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26/2019 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 27.3.2019 

Saksansvarlig: Einar Bugge                        Saksbehandler: Hans Petter Bergseth  
 
Årlig melding 2018 
 

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

Bakgrunn 

Årlig melding 2018 rapporterer i hvilken grad Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har 
fulgt opp kravene i Oppdragsdokument 2018 fra Helse Nord RHF til helseforetakene, og 
redegjør for planlagte tiltak på områder der målene ikke er nådd. 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 2018 for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord RHF. 

Saksutredning 

UNN har i 2018 særlig hatt fokus på å videreføre arbeidet med å utvikle gjennomgående system 
og kultur for kontinuerlig forbedringsarbeid, herunder læring av hendelser. Overordnet og i 
mange enheter har også innflytting i A-fløya og PET-senteret med endrede rutiner hatt et stort 
fokus. 
UNN har hatt oppfølgingsaktiviteter på stort sett alle områder i oppdragsdokumentet for 2018, 
men samtlige oppfølgingspunkter er ikke fullt ut oppfylt. Noen av rapporteringspunktene er 
løpende aktiviteter som ikke ferdigstilles i 2018, og er gjenstand for langsiktig arbeid og 
kontinuerlig forbedring.  
Det vises til vedlagte saksutredning og hoveddokumentet Årlig melding for nærmere omtale av 
spesifikke områder i meldingen. 
 

Medvirkning 

Saken forelegges ansattes organisasjoner og vernetjenesten, brukerutvalgets arbeidsutvalg samt 
arbeidsmiljøutvalget i egne møter i uke 11. Protokoller fra disse møtene forelegges som 
referatsaker til styrets behandling 27.3.2019.  
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Vurdering 

Den overordnete vurderingen er at de fleste oppdragene i Oppdragsdokument 2018 er enten 
oppfylt eller påbegynt. 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, tertialrapporter og saker knyttet til enkeltforhold.  
 
Etter direktørens vurdering er det også i 2018 fremgang i foretakets arbeid med internkontroll, 
og dette vil ytterligere bedres i tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helsetjenesten når nytt system for ledelsens gjennomgang gradvis implementeres over de neste 
to år. Selv om direktøren er fornøyd med at arbeidet på en rekke områder knyttet til pasientens 
helsetjeneste og kvalitet, pasientsikkerhet og smittevern gir resultater, er resultatene ikke gode 
nok på flere områder. Det er ikke tilfredsstillende at det ikke er oppnådd ytterligere nedgang i 
antall fristbrudd og i ventetid og at måloppnåelsen i gjennomføring av kreftpakkeforløpene er 
noe redusert i 2018. Innen utdanning er det en god utvikling i foretaket, mens det fortsatt er 
behov for å styrke arbeidet med forskning og innovasjon. 
 
Den økonomiske situasjonen med resultat langt under budsjett medfører at det vil kunne bli 
særdeles utfordrende å imøtekomme foretakets betydelige investeringsbehov i årene som 
kommer. Dette er urovekkende, og tiltaksarbeidet for å oppnå ønsket økonomisk resultat må ha 
høy prioritet i 2019. Dette omtales nærmere i de løpende kvalitets- og virksomhetsrapportene til 
styret og i egne økonomisaker. 
  
Det aller viktigste for å utvikle UNN videre i tråd med føringene om å utvikle Pasientens 
helsetjeneste, nå målene i foretakets visjon og overordnete strategi er å utvikle UNN som en 
lærende organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring. Det forutsetter størst mulig grad av 
åpenhet og en gjennomgående kultur for å lære av avvik og uheldige hendelser, og systematisk 
gjennomgang av en rekke prosesser og forløp med tanke på forenkling og forbedring. Dette 
henger også tett sammen med behovet for systematisk tiltaksarbeid for å oppnå nødvendig 
økonomisk resultat, og vil være et hovedfokus for direktøren i 2019. 
 

Konklusjon 

Direktøren anser at den årlige meldingen og redegjørelsen i denne styresaken gir en 
representativ oppsummering av hvordan oppdraget for 2018 er løst innenfor de gitte rammer, 
samtidig som det pekes på områder som skal utvikles videre i 2019.  

Direktøren anbefaler styret å oversende årlig melding 2018 til Helse Nord RHF. 

 
Tromsø, 15.3.2019 
 
Anita Schumacher (s.) 
administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg:  

1. Saksfremlegg Årlig melding 2018 
2. Årlig melding 2018 fra UNN til RHFet 
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Årlig melding fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord 
RHF 2018 – supplerende saksutredning 
 

Sammendrag 
Årlig melding for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) foreligger som saksfremlegg til 
denne styresaken, etter mal gitt av Helse Nord RHF. Meldingen viser at de fleste krav i 
Oppdragsdokumentet er enten oppfylt eller påbegynt, selv om måloppnåelsen ikke er god 
nok på noen områder. 

Direktøren anser at den årlige meldingen og redegjørelsen i denne styresaken gir en 
tilfredsstillende oppsummering av hvordan oppdraget for 2018 er løst innenfor de rammene 
som var gitt, og anbefaler at meldingen godkjennes for oversending til Helse Nord RHF. 

 

Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen 
 
Med noen få unntak har UNN igangsatt tiltakene i oppdragsdokumentet under dette 
kapittelet. Noen av disse punktene er kontinuerlige oppfølgingsoppgaver. UNN har i 2018 en 
tilnærmet flat tendens eller svak økning i ventetiden etter flere år med nedgang. Ventetid og 
fristbrudd vil fortsatt være fokusområder der det må utvikles ytterligere tiltak for å nå målet 
på 50 dager innen 2021. UNN overholder 86 % av pasientavtalene. Det er noe variasjon 
mellom fagområdene på indikatoren og det er påkrevet med et økt fokus på dette for å nå 
målet om 95 % innen 2021.  
 
UNN inkluderer fortsatt en høy andel pasienter i kreftpakkeforløpene, men har ikke god nok 
måloppnåelse for gjennomføring innen anbefalt forløpstid. Det er fortsatt stor variasjon i 
måloppnåelse mellom ulike forløp.  
 
Det har ikke vært arbeidet systematisk nok med de samiske spørsmålene om helse, språk og 
kulturforståelse. SANKS har i februar 2019 vært og presentert disse utfordringene i 
onsdagsmøtet.  
 
Det pågår prosess regionalt for å endre organisering av regionale forvaltningssentre for 
kliniske IKT- systemer. UNN har aktiv deltakelse i utviklingen av digitale innbyggertjenester, 
deltar i arbeidet med å sikre rimeligere legemidler, har etablert videreføring av raskere 
tilbake, og viderefører arbeidet med å oppfylle krav til håndtering av barn som pårørende.  
 
Somatikk 
 
UNN innførte pakkeforløp ved hjerneslag 1. februar 2018.  18,5 % av pasientene med hjerne-
slag får trombolyse (blodproppløsende behandling) ved UNN, og en meget høy andel av 
disse får dette innen 40 minutter.  
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I UNN får mellom 35 og 40 % av dialysepasienter hjemmedialyse. For kreftpasientene var 
80,5% av pasientene registrert i et forløp og 67,2 % gjennomført innenfor anbefalt 
forløpstid. Det er som tidligere for kreftformer i urinveier og tykk- og endetarmskreft at 
måloppnåelsen er lavest. Arbeidet med å bedre behandling ved hjerteinfarkt med 
gjennomgang av pasientforløpene er godt i gang både med prehospital opplæring og trening 
og registreringer av kritiske tidsfaktorer. Barneavdelingen yter tjenester til Statens Barnehus. 
Det er etablert lokalsykehustilbud for pasienter med sykelig overvekt  
 
Psykisk helsevern og rus. 
 
Tvangsbruken er redusert ved at andelen tvangsinnleggelser er redusert fra 16,5 % til 14,9 % 
i 2018. Det er færre vedtak og færre individer som legges inn med tvang. Vedtak om bruk av 
tvangsmidler er redusert med 3,3 %. 
 
Det har høsten 2018 vært arbeidet målrettet med planlegging av implementering av 
pakkeforløpene innenfor psykisk helsevern og TSB. Selve implementeringen vil bli 
utfordrende, og vil være gjenstand for dedikert oppfølging. Kommunal betalingsforpliktelse 
for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og TSB innføres fra 01.01.19.   
 
UNN har i all hovedsak fulgt opp punktene i oppdragsdokumentet innen somatikk, psykiatri 
og rusfeltet. Det er noen områder som har sen oppstart men disse følges vider opp i 2019. 
Måloppnåelsen er ikke god nok på enkelte områder.  
 
Samhandling med kommuner 
UNN har opprettet et eget fastlegeråd og et klinisk samarbeidsutvalg med kommunene og 
fastlegene. Arbeidet med å utarbeide felles, reviderte prosedyrer for de viktigste akutte 
pasientforløpene er videreført og fullført for noen tilstander. Det er nedsatt 
partssammensatt arbeidsgruppe som skal bedre forløpene for multisyke og avdekke 
hindringer for økt egenmestring. Utvalget ser også på hvordan fordelingen av ansvar og 
oppgaver mellom UNN og kommunene skal foregå. 
 
Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
Det er avholdt møter med all private opptrenings og rehabiliteringsinstitusjoner som har 
avtaler med Helse Nord. Samhandlingsavdelingen arbeider kontinuerlig sammen med 
fagmiljøene med å fullføre inngåelse av avtaler med avtalespesialistene.  
 
Kvalitet  
UNN har utfordringer med å nå kravet om at det ikke skal være korridorpasienter. 
Regelmessig ligger det mellom 2 og 8 pasienter pr døgn på korridor. Dette rapporters 
månedlig i kvalitets- og virksomhetsrapportene. Tendensen er svakt nedadgående og det er 
ved 6 sengeposter utfordringene ligger. 
 
Andelen pasientskader målt med GTT er redusert i siste måling i forhold til tidligere, fra 18,5 
% av innleggelsene i 2016 til 11.25% av innleggelsene i 1. tertial 2018. Dekningsgraden i de 
medisinske kvalitetsregistrene er varierende for UNN. Mange fagmiljø bruker registerdata 
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aktivt i forbedringsarbeid, men det er fortsatt forbedringspotensial i å øke dekningsgrad og 
ta i bruk resultater til eget forbedringsarbeid mer systematisk. 
 
I hovedsak ligger UNN på eller over landsgjennomsnittet på de svært mange 
kvalitetsindikatorene som publiseres nasjonalt. På viktige indikatorer der resultatene for 
UNN ligger under landsgjennomsnitt iverksettes tiltak, herunder vurderingsfristbrudd, 
epikrisetid, trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen og pasienttilfredshet ved 
kirurgisk behandling for urinlekkasje hos kvinner.  
 
Pasientsikkerhet 
De obligatoriske tiltakene i innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er iverksatt ved 
alle sengepostene. Mange spesialavdelinger har iverksatt tilpassede tiltak. Et eksempel på 
dette er forebygging av trykksår i ambulanseavdelingen og ved operasjonsavdelingene.  
28 av 41 enheter oppgir at de har pasientsikkerhetstavler. Tavlemøtene er et godt redskap 
for å holde oppmerksomhet på egne resultater innenfor pasientsikkerhetsarbeidet, og bidrar 
til kulturendring. Det er utviklet en rapport i Helse Nord Ledelsesinformasjonssystem (HN 
LIS) basert på registrerte tjenestekoder for legemiddelsamstemming ved innleggelse. For 2. 
tertial var andel registrert samstemt for hele UNN 17 % og for 3. tertial 23 %. På grunn av det 
som oppleves som en tungvint og arbeidskrevende registreringsprosedyre er den reelle 
gjennomføring av legemiddelsamstemming i UNN høyere, men dette er det ikke mulig å 
tallfeste.  
 
Det er i 2018 iverksatt pilotering på to nye innsatsområder; sepsis på sengepost og trygg 
utskriving. Pilotavdelinger er i gang med tiltakene og basert på piloterfaringer vil disse 
videreføres til andre avdelinger. UNN har lagt til tette for at pasientsikkerhetsprogrammets 
innsatsområder videreføres etter programperiodens slutt ved utløpet av 2018. 
 
Smittevern  
Andelen sykehusinfeksjoner målt ved prevalensmåling var på 2.7 % i UNN i 2018. Dette er en 
gledelig nedgang fra tidligere år og under måltallet på 3,5%. Det arbeides kontinuerlig med 
reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika og antall definerte døgndoser pr 100 liggedøgn i 
2.tertial var lavere enn i 2012, og også nesten 10 % lavere enn landsgjennomsnittet. Etter 
sepsistilsynet i 2017 har det vært et bevisst valg å være aggressiv med bredspektret 
antibiotikum i behandlingen av pasienter med sepsis/alvorlig infeksjon. Konsekvensen er at 
bruken av bredspektret antibiotikum har økt i Akuttmedisinsk klinikk.  
 
Vaksinasjonsgraden for sesonginfluensa var på 52 % i UNN. Dette er en dobling fra 2017, 
men likevel lavere enn målsetningen på 75 %. 
 
Forskning og innovasjon 
Gjennom Klinisk forskningsavdeling bistår UNN med forskningsveiledning, 
forskningsadministrasjon og klinisk service gjennom klinisk forskningspost. Dette er viktige 
bidrag for å realisere Helse-Nords forskningsstrategi. UNN deltar i regionalt og nasjonalt 
samarbeid rundt blant annet forskningsinfrastruktur, og tilrettelegger for klinisk forskning 
gjennom disse kanalene. Aktivitetstallene for 2018 innen forskning er ikke klare ennå, men 
det var en økning i forskningsaktiviteten fra 2016 til 2017. Antall kliniske studier økte fra 45 
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til 59, og antall studier som rekrutterer mer enn 100 pasienter viser også en økning. 
Følgeforskning på medikamentfritt behandlingstilbud i psykiatri starter våren 2019. 
 
Induct er innført som verktøy for å måle og registrere innovasjon. Registreringene viser at 
det pågår mange innovasjonsaktiviteter i UNN, men det er flere problemstillinger rundt 
konfidensialitet, datasikkerhet og rutiner som må løses før Induct tas i bruk fullt ut.   
 
Klima og miljøtiltak 
Miljømålene er oppdatert i tråd med de nasjonale miljømålene. UNN resertifiseres årlig, og 
foretaket er i gang med datainnsamling som legges inn i den nasjonale databasen for 
miljømål. Gjennom felles innkjøpsordning via Sykehusinnkjøp stilles det miljøkrav til 
anskaffelser. Alle dataarbeidsplasser og møterom er nå tilrettelagt for møtedeltakelse på 
telematikk og legger derved til rette for redusert behov for fysiske reiser.  
 
Skype og videokonferanser er økende i den kliniske virksomheten og flere konsultasjoner 
skjer nå via tematikk. Også ambulering av fagpersoner reduserer pasientreiser. 
 
Personvern og Informasjonssikkerhet 
Det gjennomføres et stort og omfattende arbeid gjennom tilpasningen til GDPR. En rekke 
aktiviteter er igangsatt og mye av arbeidet som er startet i 2018 vil implementeres i første 
halvår 2019. Status for informasjonssikkerhet rapporteres i Ledelsens gjennomgang. 
 
Tiltak som fortsatt ikke er fullt ut gjennomført etter ROS analysen fra 2017 er sikker utskrift i 
alle klinikker, opplæring av alle ansatte i GDPR, systematisk tilgangskontroll, systematisk 
innsynskontroll i journal og internrevisjon av forskningsprosjekter. 
 
Det arbeides fortsatt med lukking av avvik etter riksrevisjonens rapport i 2013. 67 % av alle 
ansatte har gjennomført og bestått e-læring i informasjonssikkerhet. Systematisk 
innsynskontroll i journal vil bli iverksatt i 1. halvår 2019. Ansvarsavklaring for 
informasjonssikkerhet for MTU er ikke avklart i påvente av resultater fra regionalt prosjekt. 
 
Medisinsk teknisk utstyr er risikovurdert og samhandlingsavtaler er utarbeidet mellom 
foretakene og HN-IKT for å ivareta Informasjonssikkerheten på området medisinsk teknisk 
utstyr. 
 
Beredskap 

Det er i 2018 gjort systematisk risikovurdering på en rekke senarioer i 
beredskapssammenheng, herunder brann, bortfall av kritisk infrastruktur som vann og 
elektrisitet, langvarig bortfall av kliniske IKT-systemer og massetilstrømning. Behov for 
justering av eksisterende og utvikling av nye beredskapstiltak for å forebygge konsekvens er 
identifisert og under oppfølging. Dette vil være et langvarig og omfattende arbeid.   
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Pasient og brukermedvirkning 

Det pågår informasjonsarbeid gjennom blant annet Mine behandlingsvalg og nye 
internettsider med revidert innhold av behandlingsformer. Det samarbeides med 
Samvalgssenteret for utvikling og implementering av nye verktøy for samvalg.  
Samvalgssenteret fikk i 2018 oppdraget med nasjonal implementering av samvalg. I alt syv 
samvalgsverktøy er ved utgangen av 2018 publisert på Helsenorge.no og ytterligere 
seks verktøy er under utarbeiding, dels i samarbeid med andre helseforetak i Norge. UNN 
har publisert 100 nye, unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på foretakets 
internettsider i 2018. 

Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig personell 

Høsten 2018 igangsatte UNN en styrket innsats på sykefraværsområdet, i tett samarbeid 
med NAV. I en rekke enheter med fravær over 10 % jobbes det med å kartlegge årsaken til 
fravær og sette inn tiltak. Tiltakene varierer alt etter årsak til fravær. 

UNN arbeider med å implementere tiltak fra Kompetanserapporten som er vedlagt 
tertialrapport 1. 2018; i en bred kartlegging av behovet for kompetanse og personell frem 
mot 2030 ble dagens personalressurser vurdert opp mot det anslåtte behovet, og en rekke 
områder med risiko for mangle på kompetanse ble identifisert. Herunder sykepleiere, 
spesialsykepleiere innen flere områder, bioingeniører og bioingeniører med 
spesialkompetanse, radiografer med spesialkompetanse, psykologspesialister, 
legespesialister innen enkelte spesialiteter og helsesekretærer med videreutdanninger. 
Resultater og tiltak beskrevet i rapporten brukes systematisk i arbeidet med å planlegge 
foretakets kompetanseutvikling og -planer samt kunnskap om hvilke formelle utdanningsløp 
og dimensjonering av disse som trengs i fremtiden. 

UNN er godt i gang med å implementere ny utdanningsmodell for leger i spesialisering, med 
formål om også å sikre at vi utdanner de legespesialiteter som UNN og regionen har behov 
for. Søknader om godkjenning for de ulike spesialitetene sendes fortløpende og innen fristen 
1.3.19.  
 
Helse, miljø og sikkerhet 
UNN bidrar aktivt til å utvikle nye indikatorer på alle områder inkludert HMS i HN-LIS. Det er 
etablert et særskilt utviklingsmiljø for HN-LIS. I den grad datakilder er tilgjengelig i HN-LIS 
utarbeides det indikatorer, som sykefravær og AML-brudd. 
 
Det er bred deltakelse i regionale fora og prosjekter fra UNN på området Helse, miljø og 
sikkerhet. UNN har hatt grundig gjennomgang og revisjon av prosedyrer og retningslinjer for 
varsling, oppfølgning og rapportering av vold, trusler og trakassering. Arbeidet vil bli 
overlevert for behandling i AMU i mars 2019 
Innfri den økonomiske mål i perioden 
UNN har jobbet med oppfølging av tiltaksplaner gjennom hele 2018 for å sikre økonomisk 
balanse. Selv med ekstraordinære tiltak lyktes det ikke foretaket å oppnå økonomisk balanse 
eller innfri kravene. Det er levert månedlige styrebehandlede rapporter og tiltaksplaner 
gjennom hele 2018 til Helse Nord RHF. 
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På områdene pasientreiser uten rekvisisjon, klinisk farmasi og nytt sak/arkivsystem er det for 
tidlig å si noe om nytteverdien av prosjektene. Kompetansemodulen er i ferd med å bli det 
viktige redskap i foretakets planlegging og oversikter for kompetanse som foretaket har 
behov for, men det gjenstår fortsatt mye innføringsarbeid. Opplæringsbehovet har vist seg å 
være større enn først antatt. Plan for videre opplæring er utarbeidet og kurs gjennomføres 
kontinuerlig. Gevinster av modulen inkluderer mer systematisk og strategisk arbeid med 
kompetanseutvikling, mer strukturerte utviklingssamtaler og oppfølging av medarbeidere, 
lett tilgjengelig dokumentasjon av kompetanse og dermed enklere akkreditering og 
revisjoner. Kompetansemodulen kan også bidra til enklere bemanningsplanlegging, bedre 
koordinering, administrering og oppfølging av utdanningsløp samt bidra til å sikre 
bærekraftige fagmiljø. 
 
Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning 
UNN arbeider med husleiemodell etter modell fra Helgelandssykehuset. Avtale med UiT om 
arealdeling av universitetsarealer er til godkjenning hos UiT. Det er bred deltakelse fra UNN i 
Eiendomsforum og i de regionale og nasjonale fora som har eiendomsforvaltning som felt. 
Evalueringen av PET og A-fløya er ikke påbegynt. 
 
 
Anskaffelsesområdet 
I UNN arbeides det med å få på plass de nødvendige justeringer for full implementering av 
innkjøpssystem. Dette er et område der det er gjensidig avhengighet mellom partene i 
foretakene, Helse Nord, regional og nasjonal Sykehusinnkjøp. Innkjøpssystemene og 
avtalelojaliteten blir stadig bedre men det er komplekst med så mange aktører involvert.  
 
Risikostyring og internkontroll 
UNN har i 2018 vedtatt nytt system for ledelsens gjennomgang (LGG), som et svært viktig 
ledd i foretakets internkontroll. Dette skal piloteres i to klinikker i 2019, der LGG gjøres på 
avdelings- og klinikknivå for gjennomgang av virksomhetsåret 2018.  
 
Det ble gjennomført risikovurdering på informasjonssikkerhet i hele foretaket i 2017. 
Risikovurderingen konkluderte med fire hovedområder for oppfølging: Sikker utskrift, 
dokumentere opplæring i personvern- og informasjonssikkerhet, kontroll av ansattes 
tilganger og systematisk innsynskontroll. Det gjenstår fortsatt implementeringsarbeid på 
disse områdene. 
 
UNN gjennomfører risikostyring etter mal fra HN RHF og tilsvarende retningslinjer. Det er 
gjennomført risikovurderinger på blant annet beredskap, informasjonssikkerhet, prosjekter, 
arbeidsmiljø, organisatoriske endringer, bygningsmessige endringer og overordnede mål. For 
fremtidige LGG vil risikostyring inngå som et av hovedområdene som gjennomgås 
Styringsparametere 
UNN gjennomgår regelmessig alle styringsparametere når disse er tilgjengelig, herunder 
systematisk oppfølging av nasjonale kvalitetsindikatorer når disse publiseres tertialvis. 
Områder der måloppnåelse ikke er tilfredsstillende identifiseres og påpekes, og det utvikles 
og iverksettes tiltak. Der indikatorene kan følges kontinuerlig kan de bli tatt inn i tavlemøter 
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på ulike nivå for å sikre tett ledelsesmessig oppfølging. Tiltaksarbeidet medfører ikke alltid 
ønsket måloppnåelse, og må utvikles videre i tråd med kontinuerlig forbedring. 
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1 Innledning 
Denne malen skal brukes til helseforetakenes tertialrapporter og årlige 
melding for 2018 til Helse Nord RHF. Nummereringen på overskriftene 
følger nummereringen i oppdragsdokumentet. 

 
Det skal rapporteres på hvordan helseforetakene har fulgt 
opp mål 2018, foretaksspesifikke mål 2018 og 
styringsparametere 2018. 

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

 
Tekstboksen under hvert rapporteringskrav viser rapporteringsfrekvens og 
skal fylles ut. Ved rapportering for 2. tertial og Årlig melding beholdes tekst 
fra foregående rapportering i samme dokument. 

 
Rapportering på styringsparametere og andre oppgaver er innarbeidet i 
dokumentet, og følger ikke som eget vedlegg. 

 
Rapporteringsteksten skal kort beskrive tiltak iverksatt for å oppfylle 
styringskrav og i hvilken grad målet er nådd. Hvis målet ikke er nådd, hvorfor 
ikke? 

 
Oversikt over frister: 
Rapportering Frister 
Tertialrapport Administrativt utarbeidet Tertialrapport: 

18. mai 2018 
28. september 2018 

 
Styrebehandlet Tertialrapport (styrevedtak): 
6. juni 2018 
8. oktober 2018 

Årlig melding Administrativt behandlet Årlig melding: 6. februar 2019. 
 

Styrebehandlet Årlig melding (styrevedtak): Mars 2019. 

2. (ingen kappittel 2 i mal fra Helse-Nord) 
3. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen 

3. 1. Pasientens helsetjeneste – felles for alle tjenesteområder 
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3.1.1 Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig ventetid skal være 
under 50 dager innen 2021. 

UNN har ved utgangen av 2018 en gjennomsnittlig ventetid på 57 dager for avviklede pasienter. For 
pasienter som fortsatt ikke er tatt til behandling er ventetiden 60 dager. Utviklingen har vært stabilt 
nedadgående gjennom flere år, men har i 2018 stabilisert seg på i underkant av 60 dager. Klinikkene 
rapporterer et kontinuerlig fokus på ventetiden og at målet på 50 dager er innen rekkevidde innen 
2021. Ulike tiltak er innført for å redusere ventetiden for langtidsventende pasienter, blant annet 
innenfor ortopedi og håndkirurgi. Ved avvikling av langtidsventende pasienter vil rapportert ventetid 
gå noe opp for avviklede pasienter. 

For psykisk helsevern er ventetiden noe kortere enn for enkelte fagområder i somatikken. 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede i 2018 var 37 dager (35 dager i 2017) for psykisk helsevern voksne 
og 33 dager for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)(36 dager i 2017). For psykisk helsevern 
for barn og unge var ventetiden 50 dager i 2018. 

UNN vil i 2019 sette et økt fokus på tiltak for å redusere ventetid, slik at den langsiktige målsettingen 
om under 50 dagers gjennomsnittlig ventetid innen 2021 kan nås. Blant annet vil flere 
pasientforløpsanalyser igangsettes i 2019, og det vil bli satt et økt fokus på å avvikle alle med 
ventetid over seks måneder. Den største utfordringen i 2019 blir sannsynligvis å sikre ventetid i 
psykisk helsevern for barn og unge under nytt nasjonalt krav på 40 dager. 

3.1.2 Ikke ha fristbrudd. 

UNN har mellom 20 og 40 fristbrudd pr måned, og har ikke lyktes å fjerne fristbruddene helt. Antall 
fristbrudd er imidlertid kraftig redusert de siste par årene. Temaet er på agenda i direktørens 
tavlemøter og på møter i klinikkene. Det arbeides kontinuerlig med årsakene for å unngå at 
fristbrudd forekommer. Årsakene er komplekse og tiltak inngår som ledd i satsingen på kontinuerlig 
forbedring. Det er iverksatt opplæringstiltak for å sikre rett datakvalitet og riktig årsakssammenheng 
for pasienter som ikke tar imot helsetilbud fra f.eks. Helfo innen frist, men det å sikre tilstrekkelig god 
opplæring til svært mange aktører som arbeider i et EPJ-system med mange muligheter for å gjøre 
feil er utfordrende. I forbindelse med innføring av DiPS Arena forventer foretaket at håndtering av 
henvisninger blir enklere og med mindre muligheter for å gjøre feil, samtidig som det legges opp til 
en omfattende og strukturert opplæring i bruk av systemet for alle relevante aktører. 

3.1.3 Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 2017 

Median tid til tjenestart er pr 2.tertial 2018 på 62 dager. Dette er en reduksjon fra 1.tertial (68 dager) 
men en økning fra samme periode i 2017 (58 dager). Indikatoren varierer noe rundt et nokså fast 
intervall, men har en reduksjon over tid. Data for 3.tertial 2018 er ikke publisert. UNN er i ferd med å 
få indikatoren i HN-LIS, for å ha oppdaterte data og raskere rapportering tilgjengelig. Det vil fremover 
fokuseres særskilt på de fagspesifikke forløpene som har lengst tid til tjenestestart.  

3.1.4 Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert planlagt tid). 
Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021. 

Ved utgangen av 2018 overholdes 86% av pasientavtalene i UNN. Det er særskilt innenfor 
kontakttypene kontroller og behandling at utfordringene er størst. Ny rapportfunksjon i HN-LIS gir en 
god oversikt over resultatene for hvert fagområde og avdeling, noe som er til stor hjelp i 
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forbedringsarbeidet. Indikatoren er forholdvis ny og lite kjent. Dette vil bli fulgt opp i fagforummøter 
med klinikkene og på tavlemøter. Målet på 95 % innen 2021 synes å være innen rekkevidde, men vil 
kreve stor innsats både i forhold til opplæring, planlegging og oppfølging. 

3.1.5 Ha 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) og aktivitet (polikliniske 
opphold). 

 

 

Den gylne regel tilsier en høyere vekst/lavere reduksjon innen psykisk helse og TSB enn i somatikk. 
Dette måles på fire områder.  
Månedsverk: Oppfylt for alle, unntatt TSB.  
Økonomi: Oppfylt for psykisk helsevern for voksne (PHV), men ikke for psykisk helsevern for barn og 
unge (PHBU). Nedgangen i økomisk ressursbruk i TSB henger sammen med overføring av kostnader 
for gjestepasienter rus fra UNN til Helse Nord RHF fra 1.7.2018. Utviklingen i UNN kan derfor ikke ses 
isolert på dette området.  
Konsultasjoner: Ikke oppfylt med unntak av TSB.  
Ventetid: Ikke større nedgang i PHV/PHBU og TSB enn i somatikk, men fortsatt vesentlig kortere 
ventetid i psykiatri og rus enn i somatikk.  
 
UNN vil underregulere ISF innen TSB/psykiatri for 2019 for å ytterligere stimulere til oppfyllelse av 
den gylne regel. 

3.1.6 Følge opp anbefalingene i rapporten fra de regionale helseforetakene til HOD 

«Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag», og redegjøre for denne 
oppfølgingen innen 1. mai. En viktig forutsetning for overgang til faglig likeverdige, men rimeligere 
legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig informasjon om legemidler på forskrivningstidspunktet. 
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Oppdaterte oversikter over LIS-anbud formidles fra medisinsk fagsjef til aktuelle avdelinger og 
klinikksjefer. Avdelingsleder følger opp overfor leger i egen avdeling. Dette har god effekt, og UNN 
ligger eksempelvis svært lavt nasjonalt på utgifter per DDD for TNF-hemmere. I umiddelbar fremtid 
er det størst potensiale for kostnadsreduksjon når Humira går ut av patent 1. januar 2019. RELIS og 
Klinisk farmakologi bidrar med faglige utredninger, eventuelt (intern)undervisning rettet mot 
relevante fagmiljøer, ved overgang til faglig likeverdige, men rimeligere legemidler (for eksempel 
biotilsvarende legemidler). UNN etablerer i 2019 også et system for å følge dette ytterligere tett opp 
med fagmiljøene, ved at linjeledelse får detaljert informasjon om praksis i egen enhet med krav om 
oppfølging og endring av praksis der dette er riktig. 

3.1.7 Registrere i pasientadministrative systemer at pasienter har vært vurdert og eventuelt fått tildelt 
kontaktlege. Det skal redegjøres for status i tertialrapport 1. 

Medisinsk fagsjef har avholdt klinikkvis opplæring for legene i UNN gjennom høsten 2018, både faglig 
om kontaktlegeordningen og hvordan dette registreres. Spesielt har vi hatt fokus på avdelinger der 
pasientene har ekstra behov for kontaktlege, f.eks. kreftavdelingen og barnehabilitering. Det er 
imidlertid fortsatt en utfordring at de ansatte opplever registreringsløsningen i DIPS som svært 
arbeidskrevende og unødvendig. Dette kan vanskelig løses i DIPS Classic, og UNN vil bidra til og 
forventer at dette blir enklere i DiPS Arena. 

3.1.8 Utvikle rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra best 
tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og 
primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i helseforetakene. 

Rutiner er etablert i de fleste av UNNs klinikker. Det er noe ulik grad av aktualitet og implementering 
mellom de ulike fagområdene. Eksempel på tiltak fra fagområdene er: 

• Ivaretas gjennom dialog mellom barnehjertemedisinerne og hjertemedisinere i Hjertemed. 
avd. med spesiell kompetanse på GUCH-pasienter (pasienter med korrigerte medfødte 
hjertefeil). Et ledd i dette arbeidet er planlagt etablering av funksjon som GUCH-sykepleier 
(inngår i satsing for 2019 - 2020). 

• Barnehabiliteringen har hatt dette som forbedringsområde over år. I tillegg ivaretas 
muskelsyke barn på rehabilitering etter fylte 18 år. Det har vært gjennomført felles fagdager 
voksen habilitering /barnehabilitering vår 2018 med gjennomgang av rutiner for inntak og 
henvisning.  

• Det er etablert lokale ordninger som sikrer gode overganger for pasienter som går fra tilbud 
innenfor psykisk helsevern for barn og unge til tilbud innenfor psykisk helsevern for voksne. 

3.1.9 Stimulere og legge til rette for at ansatte kan få kompetanseheving i samisk språk og 
kulturforståelse. 

UNN har ikke jobbet systematisk med dette i 2018. SANKS er invitert til onsdagsmøte på UNN 6. 
februar 2019. 

3.1.10 Bidra til kompetanseutvikling som bygger opp under Helse Nords ansvar for å sikre likeverdig 
spesialisthelsetjenestetilbud til hele den samiske befolkningen i Norge. 
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UNN har ikke jobbet systematisk med dette i 2018. SANKS er invitert til onsdagsmøte på UNN 6. 
februar 2019. 

3.1.11 Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord. 

Digitaliseringsgraden for UNN var tredje tertial på 69 %, 72,5 % ved utgangen av 2018 (desember) og 
62 % for året 2018 som helhet. 

3.1.12 Etablere mottaksprosjekt for å innføre ny funksjonalitet i tråd med forutsetningene som legges 
innenfor FRESK-programmet (FREmtidens Systemer i Klinikkene). 

UNN arbeider tett sammen med FRESK på elektronisk kurve, Arena og andre prosjekter. Vi er pr 15. 
januar 2019 i rute i forhold til FRESKs forventninger. UNN har på plass lokale prosjektledere på 
kurve/Metavision og EPJ/ARENA. Felles styringsgruppe for begge mottaksprosjektene er etablert. 

 3.1.13 Beskrive status og lage videre plan for omleggingen av Raskere tilbake, innen 1. april 2018. 

Saken Helse i arbeid-senteret ved UNN –videreføring etter Raskere tilbake ble behandlet i UNNs 
ledermøte 18.12.18. Direktørens ledergruppe har sluttet seg til den anbefalte løsningen for 
organisering av Helse i arbeid-senter ved UNN. Beslutningen innebærer at tidligere ansatte i 
«Raskere Tilbake» organiseres i et HelseIArbeid-senter, med unntak av to legestillinger og to 
terapeutstillinger som organiseres i sine respektive fagavdelinger. Helse i arbeid-senteret organiseres 
direkte under avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken 
(NOR-klinikken). NOR-klinikken skal sørge for omstilling i tråd med besluttet handlingsplan innen 
1.mars 2019. 

3.1.14 Ta i bruk digital kommunikasjon med pasienter og pårørende og andre ferdigutviklede tjenester 
på helsenorge.no innenfor rammene av digitale innbyggertjenester. 

E-helse og IKT bidrar med 100 % ressurs i det regionale prosjektet som utvikler digital 
kommunikasjon med pasienter. I dette vil UNN være tidlig ute med å ta i bruk timebok og 
dialogmeldinger i 2019. 

I tillegg har UNN en rekke prosjekter der digitalisering av kommunikasjon mellom fagfolk og 
pasienter står sentralt. 

UNN bruker VAKe (videobasert akuttmedisinsk konferanse) i samarbeid med lokalsykehus og noen 
legevakter. Samarbeid med eHelse og IKT om digitalisering ved hjertemedisinsk poliklinikk pågår. I 
løpet av 2019 planlegges systematisk veiledning av indremedisinere ved UNN Harstad per distanse i 
regi av lungespesialister ved UNN Tromsø. Hjerte-og lungeklinikken er i gang med "mine 
behandlingsvalg". 

Det er under utarbeidelse en plan for desentralisert utredning av hjerterytmeforstyrrelser (Holter-
registrering), som bygger på samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten på digital 
plattform. Dette er et samarbeid med eHelse og IKT vedrørende pasienter på cardiologisk 
poliklinikk.  

Det er opprettet videokonferanse over Ipad som kommunikasjon med pårørende og pasienter som 
har hjemmehemodialyse. Pasientsentrert helsetjenesteteam har tatt i bruk samme løsning. 
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Psykisk-helse og rusklinikken har vedtatt egen plan for videre satsing på e-helse. Klinikken har tatt i 
bruk CheckWare til innhenting av informasjon mellom pasient og sykehus. Løsningen ønskes 
tilgjengeliggjort på helsenorge.no. I Barne- og ungdomspsykiatrien er Skype-konsultasjoner etablert. 

 
 

3.1.15 Kvalitetssikre at alle prosjekt/program som benytter IKT er godkjent i tråd med 
arkitekturprinsipper, og at samhandlingsløsninger gjennomføres i tråd med nasjonal 
samhandlingsstruktur.  

Avdelingsleder for eHelse og IKT deltar i regionalt arkitekturutvalg. Regionale prosjekter behandles i 
denne gruppen. Lokale IKT-prosjekter forsøkes avstemt med arkitekturprinsippene, men her er det 
ytterligere potensiale for å sikre bedre oversikt og bedret oppfølging.  

3.1.16 Etablere system for å implementere lovendringene i helsepersonelloven § 10 som omhandler 
barn som pårørende. 

Barn som pårørende er etablert med barneansvarlige på klinikk og avdelingsnivå. Nasjonale 
fagprosedyrer er implementert. UNN har engen koordinator i 50 % stilling og vi har etablert et klinisk 
samarbeidsutvalg. Samhandlingsprosedyrer som omhandler barn som pårørende er etablert i 
samarbeid med kommunene. Igangsatte tiltak følges opp med evaluering, rapportering til 
direktørens ledergruppe og eventuelt nye/forsterkede tiltak.     

3. 2. Somatikk 
3.2.1 Ta i bruk pakkeforløp hjerneslag etter nasjonale retningslinjer. 

UNN har etablert Pakkeforløp hjerneslag etter nasjonale retningslinjer. 

3.2.2 Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt hjerneinfarkt. 

Lokale datatabaser viser at andel trombolyser ved hjerneinfarkt var på 18,5 %.  

Ved UNN har andelen pasienter med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
økt fra 4,5% i 2011 til 15,4% i 2017. Det eksisterer noen forskjeller mellom Harstad, Narvik og 
Tromsø. Disse forskjellene er i stor grad forårsaket av forskjeller i sammensetningen av pasienter, 
samt at pasientene fra Narvik og Harstad utgjør en liten andel av det totale antallet pasienter med 
hjerneslag i UNN. Å oppnå en andel på 20% er krevende på grunn av lange reiseavstander i UNN, 
men det pågår et arbeid for å sikre at flere kommer tidlig til sykehus, at andelen som får trombolyse 
økes og at retningslinjer ved sykehusene i UNN etterleves likt. Professor ved Nevro,- hud og 
revmatologisk avdeling i UNN leder et kombinert KLINBEFORSK og internasjonalt hjerneslagstudie der 
målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover. 
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Tall fra Helsenorge.no for 2. tertial 2018. 

 

3.2.3 Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 

Samlet for januar og februar 2018 fikk 75% av pasientene trombolysebehandling innen 40 min etter 
innleggelse. Akuttmedisinsk klinikk bidrar med logistikk rundt pasienttransport, registrering og 
mottak av pasienter ved ankomst UNN Tromsø, for å få gitt behandling innen angitte tidsfrister. For 
2.tertial 2018 fikk 71,4 % av pasientene trombolyse innen 40 minutter. Dette nivået opprettholdes 
med en andel over 50 % også i 3. tertial.  

3.2.4 Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene. 

