oppfølgingsarbeidet. Derfor har 
det blitt lagt trykk på at oppfølgingsarbeidet etter Medarbeiderundersøkelsen i 2016 skal 
gjennomføres av alle enheter. Det er også en av målsetningene for IA-handlingsplan for 
2017.  
    
Utviklingssamtalen er et verktøy for å kartlegge medarbeiders potensiale for utvikling, 
samtidig som det er en metode for å fange opp arbeidsmiljøforbedringer på individnivå. Da 
tiltaket setter individuelt arbeidsmiljø på dagsorden vil tiltaket kunne være med på å 
forbygge risiko for fremtidig sykefravær.  Det foreligger i likhet med MU ikke statistikk 
som kan påvise at utviklingssamtalen er gjennomført i alle enheter. Erfaringer viser at det 
kan være spesielt utfordrende for ledere med store kontrollspenn å gjennomføre dette 
tiltaket.  
 
Obligatorisk IA-opplæring (heldagskurs) omhandler temaene helsefremmende 
arbeidsplasser, forebygging og oppfølging av sykefravær. Tiltaket er rettet mot ledere, 
tillitsvalgte og verneombud og har som hensikt å forbedre arbeidet med forebygging, og 
oppfølging av sykefravær. I 2016 er det gjennomført 9 kurs med 298 deltakere.  
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Systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere. Det er utarbeidet prosedyrer for 
oppfølging av gravide arbeidstakere og bedriftshelsetjenesten (BHT) bistår arbeidsgivere på 
forespørsel å være med i trekantsamtaler med den gravide ansatte. Denne bistanden er i 
liten grad etterspurt fra klinikkene. Ved UNN Narvik har BHT gjennomført opplæring til 
ledere i oppfølging av gravide arbeidstakere Kurs var planlagt ved UNN Tromsø, men ble 
kansellert grunnet lav påmelding.  
 
Da rundt 10% av sykefraværet i UNN4 er relatert til svangerskap er det hensiktsmessig å ha 
fokus på denne gruppen for å redusere fravær. Ved Akershus universitetssykehus har 
lederopplæring i oppfølging av gravide og bistand fra BHT i trekantsamtaler resulterte i at 
gravide, som var involvert i tiltaket, sto 12 uker lengre i jobb. 
 
Enheter med sykefravær over 7,5% skal identifisere og analysere årsaker til fravær og sette 
inn tiltak som kan reduserer dette. Bedriftshelsetjenesten (BHT) har vært involvert i 
31saker for å bistå i gjennomføring av dette tiltaket. De sakene BHT ikke har vært involvert 
i foreligger det ikke statistikk over.  
 
Forebygging av trusler og vold har vært et av temaene i de skreddersydde IA-kurs i psykisk 
helse- og rusklinikken. I tillegg har BHT i samarbeid med UIT arrangert heldagskurs med 
temaet systematisk forebygging av og miljøterapeutisk tilnærming til trusler og vold. 
Eksponering for trusler og vold på arbeidsplassen øke risiko for sykefravær radikalt ifølge 
forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er derfor viktig å jobbe med 
forebyggende tiltak rettet mot denne faktoren. 

 
 
 
6 Forskning og innovasjon  
 
 
Mål 2016 

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

 
Annonser om tverregionale forskningsmidler er publisert på UNNs nettsider, samt at 
informasjonen er formidlet til forskningsgruppeledere. Informasjon om 
støttemuligheter er gitt til miljøene. Kvalitets- og utviklingssjefen sitter i 
styringsgruppe for KLINBEFORSK (Det fellesregionale/nasjonale programmet for 
klinisk behandlingsforskning). 

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

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

4 Tall fra NAV 2014 
5 Rapport 06.03.2015 fra arbeidsgruppe nedsatt av HOD og KD – se 
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/moter/Innkallinger/2015/290515/rapport-nasjonal-
gruppe-6-mars-2015.pdf 
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Man avventet resultater fra Husebekk-rapporten. Oppdraget med utvikling av en 
modell for budsjettering av totale kostander er gitt til Helse Sør-Øst. Inven2s 
budsjettmodell kan tas som utgangspunkt i påvente av utviklet løsning. 