Totalt for UNN, inkludert satellitter, var det ved utgangen av 2018 20 av 56 pasienter som fikk 
hjemme- dialyse. Det gir en andel på 35,7% i hjemmebehandling. Dette er et øyeblikksbilde og 
inkluderer ikke pasientene fra Finnmarksykehuset. Nasjonalt måles denne indikatoren på siste dag i 
tertialet.  

3.2.5 Ha minst 70 % av nye kreftpasienter i pakkeforløp. 

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.

Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket.
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I 2018 var 80,5 % av kreftpasientene i pakkeforløp. Forløpsandelen og tiden overvåkes nøye månedlig 
og følges opp på direktørens tavlemøter. Andelen har i siste halvår hatt en nedadgående trend. 
Sterkere lederfokus på resultatene i iverksettes for å øke andelen. 

3.2.6 Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på helseforetaksnivå skal reduseres. 

I 2018 var 67,2 % av kreftpasientene innenfor standard forløpstid. Forløpstiden overvåkes nøye 
månedlig og på tavlemøter. Sterkere lederfokus på resultatene  iverksettes for å øke andelen 
pasienter innenfor standard førløpstid. UNN har i 2018 i liten grad lykkes i å redusere variasjon i 
måloppnåelse mellom ulike pakkeforløp.  

 

3.2.7 Redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. SKDEs helseatlas. 

UNN har i 2018 intensivert arbeidet med å øke dekningsgraden på våre registreringer i KOLS-
registeret. Hovedtiltaket er å systematisk gjennomføre inventering på våre poliklinikker. Samarbeidet 
med indremedisinsk poliklinkk ved UNN Harstad utvides i løpet av 2019. Dette vil bidra til en 
harmonisering av tjenestetilbudet.  

3.2.8 Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 
hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf. Riksrevisjonens 
oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus. 

I 2018 har UNN restartet prosjekt for å få operert 3-4 proteser pr operasjonsstue ved UNN Tromsø. 
Det er sterkere fokus på liggetiden ved alle tre lokalisasjoner og dette er fast tema på møtene til 
lederteamene. Det lages nå plan for utskrivelse ved innleggelse. Kontroller av protesepasienter 
gjennomføres nå av fysioterapeuter. Ved sengeposten i Tromsø er det laget egen kvalitetsdatabase 
for blant annet registrering av tidlig mobilisering og generell helsestatus. I 2019 er det igangsatt 
utarbeidelse av en kvalitetsdatabase for lege-og fysioterapeuttjenesten ved 3 måneders kontroller. 
Dette gjøres i tillegg til som registreres i det nasjonale hofte-og kneregisteret. 

 

3.2.9 Forberede innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra 2019. 
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UNN har i 2018 startet arbeidet med innføring av screeningprogrammet for tarmkreft. Ansvaret er 
lagt til Medisinsk klinikk. 

3.2.10 Delta i informasjonskampanje for å øke antall organdonorer i 2018. Kampanjen skal også 
omfatte levende giver av nyre. 

Det er ikke gjennomført donorkampanje i UNN i 2018. 

3.2.11 Kartlegge om laboratorierekvisisjonene inkluderer den kliniske informasjon som er nødvendig for 
å vurdere om prøvene skal analyseres og for å tolke analysene. Det skal også foreslås tiltak som kan 
iverksettes dersom kartleggingen skulle konkludere med at informasjonsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. 
Frist for rapportering 15. april. 

Det ble avholdt et møte med ressurser fra laboratoriemiljøene i regionen 2.mars. Arbeidet ble ledet 
av Helse Nord RHF. Det ble laget et notat datert 2.5.18, hvor utfordringer og forslag til tiltak ble 
skissert. Notatet er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.  

3.2.12 Ta i bruk nasjonal traumeplan av 2016 og de krav som stilles til akuttsykehus med 
traumefunksjon og traumesenter, inkludert opplæring og trening jf. styrevedtak 26-2017. 

Traumekomiteen UNN Tromsø har delegert arbeidet med å utarbeide planforslag til ei tverrfaglig 
arbeidsgruppe. Mandatet er å foreslå hvordan UNN Tromsø best kan tilpasse seg traumeplanens 
krav. Arbeidsgruppas forslag behandles av Traumekomiteen 15. januar 2019. En serie vedtak om 
tiltak vil følge i de kommende måneder. Kompetanseplan for traumeledere er utarbeidet i samsvar 
med kravene i nasjonal traumeplan. 

3.2.13 Etablere system for å tilkalle og trene akutteam ved alvorlige tilstander som: traumer, alvorlig 
syke barn, andre alvorlig syke pasienter, syke nyfødte 

UNN har system og rutiner for å tilkalle interne team med gruppealarm for de aktuelle temaene ved 
alle tre sykehus. AMK-sentralen utløser alarm via Alarm Agent eller UMS. Dette gjennomføres i 
henhold til plan for 1) Traumeteam, 2) Hjertestansteam og 3) ECMO-assistert resuscitering. Hjerte- 
lungeklinikkens personell deltar også i medisinske mottaksteam, som også øver etter et fastlagt 
mønster. Alle tre sykehus gjennomfører regelmessig øvelser for teamene, både i forhold til selve 
alarmeringen, men også reell samtrening etter BEST modellen. Det gjenstår å tilpasse 
kompetansemodulen til å gi oversikt for hvem som har deltatt.  

Det pågår regelmessig trening i Barne – og ungdomsavdelingen i håndtering av alvorlig syke barn og 
syke nyfødte. I tillegg deltar avdelingen i treninger sammen med fødeavdelingen og akuttmottaket 
(barne-BEST). Nyfødtoverlege fra UNN gjennomfører regelmessige treninger i gjenoppliving og 
håndtering av syke nyfødte ved fødestuene i Alta, Nordreisa, Finnsnes samt fødeavdelingene i 
Harstad og Narvik. Det er etablert barne-BEST i Harstad og Narvik av lokale anestesileger hvor 
overleger bara BUA på UNN har bidratt. 

Det er opprettet en egen kompetanseplan for Laboratoriemedisin som er godkjent av 
traumekomitéen. Planen er tildelt ansatte og opplæring er dokumentert. Radiologisk avdelingen og  
PET-senter deltar ved alle Best-øvelser, både med lege og radiograf. Det er obligatorisk deltakelse på 
FAST-kursene for alle LIS-leger. 

3.2.14 Bidra til at pasienter under 80 år innlagt med NSTEMI, får koronar angiografi innen 72 timer 
etter innleggelse. 
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Hjerte- og lungeklinikken bidrar i arbeidet med å forbedre dette pasientforløpet i regionen. Arbeidet 
er i regi av regionalt fagråd i hjertemedisin. UNN har dedikert personell til deltakelse i fagrådet. 

3.2.15 Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen prehospital 
trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI). 

Det gjennomføres regelmessig opplæring på ambulansepersonell med fokus på tidlig intervensjon og 
trombolysebehandling i UNN 

3.2.16 Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer fra 
symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske 
kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter. 

Hjerte-lungeklinikken er i gang med et forbedringsprosjekt for akutt koronarsyndrom-forløpet som 
involverer systematisk registrering av kritiske tidsintervaller. Dette gjennomføres i samarbeid med 
Akuttmedisinsk klinikk. I 2018 er arbeidet med nye prosedyrer for prehospital håndtering av et 
utvalg av de viktigste akuttmedisinske tilstandene i samarbeid mellom UNN og 
primærhelsetjenesten/fastlegene videreført, og prosedyrer for blant annet håndtering av STEMI er 
fullført og under implementering. Hjerteinfarktregisteret viser at for 2017 ble 98 % av pasientene < 
80 år med STEMI innlagt i UNN Tromsø revaskularisert. Tall for 2018 foreligger ikke. 

 
 

3.2.17 Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til pasienter med 
sykelig overvekt. 

Dette er etablert i UNN Tromsø og UNN Harstad. Harstad ivaretar også UNN Narvik.   

3.2.18 Delta i en nasjonal ordning med ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med 
alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter for enten 
etablert eller utprøvende behandling i Norge eller i utlandet, jf. utredning gjennomført i 2017. 

UNN har oppnevnt representant til denne oppgaven. 

3.2.19 Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre sosialpediatriske tjenester til Statens barnehus i 
Kirkenes. 

Barneavdelingen ved UNN har siden våren 2018 bidratt både i faglig rådgivning / innkjøp av relevant 
utstyr og utforming av legekontor ved Statens Barnehus. Vi har levert legetjenester etter avtale med 
Statens Barnehus i Tromsø.  

3.2.20 Overta Flight Following av ambulansehelikoptrene i Helse Nord og koordinering av alle 
helikoptre som utfører ambulansetjeneste i regionen, innen 1. juni. UNN skal lede den regionale 
prosessen slik at endringen kan gjennomføres kostnadseffektivt og uten uheldige konsekvenser. 

Dette er iverksatt fra 17.09.2018  

3.2.21 Reorganisere forvaltningssentrene for kliniske IKT-systemer i samarbeid med Helse Nord RHF. 
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UNN har gjennomført risikovurdering og sett på alternative organiseringsformer for de kliniske IKT-
systemer. Det videre arbeid med plasseringen av forvaltningssentrene videreføres nå i regi av Helse 
Nord RHF. 

 3.2.22 Utrede flere enn 80 % av pasientene under 80 år innlagt med NSTEMI med koronar angiografi 
innen 72 timer etter innleggelse. 

Andelen var i 2017 på 85% for UNN Tromsø, og 80 % for UNN samlet. Oppdaterte data for 2018 er 
ikke tilgjengelig i Norsk hjerteinfanktregister. 

3.2.23 Delta i å utrede etablering av trombektomitilbud ved hjerneslag ved Nordlandssykehuset Bodø, i 
samarbeid med Nordlandssykehuset. Utredningen ledes av Helse Nord RHF. 

En av UNNs nevro-intervensjonsradiologer deltar i arbeidsgruppen for dette. Per i dag er det 
utfordrende for avdelingen å opprettholde en 24/7 beredskap i egen virksomhet.  

3.2.24 Overføre teknisk og merkantil forvaltning av LabCraft blodbanksystem og Medisinsk Genetikk 
(Jupiter) til Helse Nord IKT. 

Det har vært gjennomført flere møter mellom funksjonell forvaltning LabCraft (FSL) og HN-IKT, der 
fokus har vært å klargjøre skillet mellom teknisk og funksjonell forvaltning. I møte 8.1.19 ble det 
avtalt at HN-IKT og FSL gjennomfører felles møter og samarbeider enda tettere ved neste 
oppgraderingsløp, slik at man får en mer detaljert oversikt over hvilke oppgaver som utføres av 
hvem. Det er i tillegg avtalt faste samarbeids- og møtearenaer for å ivareta både teknisk, merkantil 
og funksjonell forvaltning på en tilfredsstillende måte. Det er videre avtalt at HN-IKT innkaller til et 
virksomhetsmøte med FSL i februar for planlegging av oppgraderinger og halvårsplaner.  

3. 3. Psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) 
3.3.1 Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017. 

Antall vedtak om tvangsinnleggelser er redusert fra 587 i 2017 til 506 i 2018. Antall individer 
tvangsinnlagt er redusert fra 306 i 2017 til 279 i 2018. Andel vedtak om tvangsinnleggelser (av alle 
innleggelser) er redusert fra 16,5 % i 2017 til 14,9 % i 2018. Andel individer innlagt med vedtak om 
tvunget psykisk helsevern er også redusert fra 23,4 % i 2017 til 21,4 % i 2018. Flere langsgående tiltak 
kan tenkes å være av betydning: Jevnlige møter for psykiatere/ psykologspesialister med arbeid som 
faglig ansvarlige for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av vedtakene, herunder oppfølging av 
endringer i psykisk helsevernloven fra 2017. Daglig oppmerksomhet omkring grunnlag for mottak av 
nye pasienter hvor frivillighet tilstrebes.  

3.3.2 Ha færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 2017. 

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak er redusert med 3,3 % fra 2017. 

3.3.3 Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 
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I Rusavdelingens enheter har man jobbet strukturert gjennom flere år for å implementere tiltak fra 
det nasjonale drop-outprosjektet. Rutiner for tettere kontakt med pasienten og hjelpeapparatet før 
innleggelse, innføring og utprøving av feedbackverktøy, samt økt bruk av kartlegging av kognitiv 
fungering er noen av tiltakene for å redusere manglende oppmøte og avbrudd i behandlingen. Det 
planlegges å bruke feedbackverktøy i tråd med pakkeforløpene. Implementeringen av nasjonale 
faglige retningslinjer er fullført, men feedbackverktøy er ikke implementert ved alle enheter.  

3.3.4 Implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Det har gjennom høsten 2018 vært arbeidet målrettet med implementering av pakkeforløpene 
innenfor psykisk helsevern og TSB. Arbeidet i klinikken har vært organisert gjennom en 
implementeringsgruppe, en referansegruppe og en arbeidsgruppe for valg av feedbackverktøy. 
Klinikkledelsen har også stått sentralt i arbeidet gjennom fast sak på lederteammøter. Sentrale 
problemstillinger i arbeidet har vært: Statuskartlegging, spesialistinvolvering, forløpskoordinatorer, 
feedbackverktøy, nødvendige verktøy i DIPS, opplæringstiltak for ledere og behandlere, 
samhandling med kommuene og fastlegene mv. Arbeidet vil gå over i en ny fase i 2019 og vil være 
gjenstand for dedikert oppfølging og oppmerksomhet. 

  

3.3.5 Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede utskrivninger om disse 
pasientene, jf. innføring av betalingsplikt for kommunene fra 2019. 

Kommunal betalingsforpliktelse for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og TSB 
innføres fra 01.01.19. Det har i 2018 vært arbeidet på flere nivå rundt dette: En har tematisert 
problematikk knyttet til utskrivningsklare pasienter mer systematisk, hatt drøftinger med utvalgte 
kommuner og også drøftet føringene i klinikkledelsen. Samhandlingsavdelingen er gitt i oppdrag å 
utarbeide en spesielt utformet informasjon om innføringen av kommunal betalingsforpliktelse for 
utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helsevern og TSB. Informasjonen vil bli distribuert bredt i 
virksomhetene.  

3.3.6 Videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i barnevernet, herunder bidra til å 
utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet og utvide det ambulante arbeidet inn mot 
barnevernet. Bidra til at disse helsetilbudene videreutvikles slik at også samiske barns språklige og 
kulturelle bakgrunn er ivaretatt. 

Avtale inngått med samtlige aktuelle barnevernsinstitusjoner. Arbeidet med å følge opp innholdet i 
disse avtalene er pågående. 

3.3.7 Iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for innsatte i fengsler, herunder 
språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte, og etablere forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kriminalomsorgen. 

Gjeldende samarbeidsavtale mellom UNN, Tromsø kommune og Kriminalomsorgen "Om Helse- og 
omsorgstjenester til innsatte i Tromsø fengsel» ble inngått i 2015. Videre ble samarbeidsavtale 
mellom UNN og Kriminalomsorgen ved gjennomføring av narkotikaprogram med domstolskontroll, 
utarbeidet og underskrevet av begge parter i 2017. Samarbeidsavtalene skal bidra til at de innsattes 
behov for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rusbehandling blir ivaretatt og at de 
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ansattes behov i tjenesten får tilgang til veiledning. Tiltak for økt tilgjengelighet, herunder språklige 
og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte er tematisert gjennom samarbeidsmøte 2018. 

3.3.8 Styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging/veiledning av 
autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til forpliktende samarbeidsavtaler mellom 
helseforetak/sykehus og kommuner. 

I perioden fra 2014 til 2018 har det vært en betydelig økning i antall barn og unge henvist med 
spørsmål om utredning og behandling for autismespekterforstyrrelser. Fra 2014 til 2018 har 
autismeteamet ved Barnehabiliteringen opplevd en dobling i antall henviste barn og ungdom med 
vurdering og behandling for autismespekterforstyrrelser som primære henvisningsårsak. I 2017 ble 
autismeteamet ved barnehabiliteringen styrket med 2 stillinger, en økning fra 5 til 7 fagstillinger, for 
å imøtekomme etterslep med intern ventetid for behandling av barn med 
autismespekterforstyrrelser på over 12 måneder. Fortsatt er det betydelige utfordringer med 
ventetid for kunnskapsbasert behandling for pasientgruppen, og fullt ut implementering av anbefalt 
behandling for pasientgruppen. I 2018 ble det diagnostisert 17 barn i førskolealder med diagnose 
barneautisme, noe som er svært positivt da tidlig innsats er avgjørende for pasientgruppen. En 
erfaren behandler vil ha kapasitet til oppfølging av rundt 10 barn med behandlingsformen EIBI, og 
varighet for behandling er 2-3 år.  

Det er gjennomført workshop i autismeteamet med brukerrepresentanter desember 2018. Tilbudet 
om oppfølging/veiledning av pasientgruppen og foresatte/familien er fortsatt mangelfullt i UNN.  

Det er iverksatt tiltak med forpliktende samarbeidsavtaler mellom UNN og kommunene i de saker vi 
følger med EIBI/tidligintervensjonsbehandling.  

3.3.9 Styrke kompetansen for behandling av psykiske lidelser blant personer med utviklingshemming. 

Styret i Helse Nord besluttet i 2016 å anbefale etablering av et døgntilbud for pasienter med samtidig 
psykisk utviklingshemning og psykisk lidelse i Helse Nord. Helse Nord har gjennom henvendelse bedt 
om en redegjørelse «for om UNN ser behov for etablering av flere enn de to plassene som er etablert i 
regionen». Saken er utredet og behandlet i Psykisk helse- og rusklinikken samt NOR-klinikken. 
Direktørens ledergruppe besluttet i juni 2018: «Under forutsetning av fullfinansiering fra Helse Nord 
RHF slutter direktørens ledergruppe seg til den anbefalte løsning om å etablere et klinisk 
kompetanseteam i UNN for pasienter med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og samtidig 
psykisk- /rusavhengighetslidelse. Direktøren fremmer søknaden til Helse Nord RHF om finansiering til 
etablering av klinisk kompetanseteam, jfr forslaget i saksvedlegget.» Saken ble oversendt for videre 
behandling i Helse Nord RHF september 2018. 

I tillegg arbeider UNN med å utrede rutiner og ansvar ved innleggelse av pasienter med særlige 
koordineringsbehov. Klinikkene har meldt sak til direktørens ledergruppe og bedt om at det 
nedsettes en arbeidsgruppe som utreder rutiner spesielt for dette. Dette gjelder pasienter med 
psykisk utviklingshemming og somatisk sykdom, med behov for god koordinering rundt innleggelse 
og utredning. 

3.3.10 Tilby oppfølging med formål om tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, utdanning eller annen 
aktivitet som et ledd i behandlingen. Oppfølgingen bør gjennomføres i samarbeid med brukeren selv, 
kommunene og NAV. 
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UNN har startet utviklingen av Helse i Arbeid senteret, der tidligere Raskere tilbake og IPS (Individuell 
jobbstøtte - individual placement and support) inngår. ACT teamet har jobbtilrettelegger. Fokuset på 
arbeid og aktiv innsats for å få flere inn i ordinært arbeidsliv kan fortsatt styrkes.  

3.3.11 Etablere kommunepsykologtjeneste på Svalbard i samarbeid med Lokalstyret i Longyearbyen. 

Det er gjennomført møte med Lokalstyret for å avklare forventninger/behov sammen med klinikksjef 
psykisk helse- og rusklinikken. Her er det enighet om at behovet først og fremst er rettet mot 
oppvekst og barn, ungdom. Det er enighet om at kommunepsykolog bør være tilsatt ved UNN 
Longyearbyen, men gjerne ha faglig forankring i Barne- og ungdomsklinikken. 

PHRK kan bidra med evt. faglig miljø (psykologen har også kontakt med klinikken i Tromsø) og støtte. 
Det gjenstår å gjøre nærmere avklaringer med Barne- og ungdomsklinikken før utlysning.  

3.3.12 Samarbeide med Finnmarkssykehuset om etablering av pasientforløp for akuttpasienter. 

Tematisert på samarbeidsmøte med Finnmarkssykehuset senest 28.11.18. I møtet ble blant annet 
pasientforløp for akuttpasienter fra Finnmark, konkrete utviklings-/forbedringsområder, ivaretakelse 
av TUD-pasienter, ivaretakelse av samiske pasienter/samarbeid med SANKS, transport, ambulering 
innenfor alderspsykiatri og samarbeid om spesialistutdanning drøftet. Dette med innspill fra både 
Finnmarkssykehuset og UNN. Pasientforløp i forhold til Finnmarkssykehuset vil også bli tematisert 
gjennom kommende OU-prosess for nybygg for psykisk helse og TSB i Tromsø. Det er avtalt halvårlige 
samarbeidsmøter med Finnmarkssykehuset.  

3. 4. Samhandling med kommuner 
3.4.1 Etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere i samarbeid med kommunene, jf. 
akuttmedisinforskriften § 5. 
Akuttmedisinsk klinikk har samarbeidet med kommuner der det har vært aktuelt. Selve opplæringen 
har vært gjennomført i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

I 2018 har klinikken hatt sentrale medarbeidere med i nasjonalt arbeid for etablering av 
Akutthjelpere i frivillige organisasjoner. Ordningen ble høytidelig åpnet januar 2019. 

3.4.2 Etablere arenaer for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling mv. (jf.etablering av 
fastlegeråd/møter) for å styrke samarbeidet med fastlegene. 

UNN har opprettet et eget fastlegeråd som møtes jevnlig. Fagrådet skal behandle alle saker hvor 
UNN ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor UNN ønsker å implementere nye 
rutiner, samt saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i UNN. 
Dersom det er uenighet mellom fagrådet og UNN, bringes saken inn for OSO. 
En nærmere beskrivelse av Fastlegerådet, møteplan, referatet etc. finnes  her: https://unn.no/fag-
og-forskning/samhandling/fastlegeradet  
 
I tillegg har OSO nylig nedsatt et eget Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal lage forslag til 
samarbeidsrutiner mellom fastleger og UNN. Vedtaket lyder: 
1.            OSO oppretter et klinisk samarbeidsutvalg, KSU 2-2018, som lager forslag til en lokal veileder 
og normgivende samarbeidsrutiner mellom fastleger og UNN-leger i UNN-området. 
2.            KSU-et legger fram forslag til normgivende samarbeidsrutine for OSO i løpet av våren 2019. 

Sak 26/2019 - vedlegg 2

Sak 26/2019 - side 34 av 69

https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegeradet
https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/fastlegeradet


3.            Til KSU 2-2018 oppnevnes 
a.            3 medlemmer fra kommunene, primært fastleger og/eller kommuneleger 
b.            3 medlemmer fra UNN, en fra h.h.v. UNN Tromsø, UNN Harstad og UNN Narvik. 
c.            Forslag på kandidater sendes Samhandlingsavdelingen innen 26. oktober. 
4.            Samhandlingsavdelingen er sekretariat for KSU-et. 
Det har vist seg utfordrende å få inn navn på deltakere fra kommunene, og arbeidet er noe forsinket 
ved årsskiftet. Det er derfor sannsynlig at forslaget først vil foreligge i annet tertial 2019. 

3.4.3 Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og kommunehelsetjeneste på 
måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: -
Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige samarbeidsparter (fastleger mv). 
Fremdrift i dette arbeidet rapporteres tertialvis. 

Det pågår flere prosesser for å understøtte kommunehelsetjenesten i å gi behandlingstilbud. Blant 
annet samarbeider vi med kommunene om opplæring av hjemmerespiratorteam i 
kommunehelsetjenesten, som vil gjøre det lettere for kommunene å ta imot pasienter som skal på 
sykehjem og har hjemmerespirator. 

Samarbeidsutvalg mellom Tromsø kommune og UNN har gitt mandat til en partssammensatt 
arbeidsgruppe bestående av foretak, kommune og fastleger. Arbeidsgruppen skal teste ut og 
samtidig kartlegge om man gjennom tettere samarbeid og støtte fra ledelsen klarer å optimalisere 
pasientforløpene for multisyke brukere med stort helsetjenestebehov. Arbeidsgruppen skal avdekke 
eventuelle hindringer, svikt i pasientforløpene og komme med forslag på konkrete 
forbedringsområder som kan bidra til en mer pasientsentrert tjeneste med økt egenmestring.  

I regi av OSO er det etablert et Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som skal utrede hvordan fordelingen 
av ansvar og oppgaver mellom UNN og kommuner skal foregå. Arbeidsgruppen er i gang og har 
startet kartlegging av pasientforløpet til de første pasientene. 

Det vises også til ovenstående punkt om igangsatt arbeid med å utarbeide lokale samarbeidsavtaler 
som regulerer samarbeidet mellom fastleger og UNN. 

 
3.4.4 Ta i bruk dialogmeldinger m/vedlegg og henvisning (2.0) m/vedlegg i samhandlingen med 
fastleger og om mulig, kommunene. 

Det er ikke mulig å sende vedlegg i dialogmeldinger fra DIPS. Vi avventer evt ny funksjonalitet i DiPS 
Arena.  

3. 5. Samhandling med leverandører av 
private helsetjenester 
3.5.1 Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private avtaleparter, jf. rapport 
fra juni 2017, innen 1. mai. 

Møte med alle private opptrenings-/ rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord ble 
gjennomført i Tromsø¸18. og 19. april. 

Arbeidet med å lage driftsavtaler med avtalespesialistene pågår.  
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3.5.2 Sikre at vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er tilstrekkelig kjent med 
pasientrettighetene, inkludert retten til fritt behandlingsvalg. 

Vurderingsinstans rus ved i Rusavdelingen er tverrfaglig sammensatt av erfarne og høyt kompetente 
fagpersoner og administrasjon som kjenner pasientrettighetene inngående, inkludert retten til fritt 
behandlingsvalg. Vurderingsinstans rus har 2 møter i uka og ivaretar også snarlige beslutninger etter 
behov. Sikring av kunnskap ivaretas gjennom det enkelte medlems kompetanse i kraft av sin stilling, 
daglig behandlingsarbeid ved kliniske enheter i avdelingen, og tematisering og oppdatering av 
arbeidet i Vurderingsinstans rus.    

3.5.3 Etablere samarbeidsavtaler på klinisk nivå med alle avtalespesialister innen 1. juni. 
Utarbeiding av samarbeidsavtaler med avtalespesialistene er igangsatt. Arbeidet er noe mer 
omfattende enn først antatt. Det skal utarbeides samarbeidsavtaler med 39 unike spesialister, fordelt 
på åtte fagområder og seks ulike steder i Troms og Ofoten. Utkast / forslag til samarbeidsavtaler er 
sendt til alle avtalespesialister, og de avtaler som ikke er signert følges opp med avtalespesialistene. 

3.5.4 For fagområder hvor samarbeidsavtaler er inngått, skal plan for videre samarbeid rapporteres i 
tertialrapport 1. 

Utarbeiding av samarbeidsavtaler og plan for videre samarbeid med avtalespesialistene er igangsatt 
og videreføres der dette ikke er ferdigstilt. Samhandlingsenheten arbeider kontinuerlig med 
avtalene. 

 
3. 6. Kvalitetsutvikling 
3.6.1 Stille nødvendige ressurser og kompetanse til det interregionale arbeidet med å redusere uønsket 
variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk. Helse Nord skal lede dette arbeidet. Oppdraget løses 
gjennom det interregionale prosjektet AIM(arbeidsgruppe for indikatorer og metode) og det regionale 
variasjonsteamet i nært samarbeid med helseforetakene i regionen. Forventet ressursbehov vil være 
omkring 50 % stilling fra hvert av foretakene i det faste arbeidet gjennom året foruten deltakelse i 
hurtigarbeidende grupper. Det trengs både kliniske ressurser og merkantile ressurser med god innsikt i 
foretakenes pasientadministrative rutiner og systemer. 

UNN deltar og bidrar i arbeidet. Det er avsatt 50 % stillingsressurs til variasjonsteamet.  

3.6.2 Ikke ha korridorpasienter. 

UNN har fremdeles utfordringer med korridorpasienter på enkelte sengeposter. De rokader som 
planlegges etter at A-fløya er tatt i bruk forventes å gi bedret kapasitet, og dermed reduksjon i 
korridorpasienter. Justering av prosedyrer for sengekoordinering ventes også å bidra til å redusere 
antallet korridorpasienter. UNN har en andel på 1,7 % av pasientdøgn på korridor i 1.tertial. Det 
registreres en nedgang i 2. tertial som sannsynligvis dels skyldes en sommereffekt men dels 
sannsnyligvis også en nedgang i antall utskrivningsklare pasienter i soamtikken fra Tromsø kommune. 
Andelen korridordøgn i 3. tertial er 1,6%, det vil si at UNN har i gjennomsnitt 6-8 pasienter på 
korridor pr døgn. Tendensen er nedadgående fra 2,9 % i 2014. I 1.tertial 2019 undersøkes 
registreringspraksis og relasjon mellom moderpost og tekniske poster for å sikrer datakvalitet på 
indikatoren, og det planlegges økt kapasitet for enkelte tungt belastede sengeposter. 
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3.6.3 Redusere andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene med 25 %, målt ut fra 
undersøkelsen for 2012. 

For 2011 var andel sykehusopphold med skade 15 %. Det kan se ut til at det er en nedgang i antall 
skader ved UNN. For 2016 fant man en eller flere skader ved 18,5 % av innleggelsene. For 2017 var 
tallet 13,3 % og for 1. tertial 2018 var andel innleggelser hvor man fant skader 11,25 %.  

3.6.4 Bruke elektronisk GTT-portal og bruke resultatene i lokalt forbedringsarbeid. 

GTT-teamet v/ UNN benytter elektronisk GTT-portal. Resultatene på UNN-nivå er lite egnet til lokalt 
forbedringsarbeid, men det foreligger en plan om å teste ut GTT ved en avdeling i 2019.  

3.6.5 Registrere alle aktuelle pasienter i nasjonale kvalitetsregistre og bruke registrenes resultater i 
eget forbedringsarbeid. 

Dekningsgraden i de ulike nasjonale kvalitetsregistrene er varierende for UNN. Det er erkjent at det i 
en del fagområder er et forbedringspotensiale i å øke dekningsgrad og deretter ta i bruk egne 
resultater i forbedringsarbeid. En rekke fagmiljø bruker registerdata aktivt i forbedringsarbeid, 
herunder i forohld til hjerneslagbehandling, hjerte- og karsykdommersykdommer, barnediabetes, 
flere kreftregistre med fler. Det foreligger gode eksempler fra blant annet ryggregisteret, som 
genererer ny kunnskap og bidrar til bedre pasientbehandling. Det er ønskelig å få til mer forskning 
basert på kvalitetsregistrene. 

Det er foreløpig ikke etablert nasjonale kvalitetsregistre innenfor psykisk helsevern. Det er gitt 
tilskudd fra Helsedirektoratet til et forarbeid som kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag om et 
evt. framtidig kvalitetsregister for bruk av tvang. Dette i samarbeid med Helse Bergen. Arbeidet er i 
gangsatt. 
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3.6.6 Ta i bruk KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid. 

KPP er i bruk i planarbeidet og i virksomhetsarbeid ved UNN.  

  

3.6.7 Levere KPP-data etter nasjonal spesifikasjon. 

UNN har levert i tre år på dette, og levert to år pilot innen psykiatri som et av få foretak i landet.  

3.6.8 Levere data inn i den nasjonale KPP-databasen. 

UNN har levert prøvedata her og etter justeringer fra NPR er modellen ved UNN justert i tråd med 
bestilling. Den nasjonale basen er for øvrig ikke i drift, men UNN er klar til å levere til NPR.  

3.6.9 Stille med fagrevisorer til kliniske fagrevisjoner. 

Klinikkene i UNN stiller med fagrevisorer på forespørsel fra Kvalitets- og Utviklingssenteret og 
Internrevisjon Helse Nord RHF. 

3.6.10 Bruke Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer i eget forbedringsarbeid og rapportere i årlig 
melding hvilke tiltak som er satt inn. 

UNN bruker mange av disse 180 indikatorene aktivt. Når oppdaterte kvalitetsindikatorer publiseres 
gjennomgås disse av medisinsk fagsjef og presenteres for Kvalitetsutvalget, for ledergruppen og en 
gang årlig også utvalgte indikatorer for styret. I hovedsak ligger UNN på eller over 
landsgjennomsnittet, her er noen unntak vi har igangsatt tiltak på: 

- Vurderingsfristbrudd. Dette er tatt opp i linjen og innført som kontinuerlig indikator inntil 
videre på direktørens tavlemøte. 

- Epikrisetid innen 7 dager. 
- Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen. Gjennomgått tallene og finner at disse i stor 

grad er uttrykk for variasjon på grunn av små tall, men det er igangsatt et arbeid for å sikre at 
trombolysevirksomhet foregår like godt i Harstad og Narvik. 

- Pasienttilfredshet etter TVT-kirurgi. Stor variasjon mellom sykehusene i UNN. Undersøkt 
internt og handler trolig om kommunikasjon. Pågår prosess for å bedre dette. 

Data brukes også i pasientflytarbeid, redusere svartider på laboratorietjenester, sengepostanalyse, 
postindikatorer, legeaktivitet, samt indikatorer for Akutt- og mottaksmedisin, tvangsmiddelbruk og 
tvangsinnleggelser i psykisk helsevern, fristbrudd, utsendelse av epikrise, oppfølging av fastlegers 
vurdering av DPS, brudd på vurderingsgaranti, oppdaterte ventetider, avbrudd i TSB. Følges opp i 
lederlinjene og i forkant av planlegging av drift og turnus. 

Flere av indikatorene er i bruk på avdelingenes tavlemøter. 

3.6.11 Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av legemiddelmodul i 
DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved innleggelse fra og med andre halvår 
2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 % av legemiddellistene være samstemt ved innleggelse. 
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Implementeringsplan for legemiddelsamstemming er utarbeidet og presentert på intranett som 
prioritert informasjon på forsiden. Det er også utviklet et kort e-læringskurs som beskriver hvordan 
samstemmingen skal utføres. For 2. tertial var andel registrert samstemt for hele UNN 17 % og for 3. 
tertial 23 %. Det er imidlertid stor variasjon mellom enhetene. Det understrekes at disse tallene med 
sikkerhet gir et for negativt bilde, da mange enheter følger rutinene for samstemming uten å ha fått 
på plass system for registrering av tjenestekodene, som av mange kliniske miljø oppfattes som en 
tungvint, arbeidskrevende byråkratisk registrering.  

3. 7. Pasientsikkerhet 
3.7.1 Sende nødvendig informasjon med alle pasienter som skrives ut og som har behov for kommunal 
oppfølging. Dette for å sikre et godt og helhetlig behandlings- og pasientforløp. Informasjonen 
innebærer blant annet at foreløpig epikrise, samstemt legemiddelliste og medikamenter skal følge med 
pasienten ved utreise, jf. tjenesteavtale 5. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelig ved utreise, for 
personell som skal ivareta pasienten, skal heller ikke pasienten reise ut fra sykehuset. 

Klinikkvise utskrivingsprosedyrer er etablert, enkelte klinikker har eget elektronisk kvalitetssystem og 
samarbeidsavtaler for kommunal oppfølging. Det er etablert egne utskrivingskoordinatorer på 
sengeposter. I tillegg jobber avdelingene i samarbeid med kliniske farmasøyter for å få opp andelen 
legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang. Det er gjort kjent at epikriser må være 
forhåndsgodkjent før utreise. Avvik pga manglende epikriser tas opp for å hindre slike hendelser. 
UNN mottar imidlertid ukentlig flere avvik fra samhandlingsprosedyrene på dette området, og vil i 
2019 følge dette opp ukentlig i ledergruppens tavlemøte. 

Deltagelse i Samarbeidsforum Somatikk for å få til bedre samarbeid med kommunene. 

3.7.2 Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes aktivitet 
og at resultatene rapporteres i tertialrapport. 

Status Pasientsikkerhetsprogrammet 3. tertial 2018 

De obligatoriske tiltakene i innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet rapporteres nå iverksatt 
ved alle sengepostene. Mange spesialavdelinger har iverksatt tilpassede tiltak. Et eksempel på dette 
er forebygging av trykksår i ambulanseavdelingen eller ved operasjonsavdelingene. Her vil ikke de 
generelle tiltakene gjelde, men man må allikevel være oppmerksom på trykksårfare og handle 
deretter.  

GTT 

UNN har målt andel pasientskader ved bruk av metoden Global trigger tool (GTT) siden 2011. Dette 
måles ved at et team gjennomgår 20 tilfeldig uttrukne journaler pr måned. Det kan se ut til at det er 
en nedgang i antall skader ved UNN. For 2016 fant man en eller flere skader ved 18,5 % av 
innleggelsene. For 2017 var tallet 13,3 % og for 1. tertial 2018 var andel skader 11,25 %.  

Tavler 
28 av 41 enheter oppgir at de har pasientsikkerhetstavler. Tavlemøtene er et godt redskap for å 
holde oppmerksomhet på egne resultater innenfor pasientsikkerhetsarbeidet, og bidrar til 
kulturendring.  
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Stadig flere enheter tar i bruk risikotavler. Her fokuseres den enkelte pasients risikoområder og 
oppfølgingen av disse.  

Bildet under viser Dr. Silje Lehne Michalsen, Spl. Kine Eilertsen og Dr. Henriette Pisani Sundhagen 
som gjennomfører tavlemøte på Medisin B, Harstad.  

 

Medisin A, Harstad har målt effekten av risikotavlemøter på manglende ernæringsscreening. Median 
for de som ikke var kartlagt sank fra 64 % til 27 %.  

Andel ikke kartlagt/tavlemøter gjennomført 

 

 

 
Legemiddelsamstemming 

Dette området beskrives spesielt, da det i løpet av 2018 er utarbeidet felles regionale rutiner for 
hvordan samstemming av legemiddellister skal gjennomføres. De nye prosedyrene inkluderer 
oppdatering av DIPS medikasjon og registrering av tjenestekode for rapportering.  

Sak 26/2019 - vedlegg 2

Sak 26/2019 - side 40 av 69



Implementeringsplan for legemiddelsamstemming er utarbeidet og presentert på intranett som 
prioritert informasjon på forsiden. Det er også utviklet et kort e-læringskurs som beskriver hvordan 
samstemmingen skal utføres.  

Det er utviklet en rapport i Helse Nord Ledelsesinformasjonssystem (HN LIS) basert på registrerte 
tjenestekoder for legemiddelsamstemming ved innleggelse. Her vises utviklingen ved UNN for 2018 
(kilde: HN LIS, rapport LMS). 

 

Figur 1 Andel sykehusopphold med samstemt inn-kode registrert 
 

 

 

For 2. tertial var andel registrert samstemt for hele UNN 17 % og for 3. tertial 23 %. Det er imidlertid 
stor variasjon mellom enhetene. Det understrekes at disse tallene kan gi et for negativt bilde, da 
mange enheter følger rutinene uten å ha fått på plass et system for registrering av tjenestekodene. 
Det blir viktig å følge opp implementeringsplanen i 2019 for å få legemiddelsamstemming godt 
implementert i hele UNN. 

Nye innsatsområder 

Sepsis på sengepost: Nasjonalt læringsnettverk startet i desember 2018 og infeksjonsmedisinsk 
seksjon er UNN-pilot. Videre tiltak og spredning i UNN vil bli vurdert når læringsnettverket er 
avsluttet.  

Trygg utskrivning: Sengepost for gynekologi, urologi, endokrin kirurgi og plastikkirurgi er pilot ved 
UNN. De har gjort et grundig forarbeid, men har enda ikke på plass den strukturerte 
utskrivningssamtalen. Som en forberedelse til videre spredning, er det kartlagt hvor mange enheter 
som benytter strukturerte utskrivningssamtaler. 8 somatiske enheter og 6 enheter i Psykisk helse og 
rusklinikken har oppgitt at de gjennomfører strukturerte utskrivningssamtaler. Dette er et område 
det bør satses videre på i 2019. 

3.7.3 Legge til rette for at arbeidet på pasientsikkerhetsområdet videreføres også etter 2018. 

Det vil i forbindelse med fremlegg av resultater for 3. tertial 2018 for Kvalitetsutvalget, inviteres til 
diskusjon om hvordan arbeidet skal videreføres i 2019. Møtet avholdes i februar 2019.  
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3.7.4 Ha skriftlige rutiner i Docmap som beskriver utskrivingssamtale og hvordan det sikres at 
pasient/pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom og medikamentene og at pasienten får 
med seg oppdatert medikamentliste. 