 
 

• Det er i samarbeid mellom de fire RHF-ene og under ledelse av Helse Sør-Øst RHF 
gjennomført et forskningsbasert pilotprosjekt basert på et egnet 
informasjonssystem for måling av innovasjonsaktivitet i helseforetakene, med 
deltakelse fra både universitetssykehus og helseforetak uten 
universitetsfunksjon, jf. anbefalinger i rapport fra NIFU6 fra 2015. 
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Arbeid med måling av innovasjonsaktivitet på UNN pågår i regi av avdeling for 
Innovasjon & Implementering. Elektronisk verktøy for registrering av 
innovasjonsaktivitet er pilotert.  

 
 

• Implementere tiltakene i Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016–
2020, sammen med RHF-et.  
 

 
Rapporteringstekst Årlig melding  
Brukermedvirkning:  

• kurs i brukermedvirkning for brukere var arrangert våren 2016 
• det arbeides med forberedelser til et nasjonalt workshop om 

brukermedvirkning (planlagt våren 2017) 
Forskningskultur:  

• ansvar og roller knyttet til forskning tydeliggjøres gjennom formidling og kurs 
Legges til rette for utvikling av toppmiljøer, nasjonal og internasjonalt:  

• støttefunksjon og rutiner forbedres i samarbeid med Helsefak. Antall søknader 
til EU fra Tromsø-miljøer er økt 

Støttefunksjoner for forskere i helseforetak/region: 
• stilling for helsefaglig forsker med regionalt ansvar er under utlysning 
• stilling for statistikker med regionalt ansvar er under utlysning 
• KFA deltar i et nasjonalt nettverk for forskningsstøtteenheter 
• eCRF REDCap er tatt i bruk på UNN og Finnmarkssykehus 
• Samarbeid startet med forskningsstøtteenhet i Sverige 
• KFA deltar i regionalt forum for forskningsstøtteenheter 
• Et nytt kurs i Systematiske oversiktsartikler er søkt som phd-kurs 

Utvikle og forbedre rutiner for implementering av forskningsresultater: 

6 Rapport september 2015: NIFU arbeidsnotat 16-2015 - Måling av innovasjonsaktiviteten i 
helseforetakene: En videreutvikling av de nasjonale indikatorene for innovasjon i helsesektoren. 
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• Dialog startet med en forskningsstøtteenhet i Sverige vedrørende deres 
erfaring med systematisk arbeid innen evidens-basert medisin. 

 
 
Foretaksspesifikke mål 2016:  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

• Infrastruktur for utprøving av nye innovasjoner som nytt medisinsk-teknisk 
utstyr skal styrkes. 
 

 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i 2016 som jobbet med revisjon av tjenestetilbudet 
til Forskningsposten og mandatet til Vitenskapelig råd. I det nye mandatet foreslås det 
at man vektlegger innovasjonspotensialet i prosjekter. Man jobber også nasjonalt med 
kartlegging av krav som stilles til kliniske utprøvingssentre som skal gjennomføre 
tidlig fase studier. Forskningspostens ansatte deltar i dette arbeidet 

 
 

• Prioritere gjennomføring av egne multisenterstudier, samt internasjonale, 
nasjonale og studier knyttet til NorCRIN (Norwegian Clinical Research 
Infrastructures Network). 

 
I det nye mandatet til Forskningsposten og Forskningspostens vitenskapelige råd 
foreslås det at man prioriterer prosjekter med innovasjonspotensialet, egne 
multisenterstudier samt store internasjonale og nasjonale kliniske studier. 
 
Informasjon om utlysning av tverregionale midler er formidlet via UNN intranett samt 
direkte til relevante miljøer.  