Det er i 2018 laget et UNN-overgripende flytskjema som beskriver samhandlingsprosessen for 
pasienter som mottar kommunale tjenester (PB0655 i DocMap), herunder også utskrivelse. UNN-
teamet som er pilot i innsatsområdet "Trygg utskrivning" har ikke sluttført sitt arbeid, og dette er et 
område det vil bli satset videre på i 2019.  

3. 8. Smittevern 
3.8.1 Ha færre enn 3,5 % sykehuspåførte infeksjoner, målt ved prevalensundersøkelsene. 

Det vil alltid pågå kontinuerlig arbeid på området. Rapport levert fra Smittevernsenteret viser 
sammenlagt prevalens for UNN på 2,7% i 2018 

3.8.2 Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012. 

Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) har ansvar for etablering av styringssystemer 
(infeksjonskontrollprogram, antibiotikastyringsprogram), rådgivning og overvåkning. AMS har levert 
både på overordnet nivå og med tilbakemelding til hver enkelt avdeling. Det er lederne i den kliniske 
virksomheten (alle klinikker) som har ansvar for resultatmålene. 

I UNN er antall definerte døgndoser pr 100 liggedøgn i 2.tertial på 13,4 mot et landsgjennomsnitt på 
16,4. Dette er en nedgang fra tidligere (15,1 i 2012). Etter sepsistilsynet i januar 2017 har det vært et 
bevisst valg å være aggressiv med bredspektret antibiotikum i behandlingen av pasienter med 
sepsis/alvorlig infeksjon. Konsekvensen er at bruken av bredspektret antibiotikum har økt i 
akuttmedisinsk klinikk. 

3.8.3 Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk 
(NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus rapporteres til Helse Nord RHF. 

Det ble gjennomført fire prevalensundersøkelser i 2018. 

3.8.4 Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-POSI) 
fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF. 

UNN registrerer insidens for postoperative sårinfeksjoner for NOIS-inngrepene 
aortakoronarebypass, total- og hemiproteser hofte, keisersnitt, kolecystektomi og koloninngrep. 
Dette rapporteres av smittevernoverlegen tertialvis til Helse-Nord.  
  

3.8.5 Gjennomføre tverrfaglig og systematisk gjennomgang av pasientforløpet ved dyp postoperativ 
sårinfeksjon (NOIS-POSI), og eventuelt iverksette tiltak. 

Dette er satt i system i UNN. Smittevernsenteret deltar i arbeidet og det gjennomføres systematiske 
tverrfaglige gjennomganger ved dyp sårinfeksjon. Rapportering til Kvalitetsutvalg og på systemnivå til 
ledelsens gjennomgang. 

3.8.6 Ha minst ett punkt i årsplanen for internrevisjon tilknyttet infeksjonskontrollprogrammet (IKP). 
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Det ble gjennomført intern revisjon på «Smittevern - rengjøring av fleksible skop». I tillegg var IKP del 
av revisjonsgrunnlaget i gjennomføring av intern revisjon på «Kompetansestyring - systematisk 
opplæring". Det ble særlig fokusert på systematematisk opplæring i IKP og dokumentasjon av 
opplæringen.  

3.8.7 Vaksinere 75 % av helsepersonell med direkte pasientkontakt for sesonginfluensa. 

Tiltak rettet mot målsetning om 75 % vaksinasjonsdekning var følgende: 

Markedsføring av influensavaksinen gjennom blant annet kampanjer på intranett, Pingvinavisen, 
undervisning på onsdagsmøte, fast informasjon om vaksine og vaksinetilbud på hvert onsdagsmøte 
høst 2018, samt ledersamling høst 2018. 

14 dagers vaksinasjonskampanje i kantinen ved UNN Breivika, administrert av 
bedriftshelsetjenesten. Vaksinasjon administrert av bedriftshelsetjenesten gjennomført ved UNN 
Breivika, UNN Åsgård, UNN Harstad og UNN Narvik. Vaksinasjon i distrikt på ambulansestasjoner og 
DPS har foregått i henhold til egen prosedyre omhandlende vaksinasjon i distriktet. 

Kvalitetssikring, organisering og gjennomføring av kollegavaksinering ute i enhetene på alle UNNs 
lokasjoner. Det har vært lagt ned betydelig innsats fra Bedriftshelsetjenesten og 
Smittevernssenteret i arbeidet med å organisere og gjennomføre influensavaksinering i UNN, der 
målsetningen med innsatsen har vært 75 % vaksinasjonsgrad. 

Ved utgangen av 2018 var vaksinasjonsgraden i UNN på rundt 52 %. Vaksinasjonsgraden kan øke 
noe da vaksinasjon fortsatt pågår, men etterspørselen på vaksinen er lavere enn tidligere i 
sesongen. Det er derfor mindre sannsynlig at UNN samlet når målet om 75 % vaksinedekning. 
Denne sesongens resultat er i midlertid en betydelig forbedring fra 2017 med en vaksinasjonsgrad 
på 26 % og 2016 med en vaksinasjonsgrad på 13 %. Fortsetter trenden bør det være sannsynlig å nå 
målet om 75 % dekning i 2019. Dette avhenger imidlertid i stor grad av at det er tilstrekkelig 
oppslutning fra helsepersonell som vil la seg vaksinere. 

3.8.8 Avklare og sikre levering av nødvendige data fra DIPS ASA. Arbeidet skal gjøres av Forvaltnings 
senter EPJ i samarbeid med KORSN. 

KORSN har i samarbeid med FRESK og DIPS, utarbeidet en bedre løsning for Arena. Dette er en 
løsning som tas i bruk sammen med operasjonsplanlegging. Siste demo var 18 april. FRESK vil teste 
sammen med KORSN når de har fått opp sitt testmiljø med denne funksjonaliteten. 

3. 9. Forskning og innovasjon 
3.9.1 Realisere forsknings- og innovasjonsstrategien i Helse Nord. 

Klinisk forskningsavdeling  (KFA) med seksjon for forskningsveiledning, seksjon for 
forskningsadministrasjon og forskningsposten har som oppgaver å bistå forskere i UNN og Helse 
Nord med veiledning og  i gjennomføring av forskningsprosjekter. KFA bidrar til å sette forskning på 
dagsordenen i UNN.  Dette gjøres gjennom markedsføring internt på intranett og direkte til 
forskningsgruppene. Det publiseres jevnlig nyhetssaker angående forskning, kurs som tilbys og om 
veiledning til forskere. Internt i UNN bistår KFA også forskningsgruppene med slikt som rådgivning, 
veiledning og støtte i forhold til arrangering av lokale klinikkinterne forskningsdager. Videre bidrar 
KFA inn i vurderingskomiteer for utdeling av klinikkinterne forskningsmidler, er i møter med forskere 
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og ledelse i klinikkene for å kartlegge barrierer for forskning samt bistår i å legge til rette for å 
fremme klinisk forskning. For å øke antallet industristudier er det i løpet av 2018 gjennomført et 
forbedringsprosjekt for å bedre servicen til klinikere som ønsker å gjennomføre industristudier 
gjennom å ensrette og styrke håndteringen og støtte til disse i UNN. For å bidra til å styrke forskning i 
alle helsefagene, også de med treårig og helseprofesjonsbakgrunn er det ansatt egen helsefaglig 
forskningsrådgiver i 50% stilling fra og med 2018 i UNN i tillegg til 50% funksjonen i Hesle Nord. I 
forbindelse med Forskningsdagene 2018 arrangerte KFA forskningsdag ved UNN. 

3.9.2 Tilrettelegge særlig for klinisk forskning og helsetjenesteforskning, også i samarbeid med andre 
helseforetak og universiteter i regionen 

Gjennom aktiv deltagelse i NorCRIN nettverket, USAM,  Regionalt forskningslederforum arbeider KFA  
aktivt med strategier for tilrettelegging for økt klinisk forskning og helsetjenesteforskning i regionen. 

3.9.3 Øke antall kliniske behandlingsstudier sammenliknet med 2017. 

Fra 2016 til 2017 økte antallet kliniske intervensjonsstudier med finansiering fra Helse Nord RHF, 
hvor 58% av prosjektene gjennomføres ved UNN, fra 45 til 59 basert på forskernes rapportering. 
Basert på tall fra UNNs Forsknings og melderegister ble det i 2017 registrert 9 nye eksperimentelle 
studier hvorav 5 som inkluderte legemiddelutprøving. I 2018 er tilsvarende tall på nye registrerte 
studier med eksperimentelt design (i hovedsak RCTer) 18 studier hvorav 7 inkluderer 
legemiddelutprøvinger.  

3.9.4 Rekruttere flere pasienter inn i kliniske behandlingsstudier, som fyller inklusjonskriteriene, både 
regionale og større nasjonale forskningsstudier (bl.a. i KLINBEFORSK-prosjektene inkludert den 
nasjonale studien om bruk av autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose (MS)). 

For å bidra til å øke inkluderingen av pasienter i kliniske behandlingsstudier påminnes forskere flere 
ganger i året å legge kliniske studier ut på Helse Norge.no. Ved årsskiftet 2018/19 er det registrert 36 
kliniske studier på denne nettsiden ved UNN. I 2018 er det i forbindelse med revisjon av mandat 
vitenskapelig råd for Forskningsposten gitt prioritet til KLINBEFORSK studier. Fire KLINBEFORSK 
studier (ASAC, BackToBAsic, NAPIC og TWIST) har i 2018 motatt forskningsstøtte fra KFA som 
omfatter praktisk og administrativ støtte samt monitorering. Ansatte ved KFA bistår også forskere i 
rekrutteringen av pasienter, spesielt for kliniske behandlingsstudier gjennomført ved 
forskningsposten. Per januar 2019 har UNN ikke ett system som identifiserer faktisk antall inkluderte 
pasienter i kliniske studier. 

3.9.5 Gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier i 
helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en indikator for 
kliniske behandlingsstudier. 

KFA har deltatt i nasjonal arbeidsgruppe og gjennomført prøverapportering på antall pasienter som 
deltar i kliniske behandlingsstudier i helseforetakene basert på sammenslåtte tall fra SPREK/Cristin. 
Resultat fra arbeidet foreligger ikke på rapporteringstidspunktet.  

3.9.6 Legge til rette for at gode forskningsmiljøer i eget helseforetak søker ekstern finansiering, spesielt 
fra Forskningsrådet og EU. 

UNN har sammen med UiT og Helse Nord finansiert stilling for EU-rådgiver som bistår forskere som 
søker ekstern finansiering. Fra 2018 inngår UNN som node i EATRIS samarbeidet. Det er ikke innført 
insentivordninger i UNN for forskere som lykkes i å få ekstern finansiering. 
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3.9.7 Legge til rette for å innføre nasjonalt system for registrering og fremming av 
innovasjonsprosjekter. 

UNN har innført induct systemet for å registrere og måle innovasjon.  
• Løsningen er tilgjengelig fra https://unn.no/om-oss/innovasjon-i-unn og 

fra https://unn.induct.no  
• Innovasjonsrådgiver har deltatt i regionale møter knyttet til vurderinger rundt innføring av 

induct. 
• UNN har sagt seg villig til å bistå andre HF i regionen med eksempelvis rutiner og erfaringer 

med organisering og bruk, maler, prosedyrer etc.  

3.9.8 Delta i prøverapportering av aktivitetsindikatoren for innovasjonsaktivitet i foretakene, jf. 
oppdrag til RHF-ene i oppdragsdokument 2016. 

UNN har deltatt i prøverapportering på aktivitetsindikatoren for innovasjonsaktivitet i 2018. 
Resultatene finnes i egen rapport fra Induct.  

UNN er fornøyd med tallene, selv om de kunne vært høyere. Årsaken er at vi har ventet på ROS 
analyse av løsningen samt databehandleravtale og avklaringer rundt beslutningsstruktur. UNN har 
derfor kun hatt en «stille lansering» samtidig som vi har hatt fokus på å registrere prosjekter vi visste 
var i gang. Vi har brukt dette året på intern opplæring og kompetansebygging, samt å bli trygg på 
bruk, og sikre konfidensialitet (bedriftshemmeligheter, patenter og informasjon som ikke skal 
offentliggjøres). 

3.9.9 Tilrettelegge for forskning utover doktorgrad og slik sikre stabil forskningskompetanse i alle 
klinikker. 

Det er fortsatt flere klinikker i UNN som ikke har egne forskningsutvalg. Kurs for å oppnå kompetanse 
innen forskningsveiledning og forskningsledelse er under planlegging. Kurs for å søke om eksterne 
forskningsmidler for forskere på postdoktornivå gjennomføres i februar 2019.  

3.9.10 Delta i store søknadssamarbeid og forskningsprosjekt både i regionen og nasjonalt. 

KFA bistår med forskningsveiledning og forskningsstøtte til forskere som samarbeider regionalt og 
nasjonalt. Forskningspostens praktiske bistand muliggjør blant annet store studier som NoFrakt og 
Renis 3, og UNN rekrutterer pasienter til flere KLINBEFORSK studier, horav en studie (TWIST) ledes fra 
UNN Tromsø. KFA deltar aktivt i Norwegian Clinical Research Infrastructure Network (NorCRIN) og 
leder en av arbeidspakkene her. KFA har bidratt aktivt i søknad om utvidet støtte til NorCRIN fra NFR 
ut 2025 (NorCRIN 2) sendt oktober 2018. 

3.9.11 Delta i arbeidet med å utrede og pilotere en totalkostnadsmodell for eksternt finansierte 
forskningsprosjekter, sammen med RHF. 

Det regionale prosjektet startet ikke opp i 2018 fordi den nasjonale piloten i Helse Sør-Øst, som en 
skulle se til, var forsinket. En nasjonal arbeidsgruppe skal arbeide videre på basis av piloten. UNN 
deltar med representant for Helse Nord i den nasjonale arbeidsgruppen. Første oppstartsmøte i 
dette arbeidet ble avholdt i januar 2019.  

3.9.12 Etablere følgeforskning på etablert medikamentfritt behandlingstilbud ved psykoselidelser. 
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UNN har i 2018 utarbeidet reviderte protokoller for både et kvantitativt og et kvalitatativt 
forskningsprosjekt tilknyttet medikamentfritt tilbud. Protokollene er i januar 2019 oversendt Helse 
Nord RHF sammen med bekreftelse på forankring i Psykisk helse- og rusklinikken, veileder og 
prosjektleder samt at det søkes opptak på PhD-studiet for stipendiat. Noe datainnsamling mm er 
startet opp, og innsatsen vil økes når bekreftelse på finansiering fra Helse Nord RHF foreligger. 

3.9.13 Bidra særskilt til å realisere innovasjonstiltak, sammen med øvrige HF og RHF. 

Etablert (frigjort) 100% ressurs som innovasjonsrådgiver i E-helse og IKT. Gjennomført "soft" 
lansering av INDUCT som verktøy for samling av innovasjons-ideer. Mottatt oppdrag om forprosjekt 
for strategisk innovasjon fra Helse Nord RHF.  

3.9.14 Bidra til arbeidet med felles retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen i eksternt finansierte 
forskningsprosjekter, sammen med Helse Nord RHF. 

Nytt arbeid er ikke påstartet, men UNN og UiTs eksisterende retningslinjer for vertskapsrollen bør 
revideres. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med USAM. Felles retningslinjer i Helse Nord bør 
vurderes. 
 
 

4. Øvrige områder 
4. 1. Klima- og miljøtiltak 
4.1.1 Sette egne mål for de nasjonale miljøindikatorene, måle og registrere disse i den nasjonale 
databasen som ligger hos Sykehusbygg. 

UNN har egne miljømål som i stor grad sammenfaller med miljøindikatorene som er listet opp i den 
nasjonale databasen. Nødvendige data er samlet inn og vil bli lagt inn i databasen. 

4.1.2 Stille miljøkrav i alle anskaffelser. 

I dag gjennomføres anskaffelser i regi av Sykehusinnkjøp, krav til blant annet miljø ivaretas gjennom 
standardiserte maler. UNN melder eventuelle innspill til spesielle miljøkrav til Sykehusinnkjøp.  

4.1.3 Tilrettelegge flere møter for deltakelse via telematikk. 

Alle dataarbeidsplasser i UNN har ferdig innstallert skype og kan tilrettelegges for møtedeltakelse via 
skype, ved anskaffelse av kamera og hodetelefon. I tillegg tilrettelegges det kontinuerlig ved at nye 
og gamle møterom får videoutstyr.  

4.1.4 Redusere pasientreiser ved ambulering, bruk av telematikk, og universelt utformede 
kommunikasjonshjelpemidler. 

UNN har ambulering på mange fagområder og viderefører og videreutvikler dette arbeidet. Skype og 
videokonferanser er tatt i bruk på flere områder, og stadig flere fagområder i klinikken tar i bruk 
kommunikasjonshjelpemidler i behandlingen. Vi ser en særlig positiv utvikling ved bruk av skype i 
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polikliniske konsultasjoner. Det arbeides nå med blant annet desentralisert arytmiutredningstilbud, 
hodepinekonsultasjoner via Skype, psykiatrikonsultasjoner via Skype og VK for å gi noen eksempler. 

  

4. 2. Personvern og informasjonssikkerhet 
4.2.1 Rapportere, som et minimum, resultater fra helseforetakenes sikkerhetsrevisjoner, 
oppsummering fra avviksrapportering og trender fra gjennomførte risikovurderinger i «Ledelsens 
gjennomgang». Dette for å sikre etterlevelse av innholdet i regionalt styringssystem for 
informasjonssikkerhet og handlingsplan for informasjonssikkerhet. 

Status informasjonssikkerhet rapporteres gjennom ledelsens gjennomgang. Styringssystem for 
informasjonssikkerhet har gjennomgått en total revisjon sett opp mot GDPR. Implementering og 
informasjon om styringssystemet og GDPR vil bli gjennomført for klinikkene i løpet av første halvår 
2019 i 2 faser; fase 1 med klinikkledelse og fase 2 øvrige ansatte. 

Risikoreduserende tiltak som ikke er fullført: 

- Ta i bruk sikker utskrift - Sikker utskrift er ikke implementer fullt ut i alle klinikker. 
- Bevisstgjøring av alle ansatte i informasjonssikkerhet - Dette er en kontinuerlig oppgave og i 

første omgang vil dette bli ivaretatt gjennom implementering og informasjon av GDRP første 
halvår 2019, samt i ledelsesmessig oppfølging av at alle medarbeidere gjennomfører e–
lærigskurs i informasjonssikkerhet. 

- Systematisk tilgangskontroll – Avdelingene i UNN gjennomfører det som en del av 
prosedyren PR04628. 

- Systematisk innsynskontroll i journal – Det gjennomføres rundt 100 kontroller av innsyn i 
pasientjournal i året. Det er foreløpig ikke iverksatt systematisk kontroll etter prosedyren 
PR1573. Dette vil bli igangsatt i løpet av 2019 når endelig prosedyre er revidert. 

- Internrevisjon av forskningsprosjekter er ikke gjennomført i 2018. Dette vil bli gjennomført i 
løpet av førstehalvår 2019. I tillegg vil revisjon av 2 prosjekter bli gjennomført i løpet av 
høsten 2019. 

4.2.2 Rapportere avvik som ikke er lukket etter riksrevisjonsrapport12, innen 1. mars. Avvikene skal 
beskrives i en tiltaksplan, med ansvarlig og forventet tidspunkt for lukking. 

Følgende avvik er ikke lukket etter Riksrevisjonsrapport av 2013:  

1. E-læringskurset i informasjonssikkerhet er ikke i tilstrekkelig grad gjennomført i UNN. 67 % av 
ansatte har gjennomført og bestått kurset. Dette følges opp direkte mot den enkeltes leder første 
kvartal 2019.  

2. Systematisk kontroll av innsyn i journal er ikke iverksatt. Iverksettes i løpet av 2019.  

3. Ansvarsavklaring for informasjonssikkerhet for MTU internt i foretaket, mellom foretakene i 
regionen og mot Helse Nord IKT er ikke tilstrekkelig avklart. UNN avventer resultatet av pågående 
regionalt prosjekt.  

4.2.3 Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet innen 1. juni. 
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Styret i UNN behandlet status på informasjonssikkerhet, inkludert status på risiko- og 
sårbarhetsanalyser, i styremøte 15.2.2018 sak ST 13/18. 

4.2.4 Revidere gjeldende driftsavtale (SLA) og databehandleravtaler mellom helseforetakene og Helse 
Nord IKT for å sikre at endringene innarbeides i avtalene, jf punkt 3 foretaksspesifikke krav 
Databehandleravtalen skal oppdateres innen 1. mars. 

Direktøren ga i desember 2018 et mandat til en forhandlingsgruppe i E-helse og IKT for å inngå ny 
driftsavtale med HN IKT. Arbeidet pågår. 

4.2.5 Levere oversikt over underleverandører og deres underleverandører (tredjeparter) som har 
tilgang (fysisk og digitalt) til infrastrukturen. Frist 1. mai. Oversikten skal minimum inneholde: Navn på 
leverandør. Land leverandøren opererer fra. Hvilke systemer de har tilgang til. Hvilke opplysninger de 
har tilgang til (personopplysninger, helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger). Om det er 
inngått databehandleravtale med leverandør. 

Komplett oversikt over underleverandører og deres tilgang til UNNs informasjonssystemer er ikke 
ferdigstilt. Dette vil bli ivaretatt gjennom ferdigstilling av GDPR krav om protokoll over behandlinger 
og systemer. Ferdigstilles første halvår 2019.  

4. 3. Medisinteknisk utstyr og 
informasjonssikkerhet 
4.3.1 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for MTU med tilhørende handlingsplaner innen 1. juni. 

Store deler av det medisinsk tekniske utstyret er risikovurdert i Medusa i forbindelse med periodisk 
vedlikehold. Dette har vært det internt høyst prioriterte prosjektet på MTA i 2018, og vil fortsette i 
2019.  

4.3.2 Delta i et felles prosjekt for å klargjøre og forbedre samhandlingen mellom helseforetakene og 
mellom helseforetak og Helse Nord IKT rundt MTU. 

Samhandlingsavtale er utarbeidet og mandat for fagråd er opprettet. Pilot for avtalen vil bli 
gjennomført i UNN 1. halvår 2019 før den rulles ut videre. MTA i UNN vil være fast representert med 
leder i fagrådet, og i tillegg fagressurser ved behov.  

4. 4. Beredskap 
4.4.1 Gjennomføre tiltak som gjør at helseforetaket er klar for å implementere ny sikkerhetslov når den 
trer i kraft. 

UNN har etablert sikkerhetsorganisasjon. Ny gjennomgang av sikkerhetsloven for UNN vil bli 
gjennomført så snart ny forskrift til Sikkerhetsloven trer i kraft. 
 

4.4.2 Sørge for medikamenter, utstyr og opplært og trenet personell til Emergency Medical Team 
(EMT). 
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Kontinuerlig arbeid. Større revisjoner og ROS gjennomført i 2018. 

4.4.3 Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert 
Nasjonal helseberedskapsplan. 

Kontinuerlig arbeid. Større revisjoner og ROS er gjennomført I Tromsø, Breivika og Åsgård, Harstad, 
Narvik og Longyearbyen i 2018.  

4.4.4 Utarbeide planer for legemiddelberedskap, bl.a. basert på ROS-analyse av regional 
legemiddelkomite. 

UNN har i desember 2018 gjennomført ROS analyse for legemiddelberedskap. Tiltak er identifisert. 
Arbeidet med å utarbeide planer ligger i kø for oppstart våren 2019.  

4.4.5 Utarbeide planer for sivilt militært samarbeid, basert på nasjonale føringer i samarbeid med 
Helse Nord RHF. 

UNN venter på initiativ og føringer fra Helse Nord RHF. 

Fra UNN sin gjennomgang av ROS med tema Totalforsvar og Sivil militært samarbeid: 

«Det er stor usikkerhet om hva som vil være forsvarets behov. Forsvaret har over år bygd ned sin 
helseberedskap. Samtidig har sykehuset også bygd ned sin beredskap, ved at det stadig skal spares. 
Dette går ut over trening og øvelser, samt lagre for bruk i krigstid. På den annen side skal sykehuset 
også dekke siviles behov ved sykdom og skader. På grunn av at dette området er så lite utredet, lite 
øvd, samt lite klarlagt er det vanskelig å si noe sikkert om hvor grensen for sykehusets bistand går ut 
over behovene til sivile, sett opp mot forsvarets behov. Selv etter tiltak for å redusere konsekvensene 
av hendelser under dette området, vil det likevel være svært liten sannsynlighet knyttet til dette 
området. Konsekvensene vil imidlertid bli alvorlige.» 

4.4.6 Vurdere behov for nye tiltak for å sikre tilgang av vann og strøm for å kunne møte langvarig 
bortfall. 

Det er gjort risikovurdering på bortfall av kritisk infrastruktur, herunder bortfall av vann, og 
beredskapstiltak for å forebygge konsekvens ved bortfall. Løsninger for vannintak er redundant; 
ringledning til kommunalt vann og to vanninntak til sykehusene. Løsning for strøm; nødstrøm til 
prioriterte områder, samt UPS til prioritert medisinteknisk utstyr, i tillegg hjemmevakt elektro med 
krav om å være på plass etter 30 minutter.  

4.4.7 Vurdere behov for nye tiltak for å sikre drift uten tilgang til IKT, for å kunne møte langvarig 
bortfall. 

ROS analyse er gjennomført. Klinikkene deltar i arbeidet med å utvikle planer for å sikre drift ved 
langvarig bortfall av IKT. 

4.4.8 Iverksette helsepersonellberedskap tilknyttet sysselmannens SAR-helikoptre i Longyearbyen etter 
plan godkjent av Helse Nord RHF. 

Anestesilegebemanning etablert 26.02.18. Alt går etter planen. 
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5. Sikre god pasient- og 
brukermedvirkning 
5. 1. Pasient- og brukermedvirkning 
5.1.1 Sikre at pasienten får god nok kvalitet på informasjon for å kunne ta reelle valg for sin 
behandlingsmetode/behandlingssted. 

Det arbeides kontinuerlig med informasjonsarbeidet gjennom Mine behandlingsvalg, nye 
internettsider med revidert innhold av behandlingsformer. Det samarbeides med Samvalgsenteret 
for utvikling og implementering av nye verktøy for samvalg.  

I tillegg har kommunikasjon og kommunikasjonsteknikker vært tema for UNNs KVAM-dager i 2018. 
Dette vil være et kontinuerlig pågående arbeid i foretaket. UNN bruker medlemmene av 
brukerutvalget og ungdomsrådet i arbeidet med å sikre medvirkning aktivit. 

5.1.2 Publisere minimum 200 flere unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på foretakets 
internettsider. 

En rekke behandlinger innenfor psykisk helsevern og TSB er publisert på UNNs internettside: 
https://unn.no/behandlinger. Publisering av pasientbehandlinger følges opp av en egen 
redaksjonsgruppe som er tildelt ansvar i å utarbeide og godkjenne behandlingstekster til internett 
forløpende. Psykisk helse- og rusklinikken har hittil publisert 33 pasientbehandlinger/ - 
undersøkelser. 

UNN har publisert 100 nye, unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på foretakets internettsider i 
2018. Måltallet på 200 er ikke nådd, og arbeidet med dette har ikke blitt tilstrekkelig prioritert opp 
mot andre pålagte oppgaver og begrensede ressurser. UNN vil fortsette å publisere unike 
pasientbehandlinger/-undersøkelser i 2019.  

5.1.3 Sikre reell brukermedvirkning i forskning, jf. retningslinjene for dette vedtatt i styresak 19-2015. 

Antall forskningsprosjekt med HN finansiering som rapporterer brukermedvirkning økte fra 32.9% i 
2016 til 49.3% i 2017. UNN står for 58% av prosjektene her men vi har ikke antallet for UNN alene. 
For å bidra med brukermedvirkning i forskningsprosjekt er det tilbydd veiledning til forskere 
angående hvordan dette kan gjennomføres i enkeltprosjekt og i klinikkenes forskningsutvalg. Det er 
informert ut til forskerne om ny nasjonal veileder for medvirkning i forskningsprosjekt som ble 
publisert i mai 2018 og det planlegges kurs for forskere for hvordan få til brukermedvirkning i 
forskningsprosjekt basert på denne veilederen i løpet av våren 2019. For å kunne  vurdere en mulig 
lokal eller regional modell for å fremme god brukermedvirkning i forskning er det arrangert studietur 
for forskningsledelse og forskere i UNN, UiT, Helse Finnmark og Helse Nord  til Storbritania i 
november 2018. UNN har tatt initiativ til og står som leder av ny arbeidspakke innen 
brukermedvirkning i kliniske studier i NorCrin2, søkt NRF i oktober 2018. 
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5.1.4 Legge til rette for god kommunikasjon også for pasienter med funksjonsnedsettelser. 

Ved UNN har klinikkene kommet ulikt langt i dette arbeidet. Det har ikke vært gjort en strukturert 
felles tilnærming til oppdraget. Flere klinikker/ avdelinger har lagt dette inn i interne 
opplæringsplaner. Som regel planlegges dette ved at det avsettes ekstra god tid til pasienter med 
funksjonsnedsettelser. Det er også slik at kommunikasjon og behandling tilpasses individuelt ut fra 
pasientens kognitive og/eller fysiske funksjonsnedsettelse. 

5.1.5 Lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne arbeidet med nye 
samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk. 

Samvalgssenteret fikk i 2018 oppdraget med nasjonal implementering av samvalg. Prosjektleder for 
dette arbeidet ble tilsatt, i tillegg ytterligere to medarbeidere. I alt 7 samvalgsverktøy er pr 31/12-18 
publisert på Helsenorge.no og ytterligere 6 verktøy er under utarbeiding, også i fellesskap med andre 
helseforetak i Norge. Samvalgssenteret har etablert samarbeid med universitetsklinikken i Kiel og 
målsettingen er å utveksle samvalgsverktøy samt metoder for utbredelse av samvalg. 

Tiltak for implementering av samvalg i helseforetakene i Norge er påbegynt og vil ha fokus fremover. 

  

6. Sikre gode arbeidsforhold og 
tilstrekkelig kvalifisert personell 
6. 1. Sikre gode arbeidsforhold 
6.1.1 Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i tertialrapport 1. I planen 
skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. 
Oppfølging av planen skal fremgå i fremtidig tertialrapportering. 

UNN har dessverre ikke hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet. UNN vil utarbeide en plan innen 
1. april 2019. 
 

6.1.2 Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å holde 
korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 10 %. 

Stabssenteret har gitt følgende støtte i foretakets arbeid med å redusere sykefraværet: 

• Utarbeide, implementere og bistand til oppfølging av IA-handlingsplan i UNN HF  
• IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kursene har et særskilt fokus på øke 

deltakernes kompetanse innen forebygging og oppfølging av sykefravær  
• Prosesstøtte i oppfølging av systematisk HMS-tiltak for å forebygge sykefravær.  
• Gjennomføring og oppfølging av ForBedring. Stabssenteret gir prosessøtte i oppfølgingsfasen 
• Månedlig rapportering på sykefravær i KVR-rapporten. 
• Bistår klinikker som har mange medarbeidere med gjentakende fravær med tett og 

systematisk oppfølging. Denne satsning kalt "Bli i jobb" er i startfasen i 2018. 
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• Diagnostisk og Medisinsk klinikk har fått bistand til å opprette ressursgrupper for håndtering 
av sykefravær. Hensikten med gruppene er å styrke lederne til å håndtere sykefravær. Det er 
aktuelt å etablere slike grupper i andre klinikker. 

• Stabssenteret bistår kontinuerlig i arbeidsmiljø- og HMS-prosesser som vil kunne 
ha innvirkning på sykefravær. 

• Klinikkdedikerte personalrådgivere og BHT representanter fra stabssenteret bistår også i 
oppfølging av enkeltsaker. 

• Tett og godt smarbeid med NAV. 

Høsten 2018 startet UNN med en styrket innsats på sykefraværsområdet. I en rekke enheter med 
fravær over 10 % jobbes det med å kartlegge årsaken til fravær og sette inn tiltak. Tiltakene varierer 
alt etter årsak til fravær. Klinikkdedikerte rådgivere i Stabssenteret skal ta kontakt med enheter med 
over 10 % fravær og tilby hjelp.  

6.1.3 Delta i regionalt nettverk for arbeid med reduksjon av sykefravær og økt nærvær. 

UNN deltar i et regionalt HMS-nettverk som blant annet arbeider med reduksjon av sykefravær og 
økt nærvær.   

6.1.4 Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om 
helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i tertialrapport 1. 

UNN deltar i et regionalt arbeid knyttet til bierverv og har sett på dette som oppfølging av de 
anbefalte tiltakene. UNN anser også at den etablerte påminnelsene i Personalportalen vil være med 
på å understøtte oppfyllelse av kravene fra Riksrevisjonen.    

6.1.5 Publisere digital lederhåndbok i Compendia. 

Vi er nær ferdigstillelse av den digitale lederhåndboken, som vil bli publisert ca. 1.6.2019.  
 

6. 2. Tilstrekkelig kvalifisert personell 
6.2.1 Delta i utvikling av felles regionale kompetansestrategier, herunder også strategi for 
teknologistøttet læring. 

Det er lagt frem forslag om formalisert obligatorisk opplæring i kliniske systemer. Fremlagt for 
ledermøtet og det er en utfordring å skaffe tilstrekkelige ressurser for igangsetting av et slikt tiltak. 
Omfanget justeres og justert plan der opplæringen ses i sammenheng med innføringsprosjekt for 
DiPS Arena og Elektronisk kurve utarbeides.  

6.2.2 Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og utdanningskapasitet. I 
tertialrapportene presenteres sammenligning mellom faktisk bemanning og utdanningskapasitet vs. 
plan. 

UNN arbeider med å implementere tiltak fra Kompetanserapporten som er vedlagt tertialrapport 1. 
2018; Klinisk utdanningsavdeling i UNN gjennomførte i 2017-18 en bred kartlegging av behovet for 
kompetanse og personell frem mot 2030. Denne kartla dagens personalressurser opp mot det 
anslåtte behovet. I tillegg ble informanter i ulike fagfelt intervjuet. Basert på dette arbeidet er det 
sannsnyliggjort at UNN i 2030 vil ha størst mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere (anestesi-, barn-, 
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intensiv-, operasjon-, akutt-, geriatri/demens-, psykisk helse-, øye-, kreft- og palliasjon), bioingeniører 
og bioingeniører med spesialkompetanse, radiografer med spesialkompetanse, psykologspesialister, 
legespesialister (onkologi, øyesykdommer, radiologi, hjertesykdommer, anestesiologi) og 
helsesekretærer med videreutdanninger. Resultater og tiltak beskrevet i rapporten brukes 
systematisk i arbeidet med å planlegge foretakets kompetanseutvikling og -planer samt kunnskap om 
hvilke formelle utdanningsløp som trengs i fremtiden.  

UNN er godt i gang med å implementere ny utdanningsmodell for leger i spesialisering, og med 
formål om også å sikre at vi utdanner de legespesialiteter som UNN og regionen har behov for. Det er 
også et sterkt ønske om å utdanne flere sykepleiere. Manglende finansiering av studieplasser er én 
hindring for å øke kapasiteten. En annen hindring er rigide krav til praksis i utdanningen. Særlig 
vanskelig er det å imøtekomme krav til lang sammenhengende praksisperiode på kirurgisk sengepost. 
Dette kravet vil endres når nye nasjonale retningslinjer for de rammeplanstyrte utdanningene trer i 
kraft fra 2020. For å være i forkant av prosesser knyttet til nye nasjonale retningslinjer for de helse- 
og sosialfaglige utdanningene (RETHOS-programmet) er det blant annet igangsatt arbeid for å øke 
kapasitet og sikre kvalitet for lege- og sykepleierutdanningen i samarbeid med Norges arktiske 
universitet, UiT Helsefak. Det er behov for å gjøre endringer i hvor og hvordan praksis kan 
gjennomføres for alle de helse- og sosialfaglige utdanningene (pågående nasjonal prosess gjennom 
RETHOS-programmet). 

6.2.3 Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med oppfølging av Helse 
Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 

Strategisk 
• UNN arbeider langsiktig med leder- og ledelsesutvikling i tråd med foretakets strategiske 

utviklingsplan. Herunder også sett opp mot HNs overordnede strategi. 
• I tillegg arbeides det med en ny modell som skal gjøres gjeldende fra sent 2019, for å 

imøtekomme målene i UNNs strategiske utviklingsplan. 
Det arbeides også i regionalt rekrutteringsnettverk med å se på rekrutteringen og innfasingen av nye 
ledere. Arbeidet pågår. 

Operativt 
• UNN har ulike tilbud til ledere. Et eksempel er prosessorientert kurs for ledere som har jobbet i 

foretaket 2 år eller mer. Fokus er praktisk ledelse. 
• Ledelse gjennom kontinuerlig forbedring – innføringskurs for nye ledere (høsten 2018). 
• Rekrutteringskurs for ledere.  
• Kurs i Arbeidsgiverstøtte.  
 
Administrativt 
• Kurs i administrative systemer for ledere. 
• Opplæring og veiledning i bruk av kompetansemodulen. 

 
Utover dette  pågår det et arbeid med å revidere UNN sitt lederutviklingsprogram.  

6.2.4 Bidra i å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord. 
Arbeidet med å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord har ikke startet. 

6.2.5 Sikre drift av kompetansestyringssystemet etter endt prosjekt. 
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UNN sørger for videre forvaltning av kompetansestyringssystemet.  

6.2.6 Delta i utvikling og implementering av regional annonse- og rekrutteringsveileder. 
UNN deltar med en representant i dette arbeidet. 

6.2.7 Utvikle forvaltningen av kompetansestyringssystemet. 

UNN har til nå hatt mest fokus på å implementere kompetansestyringssystemet i foretaket, samt 
utarbeide sentrale kompetanseplaner. Arbeidet med å utvikle forvaltningen av 
kompetansestyringssystemet vil bli prioritert når vi er i driftsfase. 
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6. 3. Utdanning av legespesialister 
6.3.1 Forberede og implementere del 2 og 3 av spesialistutdanning for leger i henhold til Forskrift 8. 
desember 2016 nr 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger. 

 
6.3.2 Delta i regionalt implementeringsprosjekt for del 2 og 3 i spesialistutdanning for leger i henhold til 
styringsdokumentet. 

UNN deltar i Implementeringsprosjekt for del 2-3 med prosjektleder (ansatt i 100 % stilling). 
Prosjektet er nå sluttfasen, og ytterligere personer fra Klinisk utdanningsavdeling og Personal- og 
organisasjonsutvikling er involvert.  
 
Det er etablert Overordnet utdanningsutvalg i UNN og som er delegert det overordnete ansvar for 
legers spesialistutdanning i UNN HF. Utvalgets oppgaver er:  

• Besvare overordnete spørsmål knyttet til innholdet og gjennomføringen av 
spesialistutdanningen, samt utlysning av og ansettelse i LIS-stillinger. 

• Ansvar for felles introkurs/opplæringsprogram for nyansatte leger i spesialisering 
• Bidra til samordning av involverte klinikk- og avdelingsledere i saker som omhandler 

enkeltkandidaters egnethet. 
• Avklare og samordne problemstillinger knyttet til lønn, ferieavvikling, permisjoner og 

godkjenning av tellende tjeneste når disse krever samordning på tvers av avdelinger og 
klinikker 

• Følge opp ledelsen ved avdelinger/klinikker med spesialiteter der UNN står i fare for å 
miste godkjenning som utdanningsinstitusjon 

• Organisere evaluering av LIS-tjenesten i UNN. 
• Organisere de felles kompetansemodulene / felles læringsmålene 
• Vurdere og vedta omfang og gjennomføring av veiledning 

6.3.3 Forberede og iverksette søknadsprosess for godkjenning av helseforetaket som 
utdanningsvirksomhet innen aktuelle spesialiteter 

UNN er godt i gang med å implementere ny utdanningsmodell for leger i spesialisering, og med 
formål om også å sikre at vi utdanner de legespesialiteter som UNN og regionen har behov for. 
Søknader om å bli godkjent som utdanningsinstitusjon for de ulike spesialitetene sendes fortløpende, 
og innen fristen 1.3.19.  