 
 

• I samarbeid med Helse Nord RHF sørge for at det nyetablerte Nasjonalt senter for 
e-helseforskning (NSE) organiseres med en fagprofil og tilhørende ledelses- og 
styringsformer som kan ivareta de forpliktelser og formål som følger av 
bevilgningen over statsbudsjettet. Senteret skal i tillegg til sin frie forskning 
finansiert gjennom søknader (forskningsråd, regionale forskningsmidler, EU mv.) 
også ha en anvendt profil med vekt på følgeforskning og utredninger på bestilling 
fra helsemyndighetene. Det skal etableres en nasjonalt sammensatt 
styringsgruppe for senterets virksomhet, og i samarbeid med det nye e-
helsedirektoratet utvikles rutiner for bestillinger og leveranser. Helse Nord RHF 
vil spesifisere dette oppdraget ytterligere gjennom et særskilt oppdragsbrev. 
 

 
NSE organiseres som forutsatt, og nasjonal styringsgruppe er etablert. 
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7 Styringsparametere 2016 
 
Rapportering fra helseforetakene på styringsparametre m.v. er innarbeidet i 
dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg. Vi har etter henstilling fra helseforetakene 
gjennomgått hvilke styringsparametre det skal rapporteres på, og hvilke Helse Nord 
RHF kan svare HOD på direkte. 
 
 
8 Oppfølging og rapportering 
 
Der er kun offisielle NPR data som er grunnlag for rapportering, og der det er mulig kan 
NPR data til rapportering hentes fra virksomhetsportalen Helse Nord LIS. 
 
Andre nyttige linker som kan brukes for innhenting av informasjon: 
 
Lenke til nasjonale kvalitetsindikatorer: http://nesstar2.shdir.no/webview/  
Lenke til statistikkalender Norsk pasientregister: http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-
pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx 
Helsenorge - Kvalitet i helsetjenesten – indikatorer  
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistrene - http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/ 
 
 
9 Sak til HF styrebehandling 

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

 
 

Rapporteringstekst årlig melding  
UNN har styrebehandlet handlingsplaner for pasientsikkerhet og gitt status til styret på 
innføringen av tiltakspakkene i 2016. GTT-resultater er rapportert til styret i ledelsens 
gjennomgang etter 2. tertial 2016. UNN-styret har i juni 2016 behandlet en egen sak om 
utvikling av kontinuerlig forbedring i UNN, der forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet 
er sentralt. UNN-styret behandlet i samme møte en egen sak om UNNs resultater for 
nasjonale kvalitetsindikatorer (resultatindikatorer) og nasjonale kvalitetsregistre. 

 
 

• Tertialvis styrebehandling av status for oppfølging av oppdragsdokument 2016, 
med fokus på krav som blir vanskelig å få gjennomført i 2016, med tiltak. 

 
 

Oppdragsdokumentet og tertialrapportene er fulgt opp i styresaker gjennom året med særlig 
fokus på punkter som er utfordrende å gjennomføre. 

 
• Området informasjonssikkerhet med tilhørende status på ROS-analyser skal 

behandles særskilt av helseforetakets styre innen 1.1.17. Styresaken skal 

56 
 

Sak 21/2017 - vedlegg 1

Sak 21/2017 - side 62 av 64

http://nesstar2.shdir.no/webview/
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/norsk-pasientregister-npr/statistikkalender/Sider/default.aspx
https://helsenorge.no/Helsetjenester/Sider/Kvalitet-i-helsetjenesten.aspx
http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/


  

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

 
UNN har planlagt å gjennomføre 24 ROS i 2016 knyttet til systemer med sensitiv 
personopplysninger, hvorav 5 er knyttet til MTU og fjerntilgang. Dette gjennomføres 
klinikkvis. 
 
UNN har pr. 1.1.2017 gjennomført 10 ROS, samt 6 ROS som ikke opprinnelig var planlagt, 
men som måtte prioriteres (tilgangsrettigheter til leger og helsepersonell, teknisk 
installasjoner mv.). 
 
Årsaken til at målet på 24 ROS ikke er oppfylt skyldes delvis kapasitet hos sikkerhetssjefen 
samt utfordringer til å samle nødvendig personell fra klinikkene. Gjennomføring av ROS 
vil fortsette i 2017 (de 14 som ikke er gjennomført i 2016 og 7 som opprinnelig er planlagt 
gjennomført i 2017).  
 
Egen sak til UNNs styre om informasjonssikkerhet vil bli fremmet i første halvår 2016. 
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