6.3.4 Stille med to deltakere i regional kurskomite for veiledning og sørge for veilederkurs for leger i 
eget helseforetak 

Det pågår et arbeid med å sikre tilbud for veilederutdanning:  
1. 10 studiepoeng i regi av UiT, Helsefakultetet. 
2. stille med representant til kurs i regi av Regut.  

Pkt 1 er på plass i løpet av høst 2019 i et samarbeid med Helsepedagogisk enhet UiT Helsefak. Pkt.2 
oppfylles i løpet av første tertial 2019. 
  

UNN er godt i gang med å implementere ny utdanningsmodell for leger i spesialisering, og med 
formål om også å sikre at vi utdanner de legespesialiteter som UNN og regionen har behov for. 
Søknader om godkjenning for de ulike spesialitetene sendes fortløpende og innen fristen 1.3.19.  
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6.3.5 Lede det regionale implementeringsprosjektet for del 2 og 3 i spesialistutdanning for leger. 

UNN har gjennom RegUt ledet arbeidet med implementeringen. Fagmiljøene i UNN har svært tidlig 
definert læringsaktiviteter for de ulike spesialitetene og felles kompetansemodul. Dette arbeidet er 
delt med andre foretak både i regionen og i andre helseregioner. UNN har ledet eller bidratt i de 
regionale utdanningsutvalgene for å sikre at spesialistutdanningen kan gjennomføres i Nord-Norge. 

6.3.6 Initiere og lede arbeidet i regionen med å innfase den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin. 
Dette omfatter å sørge for at det blir utarbeidet planer og læringsaktiviteter ved UNN og øvrige 
aktuelle foretak. 

Arbeidet med å initiere og lede arbeidet innen akkutt-og mottaksmedisin er lagt til Mottaksmedisinsk 
avdeling, Medisinsk klinikk. Arbeidet er pågående og ikke ferdigstilt. 

6. 4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
6.4.1 Bidra til utvikling av regional kompetanseplan for opplæring i HMS. 

Kvalitetsavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen, samt vernetjenesten i UNN er 
deltakere i et regionalt nettverk ledet av Helse-Nord RHF. Det ble gjennomført 2 møter i 2018.  

6.4.2 Bidra i arbeidet med strategi og kompetanseplan for vernetjenesten. 

Kvalitetsavdelingen og Personal- og organisasjonsavdelingen, samt vernetjenesten i UNN er 
deltakere i et regionalt nettverk ledet av Helse Nord RHF. Første oppdrag er å få et felles opplegg for 
opplæringen av vernetjenesten i Helse Nord. 

6.4.3 Bidra til å utvikle og ta i bruk indikatorer for HMS i Helse Nords ledelsesinformasjonssystem. 

UNN bidrar aktivt til å utvikle nye indikatorer på alle områder inkludert HMS i HN-LIS. Det er etablert 
et særskilt utviklingsmiljø for HN-LIS. I den grad datakilder er tilgjengelig i HN-LIS utarbeides det 
indikatorer, som sykefravær og AML-brudd. 

6.4.4 Delta i regionalt arbeid med utvikling, implementering, gjennomføring og oppfølging av 
ForBedring, som er den nye sammenslåtte HMS-, medarbeider- og 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. 

UNN deltar fast med gjennomføringsansvarlig i Regionalt forvaltingsforum for ForBedring og med 
personalsjef i Regional styringsgruppe for ForBedring. Felles regional plan, som skal sikre utvikling, 
implementering, gjennomføring og oppfølging av ForBedring, er forankret i AMU/KU og i Direktørens 
ledermøte. Lokal plan er implementert i UNN. Planen følges opp med jevnlig rapportering 
til  AMU/KU samt i Direktørens ledermøte. Status for oppfølgingsarbeidet etter ForBedring 
rapporteres særskilt til HN RHF i henhold til regional plan.  

6.4.5 Gjennomgå og oppdatere prosedyrer for varsling, oppfølgning og rapportering av vold, trusler og 
trakassering. 
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1. Prosedyrer for vold: En arbeidsgruppe i UNN er i gang med å oppdatere prosedyrer for 
forebygging, handtering og oppfølging av vold og trusselhendelser. Arbeidet overleveres for 
behandling i AMU i mars 2019. Dette innebærer prosedyrer for risikovurdering, opplæring og 
kvalitetssikring av oppfølgingen av berørt personell på arbeidsplasser der det er fare for at ansatte 
kan bli utsatt for vold. Administrative rutiner tilknyttet hendelser, herunder melding til arbeidstilsyn 
og politi ved alvorlig hendelser vil også være forbedret. Handtering av vold og trusler inngår også i 
HMS-kurset.  Manglende hjemmel for bagasjegjennomgang og kroppsvisitasjon, ved begrunnet 
mistanke om medikamenter, rusmidler, farlige gjenstander eller våpen er eller vil bli forsøkt innført i 
sykehuset ved somatisk behandling, er en vesentlig utfordring i å forebygge vold og verne ansatte og 
pasienter. Problemstillingen vil bli løftet til AMU med anbefaling om at saken bringes videre til 
Helsedirektoratet for å få en avklaring på denne juridiske utfordringen.  

2. Varsling av vold: Det er nødvendig å endre meldeskjema for personalskader i Docmap for å bedre 
ivareta varsling av vold og trusselsituasjoner og alvorlighetsgraden av disse. UNN har valgt å utsette 
endringen til ny versjon av Docmap er innført. Psykisk helse og rusklinikken har gode rutiner 
vedrørende melding av voldshendelser. De melder også flere alvorlige hendelser til Arbeidstilsynet. 
Arbeidstilsynet har fulgt opp flere hendelser med postalt tilsyn og påpekt mangler i arbeidet. 
Innenfor somatikken er det ikke etablert gode rutiner for varsling av vold og trusler, noe som også 
kom frem etter tilsyn i ambulansetjenesten.  

3. Oppfølging og rapportering: Vi har i årlig melding levert oversikt over personalskader, herunder 
voldshendelser, i UNN som behandles i AMU. Psykisk helse- og rusklinikken har regelmessig uttak av 
avviksstatistikk, herunder vold- og trusselhendelser, som brukes i KVAM-strukturen til læring og 
forbedring.  

4. Trakassering: Prosedyrer for mobbing og trakassering ble revidert i 2018. Prosedyren avklarer 
håndtering av slike saker og de ulike parters rolle i saksbehandlingen av mobbing- og 
trakasseringsaker. Trakassering vil også kunne omfattes av varslingsrutinene i foretaket. 

7. Innfri økonomiske mål i 
perioden 
7. 1. Resultatkrav 
7.1.1 Ha tiltaksplaner som sikrer at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2018–2021. 
Styrebehandlet status rapporteres til Helse Nord RHF innen 25. april. 

UNN har jobbet med oppfølging av tiltaksplaner gjennom hele 2018 for å sikre økonomisk balanse. 
Selv med ekstraordinære tiltak lyktes det ikke foretaket å oppnå økonomisk balanse eller innfri 
kravene. Det er levert månedlige styrebehandlede rapporter og tiltaksplaner gjennom hele 2018 til 
Helse Nord.   

7.1.2 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: 
Innføring av felles kliniske system, jf. tidligere styrebehandling, herunder forutsetningen om 
kompetansebygging og funksjonell forvaltning 

Forvaltningssenter Lab, Radiologi og EPJ har bidratt til utarbeidelse av en felles mal i Helse Nord til 
bruk for rapportering på gevinstrealisering ved innføringen av felles kliniske system i regionen. Malen 
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tas opp i en workshop i Forvaltningsrådet for klinisk IKT medio september 18. Forvaltningssenter LAB, 
RAD og EPJ har bidratt i utarbeidelse av felles mal i Helse Nord for rapportering på nytteverdien av 
innføring av felles kliniske system i regionen. 
  

7.1.3 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: 
Virksomhetsoverdragelse av pasientreiser uten rekvisisjon 

Det er for tidlig å kunne vurdere en realisering av nytteverdien av dette.  

7.1.4 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: 
Satsing på klinisk farmasi 

UNN samarbeider nært med Sykehusapoteket Nord HF (SANO) om satsingen på klinisk farmasi. SANO 
er prosess med å tilsette flere personer i stillingene som er øremerket klinisk farmasi. Det er for tidlig 
å kunne vurdere en realisering av nytteverdien av dette. 

7.1.5 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: 
Innkjøp 

Det er for tidlig å kunne vurdere en realisering av nytteverdien av dette. 

7.1.6 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: 
Innføring av nytt sak-/arkivsystem 

Det er for tidlig å kunne vurdere en realisering av nytteverdien av dette. 

7.1.7 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: 
Innføring av kompetansemodulen i personalportalen 

Bakgrunn:  
Implementering av kompetansemodulen (KM) startet i mars 2017. Opplæringsbehovet har vist seg å 
være større enn først antatt og vil forskyve den opprinnelige tidsrammen for prosjektet. Dette ble 
meldt til AD-møtet i Helse Nord og i april ble prosjektet utvidet fram til 28. februar 2019. Helse Nord 
finansierer to stillinger ut prosjektperioden. 

Status:  
Så langt i prosjektperioden har 463 ledere og fagansvarlige fått opplæring. Blant disse er ca. 270 
ledere. Det gjenstår opplæring av ca 300 personer. Plan for videre opplæring er utarbeidet og kurs 
gjennomføres kontinuerlig.  

UNN har utarbeidet flere sentrale kompetanseplaner som gjelder for store grupper ansatte (Barn 
som pårørende, legemiddelhåndtering, blodtransfusjoner, plan for nye ledere, osv.), i tillegg til de 
sentrale kompetanseplanene UNN-Alle ansatte. Det er også utarbeidet en rekke lokale planer for 
enkeltenheter og klinikker.  

Prosjektet tilbyr tilpasset opplæring, samt oppfølgning og veiledning i utvikling av kompetanseplaner.  

Gevinster:  
• Mer systematisk og strategisk arbeid med kompetanseutvikling 
• Mer strukturerte utviklingssamtaler og oppfølging av medarbeidere 
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• Gir digital dokumentasjon av kompetanse 
• Enklere akkreditering og revisjoner 
• Enklere bemanningsplanlegging 
• Bedre koordinering, administrering og oppfølging av utdanningsløp 
• Bidra til å sikre bærekraftige fagmiljø 

 

7. 2. Investeringsrammer, bygg og 
eiendomsforvaltning 
7.2.1 Starte arbeidet med husleiemodell, basert på anbefalinger fra pilotprosjekt i Helgelandssykehuset 
og nasjonal rapport. 

Det jobbes med dette opp mot Helse Nord RHF. Dette har også vært tema i 2018 gjennom 
Eiendomsforum hvor flere sykehus er representert, også Helgelandssykehuset.  

7.2.2 Følge opp en 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig standard, 
kvalitet og verdier over tid. Planen skal samordnes med fremtidige nybygg/ombygging. 

UNN har en 4 -årig vedlikeholdsplan med Risikovurdering av tiltak for tiltak i nærmeste driftsår. 
Planen er drøftet og en del av budsjett/dialogavtale. Planen koordineres med nybygg og ombygging.  

7.2.3 Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av 
medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) med innkjøpssystemet ClockWork. 
Status for arbeidet skal inngå i tertialrapport to. 

UNN deltar i regionalt/ nasjonalt prosjekt som pågår, og som er beregnet ferdigstilt 4. kvartal 2019.  

7.2.4 Delta i oppdatering av Landsverneplanen, vurdere endringer i vernestatus og vernemetode. 
Deltar i arbeidet sammen med Helse Nord RHF.   

7.2.5 Delta i arbeidsgruppe for evaluering av FDV-systemene og foreslå felles IKT- løsninger for FDV av 
bygg. 

UNN har, gjennom Eiendomsforum i Helse Nord, foretatt en evaluering av FDV systemene og 
fremlagt den for Eiendomsforum. Rapporteres Årlig melding (7.januar 2019)  

7.2.6 Ha avtaler for arealdeling av universitetsarealer. 
Det har gjennom 2018 og 2019 lagt ned et stort stykke arbeid for å få på plass et avtaleutkast. Dette 
er nå til høring hos UIT for godkjenning. Det forventes at signert avtale er på plass iløpet av første 
halvdel av 2019.  
 

7.2.7 Inngå skriftlig avtale for utleie av lokale datarom til Helse Nord IKT. Leieavtalen skal beskrive eiers 
(helseforetakets) ansvar for datarommenes fysiske og tekniske tilstand iht. krav til lokale datarom i 
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. Avvik fra kravene skal lukkes innen 31. desember. 

Avtale inngått 
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7.2.8 Starte evaluering av PET-senteret, ferdigstilles 1. kvartal 2019. 
Ikke påbegynt 
 

7.2.9 Starte evaluering av A-fløy, ferdigstilles 1. kvartal 2019. 

Ikke påbegynt  
  

7. 3. Anskaffelsesområdet 
Krav for 2018: 
7.3.1.Samordning 

• Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
• Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte investeringsanskaffelser i 2018 
• Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal deretter rulleres kvartalsvis. 

 
Anskaffelsesplanen for 2019 og oversikt over planlagte investeringsanskaffelser for 2018 er 
oversendt Helse Nord. Fireårig handlingsplan blir koordinert  og samordnet i det regionale 
innkjøpsprosjektet Innkjøp 2021. 

 
7.3.2.Systembruk 

Innen 1.juli oversende plan for full implementering av innkjøpssystem innen 31.desember 2019. 
Foretaksspesifikke krav for utgangen av 2018 følger nedenfor. 

Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full utrulling og for å håndtere foretakets andel av 
felles forvaltning av system og innhold 

Direktørens ledergruppe vedtok i møte 5. september 2017 full implementering av innkjøps- og 
logistikksystemet Clockwork (CWL), jfr sak 86/17. Til ledermøtesaken fulgte 1) utrullingsplan, 2) 
prosess- og prosedyrebeskrivelser knyttet til bruk og vedlikehold av data i CWL og 3) risikovurdering 
ved utrulling av CWL.  

Skriftlige arbeidsprosesser og -prosedyrer for bruk av CWL samt for vedlikehold av data i CWL 
oppdateres og vedlikeholdes i Docmap. Opplæring av personell i klinikkene, i bruk av e-
procurement/CWL, ble gjennomført høsten 2017 i tråd med utrullingsplanen.  

UNN har høsten 2018 jobbet for å gjøre flere avtaler og avtaleprodukter tilgjengelig i Clockwork. I 
tillegg har vi jobbet målrettet for å øke bruken av CWL i klinikkene. dette arbeidet fortsetter for fullt i 
2019. Innkjøp er et prioritert satningsområde for UNN i 2019. UNN har utarbeidet innkjøpsindikator i 
HN-LIS, som vise status og utvikling i bruk av CWL. Bruken av CWL skal kunne brytes ned på hvert 
enkelt kostnadssted i hver enkelt klinikk. Indikatoren ansees som et  viktig verktøy for klinikkene selv, 
men også for innkjøpsseksjonen, spesielt med hensyn til hvilke enheter innkjøpsseksjonen skal 
prioritere oppfølgingen av. 

Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i Clockwork, andre fagsystem og utenom 
system. 

Det er mulig å måle hvor mye som kjøpes i tråd med avtaler gjennom CWL. I utgangspunktet vil alt 
kjøp i CWL av forhåndregistrerte artikler være avtalebasert, for 2018 utgjør dette 62 % av totale 
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varekjøp. Problemet er å måle det som kjøpes utenom CWL. Det vil kreve et betydelig og manuelt 
arbeid å skaffe slik oversikt.  

Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 

Alt som kjøpes gjennom CWL er i tråd med avtaler. Problemet er kjøp utenom CWL. Det krever et 
betydelig og manuelt arbeid å undersøke om disse innkjøpene er gjort i tråd med avtaler. 

Foretaksspesifikke krav for 2018 

Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer og tjenester av 
definert scope gjennom Clockwork: 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge 

Varekjøp 80 % av scope 62% 

Tjenestekjøp 30 % av scope 

 

Varekjøp gjennom CWL 

Andelen av varekjøp i CWL var 1. og 2. tertial på 63,3%. 

Tjenestekjøp gjennom CWL 

UNN er i gang med å implementere tjenestekjøp i CWL. 

7.3.3 Samhandling internt 
Det vises til pkt 2 Systembruk. 

Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale anskaffelsesprosjekt. Bistanden 
skal sees i sammenheng med øvrige aktiviteter i foretaket slik at en unngår samtidighet med andre 
strategiske prosjekt. 

Forespørslene som mottas om prosjektdeltakere blir videreformidlet gjeldende klinikker/enheter ved 
UNN. UNN stiller i all hovedsak med fagkompetanse i forespurte anskaffelsesprosjekter.  

 

Innen 31.desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra Sykehusinnkjøp. Planen må 
synliggjøre behov for ressurser samt grad av fellesregional forvaltning. 

UNN arbeider for å kunne bestille og motta anskaffelser fra Sykehusinnkjøp på en mest mulig effektiv 
og kvalitativt god måte. UNN har definert 3 ulike arbeidsprosesser knyttet til leveranser fra 
Sykehusinnkjøp. UNN bestiller og mottar enkeltanskaffelser (i hovedsak utstyrsanskaffelser) og 
planlagte rammeavtaler fra Sykehusinnkjøp divisjon nord, samt mottar nasjonale rammeavtaler fra 
Sykehusinnkjøp divisjon nasjonale tjenester. Dette innebærer tre ulike arbeidsprosesser som vi 
forsøker å optimalisere gjennom kontinuerlig forbedring. Dette blir også vurdert i det regionale 
innkjøpsprosjektet Innkjøp 2021. 

7.3.4 Samhandling eksternt 
Innen 1.juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp.  
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Midlertidig samarbeidsavtale er ikke revidert. Sykehusinnkjøp har ansvaret for prosessen. UNN bidrar 
når arbeidet igangsettes. 

Innen 31.desember etablere permanent samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp. 

Arbeidet er ikke påbegynt. Vi antar dette arbeidet mye kan koordineres gjennom prosjekt Innkjøp 
2021. 

Innen 1.juli etablere en strategisk samhandlingsarena med Sykehusinnkjøp.  

Helse Nord RHF følger dette opp overfor helseforetakene i forbindelse med prosjekt innkjøp 2021. 
Her deltar UNN. 

7.3.5. Samfunnsansvar 
Dette blir ivaretatt i prosjekt Innkjøp 2021. 

 

8. Risikostyring og internkontroll 
8. 1. Risikostyring og internkontroll 

8.1.1 Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet 
opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 
 
UNN har på bakgrunn av tidligere organisering og erfaring med ledelsens gjennnomgang (LGG) 
besluttet en ny modell for LGG. I den nye modellen skal gjennomgangen gjøres både på avdelings-, 
klinikk- og foretaksnivå. Dette er også i tråd med kravene i Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring 
i helse- og omsorgstjenesten. Erfaringer fra tidligere viste at LGG ikke ga en tilstrekkelig gjennomgang 
av virksomhetens styringssystem når den bare ble gjennomført på foretaksnivå.  

I LGG for virksomhetsåret 2017 (utført i første halvdel av 2018) hadde vi et særlig fokus på å avdekke 
i hvilken grad styringssystemet er på plass ved de ulike hovedområdene som skal gjennomgås 
(Avvikssystem, dokumentstyring, intern revisjon, kompetansestyring, systematisk HMS-arbeid, 
Pasientsikkerhets-programmet, Smittevern, Personvern- og informasjonssikkerhet og Miljøledelse – 
Grønt sykehus).  

LGG ble ikke gjort på avdelings- og klinikknivå i UNN i 2018. Selv om LGG derfor ikke ga en fullstendig 
gjennomgang av styringsdata, har vi likevel system for løpende gjennomgang og vurdering av 
styringsdata i månedlig Kvalitets- og virksomhetsrapport, Dialogavtalen og direktørens dialogmøter, 
HN-LIS med indikatorer og målekort for klinikk- og avdelingsnivået.  

Implementering av nye LGG i UNN startet for fullt i 2018. Høsten 2018 ble to pilotklinikker utnevnt. 
Pilotklinikkene, Barne- og ungdomsklinikken og Hjerte- og lungeklinikken, skal i første del av 2019 
gjennomføre LGG på avdelings- og klinikknivå for gjennomgang av virksomhetsåret 2018.  

Informasjonssikkerhet:  
Det ble gjennomført risikovurdering på informasjonssikkerhet i hele foretaket i 2017. 
Risikovurderingen konkluderte med fire hovedområder for oppfølging: Sikker utskrift, dokumentere 
opplæring i personvern- og informasjonssikkerhet, kontroll av ansattes tilganger og systematisk 
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innsynskontroll. Tiltakslista etter risikovurderingen inngikk i LGG2017. Dette har vært fulgt opp med 
status på tiltaksgjennomføring inkludert rapportering til UNNs styre i 2018. 

Klima og miljø  
UNN er ISO-sertifisert etter ISO 14001:2015. Det stiller krav til risikobasert styring og kontinuerlig 
forbedring. Første oppfølgingsrevisjon ble gjennomført i mai 2018 og funnene er lukket. Det er også 
blitt gjennomført 3 internrevisjoner i 2018 med ytre miljø som tema i samarbeid med KVALUT. UNN 
tar ut styringsdata på miljøaspektene hvert tertial, og gjennomførte  1 prestasjonsevalueringer i 
2018. 

Beredskap  
Beredskap har ikke tidligere vært del av LGG i UNN. Det ble i 2018 besluttet å ta med beredskap i 
fremtidige LGG. UNN har for dårlige styringsdata på beredskapsområdet. Det er høsten 2018 
gjennomført ny risikovurdering som dekker blant annet medisinsk beredskap, 
infrastrukturberedskap, forsyningssikkerhet og intern katastrofeberedskap. Forrige risikovurdering på 
beredskap ble gjennomført i 2013. Ny risikovurdering ble ferdigstilt i desember 2018.  

Risikostyring: 
Risikostyring som system ble ikke vurdert i LGG 2018. UNN gjennomfører risikostyring etter mal fra 
HN RHF og tilsvarende retningslinjer. Det gjennomføres risikovurderinger på blant annet beredskap, 
informasjonssikkerhet, prosjekter, arbeidsmiljø, organisatoriske endringer, bygningsmessige 
endringer og overordnede mål. Risikovurderingene gjennomføres på bestillinger fra avdelinger, 
klinikksjefer, direktør og på bestilling i Oppdragsdokument fra HN RHF. UNN har fordelt kompetanse 
og ansvar for risikostyring på flere enheter i foretaket, etter hvilke områder som skal risikovurderes. 
For fremtidige LGG vil risikostyring inngå som et av hovedområdene som gjennomgås. 

 

9. Særlige krav til regionale 
fellesfunksjoner 
9. 1. Særlige krav til regionale fellesfunksjoner 

9.1.1 Sikre at de regionale funksjonene har en handlingsplan med milepæler for 2018/2019. Denne 
rapporteres i tertialrapport 1. 
 

Forvaltningssenter Radiologi (FSR) 

Handlingsplan 2018-2019 
Satsningsområder for FSR 

• Ferdigstille det som mangler av avtaler i samarbeid med foretakene. Dette inkluderer ny 
versjon (utforming) av de avtalene man har i dag mot de enkelte foretakene. 
(Superbrukeransvaret og annet må tydeliggjøres.) 

• Utvikling av e-læringsverktøy 
• Optimalisering av arbeidsflyt og arbeidsprosesser i Sectra (Overgang til PACS basert 

arbeidsflyt) 
• Bidra inn i arbeidet initiert av RHF rundt styrings- og forvaltningsmodell for funksjonell 

forvaltning i HN. 
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• Få på plass endringskoordinator ref. eget punkt. 
• Arbeid med Forbedring 2018. 

 
Gjennomførte aktiviteter inneværende år 

• Endringsønsker publiseres på intranett (FSR hjemmeside). 
• Referat fra superbrukermøter publiseres nå på intranett (FSR hjemmeside). 
• Innført bedre fordelingsstuktur i FSR for innmeldte saker (oppnår kortere responstid for 

innmeldte saker). 
• FSR kategoriserer saker og løfter ut beslektede saker. Disse følges i egne møteserier. FSR 

Involverer ulike aktører ved behov og sørger for fremdrift. 

Utviklingsarbeid, planlegging og oppfølging 
• Fortsette med utviklingen av samarbeidet med HN-IKT, FSE og FSL 
• Planlegge fremtidige oppgraderinger av Sectra RIS og PACS på en slik måte slik at dette blir 

«rutine». Gjøres i samarbeid med HN-IKT og Sectra. 
• Være med å videreutvikle gode driftsrutiner i samarbeid med alle røntgenavdelingene i HN. 
• Planlegge drift, oppgraderinger og annet som påvirker avdelingene, på en god måte. 

Spesielt med tanke på flyttinger som skal foregå internt i sykehusene. 
• FSR ønsker å starte opp arbeid med å utvikle e-læringsverktøy for Sectra brukere. Dette vil 

kunne avstedkomme noe behov for økonomiske midler og ressurser av personell, men dette 
er ikke klart i skrivende stund. 

• Utvikling av HPE SM som verktøy – Bedre og flere templates enn i dag for raskere og mer 
korrekt registrering av saker. 

  
• Få utviklet og tatt i bruk kompetansemodulen slik at opplæring og obligatoriske kurs kan 

dokumenteres. 
• Tilrettelegge for videreutdanninger dersom det er ønsket. 
• Delaktig (konsulteres) i ulike prosjekter (eks: VNA/DMA, BT-Tjeneste, SMS-varsling) 
• FSR har startet å tenke på behovet for en «endringskoordinator» for å samkjøre 

funksjonalitet som skal produksjonssettes (gjennomgå testing i testmiljø og QA miljø). 

Kontinuerlige driftsoppgaver 
• Vedlikehold av kodeverk og takster 
• Forvalte brukertilganger 
• Utarbeide og revidere prosedyrer og arbeidsbeskrivelser 
• Dialog med systemleverandør (Sectra) og driftsleverandør (HN-IKT) (ulike møteserier) 
• Saksutredning 
• Veiledning og støtte for brukere 
• Oppgradering av Sectra 
• Validerer nye versjoner og funksjonsendringer 
• Oppfølging, evaluering og utvikling i funksjonaliteten for 
• Applikasjonene på regionalt nivå. 
• Kontaktflate mot foretakene i bestillingsløp 
• Informerer foretakene/avdelingene om endringer og oppgraderinger 
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Forvaltningssenter LAB (FSL)  
HANDLINGSPLAN 2018-2019  

Aktiviteter 2018-2019 

• Konsolidere organisasjonen 
• Etablere avtaler med de enkelte helseforetakene i regionen 
• Etablere avtaler for ERL (forvaltning, etiketteskrivere, førstelinjetjeneste og oppfølging og 
opplæring av legekontor) 
• Etablere kontaktpunkt for brukere: Telefon med innvalg, mailadresse og kontaktpunkt førstelinje 
brukerstøtte 
• Etablere intranettside for FSL og internettsider for ERL 
• Etablere faste møtepunkt med superbrukere 
• Etablering/bredding av DIPS Arena Lab QA-modul i samarbeid med laboratoriene i regionen og 
HN-IKT 
• Prosjektdeltagelse FRESK 

• DIPS Arena 
• Arena Lab; mottaksregistrering 
• Multidisiplinær rekvirering 

• Bidra i videre bredding av løsning for elektronisk rekvirering (sykehjem, legevakt, 
bedriftshelsetjenester etc.) – organiseres som prosjekt 
• EUs personvernforordning 
• Utarbeide regionale prosedyrer 
• Superbrukeropplæring (kartlegging av behov/reopplæring innenfor de ulike fagsystemene) 
• Følge opp arbeidet med ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieprøver 
• Bidra i Helse Nord RHF sitt arbeid med kartlegging av behov for rapportering av data fra Lab i HN 
LIS 
• Elektronisk ID- kontroll og transfusjonskvittering - «Bedside» - ved alle blodbanker i regionen 
• Bidra i arbeidet med elektronisk blodbestilling fra kliniske avdelinger 
• Prosjektdeltakelse transfusjoner og Elektronisk kurve 

• Selvinnsjekk- og betaling (Prosess- og køhåndtering) 
• Felles meldingformat mellom Dips og LabCraft, bidra i innføringen av MessageBroker (LabCraft-
DIPS) 
• Interface av Hettige sentrifuge 
• Tilrettelegge for løsning for å ta bilde av blodgivere som lagres i LabCraft og i elektronisk 
blodgiverskjema 
• Oppstart med og oppfølging av applikasjonskvittering for LabCraft og Analytix 
• Følge opp i forhold til Legemiddel forfalskningsdirektivet (EU sitt Forfalskningsdirektiv (FMD) skal 
være iverksatt februar 2019) 
• Bidra med nødvendig kompetanse for å ivareta labtjenestene (oppsett og funksjonalitet i 
laboratoriesystemene) ved flytting til nytt sykehus i Kirkenes og ny A-fløy i UNN 
• Analytix Tromsø: Innføre automatisk generering av laboratoriemelding ved anonym melding til 
MSIS 
• Analytix Tromsø: Omkonfigurering av preparattabell slik at verdier fra sensitivitet og MIC angis på 
samme preparat. Krever i tillegg fullstendig omkonfigurering av Brytningspunkter, 
Resistenskorrigeringer og Dyrkningsbeskjed. 
• ERL mikrobiologi Tromsø: Konfigurere NLK-koder for alle mikrobiologiske analyser. Krever 
endringer i analysekodeverket i Analytix og omlegginger i lab. 
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• AD pålogging for Analytix 
• Bidra i planfasen for delprosjektet som omhandler «vise prøvesvar» via helsenorge.no 
• Digital patologi (nasjonalt og regionalt prosjekt) 
• Ny refusjonsordning for patologi (prosedyrekodeverk for patologi) 
• Testing av labsvar i elektronisk kurve 
 
Gjennomførte aktiviteter 2018 
• Bidratt i test av oppgradering av DIPS versjon 7.4. Test utført av både regional forvaltning og lokale 
ressurser. 
• Samarbeid med HN-IKT vedr. avtaler og bestillingsrutiner for LIB 
• Øvrige samarbeidsfora: 
o Faste møteserier med FSE og FSL 
o Deltagelse i et nasjonalt arbeid (e-helse) vedr. visning av laboratoriesvar i ulike mottakersystem i 
primærhelsetjenesten 
• Opplæring i DIPS Arena Lab QA og påbegynt innføring av modulen i samarbeid med laboratoriene i 
regionen og HN-IKT 
• Testet automatisk mapping av NLK-koder i EPJ-systemer i primærhelsetjenesten 
• Testet sending av laboratoriesvar med NLK-koder 
• Oppstart av «Bedside» - elektronisk ID- kontroll og transfusjonskvittering ved UNN Tromsø 
• Nye versjoner av LabCraft og tilhørende moduler 
• Bidratt i forbindelse med oppfølging av avvik på UNN fra Helsetilsynet 
• LabCraft brukerforum- innlegg 
• Uttrekk av Transfusjonsdata for diverse prosjekt i Helse Nord. 
• Svarmeldinger fra mikrobiologen til LabCraft i Kirkenes og Hammerfest utenom EDI. 
• Mikrobiologimeldinger til Dips (Narvik) 
• Bidratt i innføringen av MessageBroker (Analytix-DIPS i UNN) 
• Testing av labsvar i elektronisk kurve 
 
Kontinuerlige driftsoppgaver 
• Brukerstøtte 
• Feilsøking 
• Vedlikehold av kodeverk 
• Ivareta vedtatte regionale standarder 
• Utarbeide og revidere regionale prosedyrer og arbeidsbeskrivelser 
• Utarbeide opplæringsmateriell 
• Opplæring av superbrukere 
• Versjonsoppgraderinger av de ulike laboratoriesystemene (DIPS Lab, ERL, Analytix, SymPathy og 
LabCraft) 
• Validering/test nye versjoner og funksjonsendringer 
 • Informere foretakene/avdelingene/legekontorene om endringer og oppgraderinger 
• Forvalte brukertilganger (ikke DIPS) 
• Vedlikehold og utvikling av nye rapporter 
• Rapportering 
• Følge opp regionale og nasjonale standarder og myndighetskrav 
• Oppfølging av legekontor som bruker ERL-løsningen 
• Re-opplæring i ERL-løsningen ved behov 
• Endring og vedlikehold av tjenestetilbud ERL 
• Publisering av tjenestetilbud ERL 
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• Samarbeid med tekniske ressurser 
• Bredding av ERL til nye legekontor (installasjon programvare og skrivere, opplæring) 
• Bytte og supplere etiketteskrivere ved behov (ERL) 
• Oppfølging blodbestilling og elektronisk ID- kontroll og transfusjonskvittering «bedside» på kliniske 
avdelinger 
• Oppfølging av svarutsending internt og ekstern fra LabCraft 
• Vedlikehold av rekvirentregister i LabCraft, Analytix og SymPathy 
 
Momenter langtidsplan 
• Deltagelse i prosjekt i FRESK, samt i selve implementeringsprosessen 
o DIPS Arena Lab 
o Arena Order Management 
o Elektronisk kurve 
o Pasientforløpsprosjektet 
• Videreutvikling av ERL-løsningen 
• Arketyper 
• E-læring 
• Digital patologi (nasjonalt og regionale prosjekt) 
• Web-løsning til blodgivere for timebestilling (egen booking) 
• Bidra i delprosjektet som omhandler «vise prøvesvar» via helsenorge.no 
 
Handlingsplan for 2018 ble godkjent i Forvaltningsråd klinisk IKT i september 2017. Virksomhetsplan 
for 2019 er utarbeidet, og handlingsplanen som er tuftet på denne forventes å bli behandlet i 
Forvaltningsrådet høsten 2018. Det er ikke laget egen milepælsplan da en stor del av forvaltningen 
er kontinuerlige driftsoppgaver 

Handlingsplan for 2018/2019 er laget. Planen for 2019 vil tas opp som sak i Forvaltningsrådet for 
klinisk IKT høst 2018. Det er ikke laget egen milepælsplan da en stor del av forvaltningen er 
kontinuerlige driftsoppgaver, samt at dette ivaretas i Dialogavtalen.  

Handlingsplan 2019 for Forvaltningssenter EPJ ble behandlet i Forvaltningsråd høst 2018. Det er ikke 
laget egen milepælsplan da en stor del av forvaltningen er kontinuerlige driftsoppgaver. Det pågår 
revisjon av regional forvaltning og utfallet kan påvirke handlingsplan for 2019. 
  
 
 
 
 
 
 

10. Styringsparametere 2018 
10. 1. Styringsparametere 
10.1.1 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern 2016 
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Rapportene viser resultatene av en undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2016 for 
å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultatene fra undersøkelsen 
er tematisert i virksomheten for lokalt forbedringsarbeid. 

10.1.2 Brukererfaringer med fødsel- og barselomsorgen i 2016 

Gjennom nasjonale PasOpp-undersøkelser har man innhentet kunnskap om brukererfaring med 
svangerskap- fødsel og barselomsorg. Vi er kjent med rapportene publisert 2013, 2017 og 2018, også 
med hvor vårt fødebarseltilbud ligger i forhold til landsgjennomsnittet, samt eget tilbud og de 
endringer som er rapportert gjennom disse årene fra egen avdeling. Som landet for øvrig er vår 
brukergruppe godt fornøyd med tilbudet samlet sett. Rapportene viser også at det som i landet 
forøvrig er barselomsorgen som har et forbedringspotensiale i seg. Fødebarselavdelingen i Tromsø er 
sertifisert som et «Mor-barn-vennlig sykehus» (fra 1996 og til dd) og mottok «Ammehjelpen 
forbedringspris 2018». Jfr. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
jobber avdelingen etter kravet til kontinuerlig forbedringsarbeid. Rapporter og statistikkverktøy 
hjelper avdelingen i å holde et kritisk blikk på vårt tilbud og veien videre i en kontinuerlige prosess i 
et forbedringsperspektiv.  
 
Avdelingen har gjennom årene etter 2013 hatt fokus på barseltiden av flere årsaker enn 
PassOpprapportene, og har bla jobbet med:  

• klare rammer for avdelingens tilbud med kriterier for hvem som kan være på et barselhotell 
versus barselavdeling.  

• kvalitetstavle med tavleundervisning hvor barselområder har vært i fokus.  
• fleksibelt barseltilbud med mulighet for at friske kvinner kan styre sitt ønske om hjemreisetid 

selv (ikke styrt av låste rutiner).  
• en oppdatert prosedyrepark for minimalisering av individuelle variasjoner i det faglige 

tilbudet i barselavdelingen.  
• regelmessige internundervisninger i barselstell mor og barn blant jordmødre og barnepleiere.  
• pasientinformasjon - Informasjonshefte «Velkommen til verden» som basis til mor ved 

ankomst barsel - Informasjonsmapper til alle rom med informasjon om mors helse, barnets 
helse, om amming mv - Plakater om 10 trinn for vellykket amming oppslått på alle rom.  

• tilbud om daglig barselgruppe-informasjon som legger vekt på informasjon på det samme. 
Fysioterapiundervisning 3 x/uke. 

• Kommunikasjon har vært/er et gjennomgående fokus i vår avdeling for samstemming av 
informasjon og for bevisstgjøring av relasjon og dialog. Som samtaletema i det daglige. Som 
faglig fokus på fagdager, som simuleringsøvelser. 

• Prosjekt om elektronisk meldeoverføring til helsestasjoner er vi pilotprosjekt på (for å 
kvalitetssikre informasjon og overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten). 

• Vår avdeling har deltatt aktivt i arbeidet mot kommunene om deres implementering av 
barselretningslinjene fra 2014 med bla «jordmor hjem» fra helsestasjonene. I dette inngår 
også «Ammeskole» som tidligere vi, nå de, har arrangert i flere år i forkant av fødsel som 
forberedelse til barseltiden.  

10.1.3 Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 

Rusavdelingen deltok på den nasjonale undersøkelsen om pasienters erfaringer med døgnopphold 
innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017 (PasOpp rapporten). Rusavdelingen har 
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gjennomgått resultatene i alle enheter i avdelingen. I tillegg benyttes ulike feedbackverktøy i 
forskjellig grad i avdelingen. 

10.1.4 30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2017 (uansett årsak til innleggelse) 

Tall for 2016 er på 95,2%. Resultatene for 2017 er ikke publisert på helsenorge.no. 

10.1.5 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2017 

Tall for 2016 er på 87,3 %. Resultatene for 2017 er ikke publisert på helsenorge.no. 

10.1.6 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2017 

Tall for 2016 er på 91,3 %. «Fasttrack FCF» skal bidra til at pasienter med lårhalsbrudd får kortere 
ventetid før operasjon og redusert liggetid. Planlegges implementering vår 2019, forutsatt at 
ombygging i sengepost blir gjort. Resultatene for 2017 er ikke publisert på helsenorge.no. 

10.1.7 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2017 

Systematisk gjennomgang av behandlingssløyfer og beslutningsprosesser, pågående arbeid med 
pasientforløps forbedringer. 93,5% i 2016. Resultatene for 2017 er ikke publisert på helsenorge.no. 

10.1.8 Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet er 
implementert. 

UNN har implementert tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet, se egen rapportering over. 
Programmet videreføres og det er avsatt egne ressurser for å fortsette arbeidet. 

10.1.9 Antall helseforetak som deltar i læringsnettvettverk Gode pasientforløp i 2018. Det vises til 
Oppdragsdokument 2017: "Helse Nord RHF skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når 
kommunene i helseforetakenes opptaksområde deltar." 

UNN deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp med to team, ett i Tromsø og ett i Harstad. 
Brukerrepresentanter inngår i teamene. 

10.1.10 Andel episoder rapportert med korrekt behandlingssted til Norsk pasientregister 

UNN følger opp rapportene fra Norsk pasientregister og korrigerer eventuelle feil for å øke 
datakvaliteten. Andelen feil er varierende men svært liten i forhold til datamengden som registreres. 
Vi har ikke eksakte tall på dette. 
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	3.2.16 Behandle mer enn 40 % av pasienter under 80 år med STEMI med mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt eller koronar angiografi/PCI innen 90 minutter.
	3.2.17 Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til pasienter med sykelig overvekt.
	3.2.18 Delta i en nasjonal ordning med ekspertpanel i spesialisthelsetjenesten der pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom kan få en ny vurdering av sine behandlingsmuligheter for enten etablert eller utprøvende behandling i Norge eller i utland...
	3.2.19 Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre sosialpediatriske tjenester til Statens barnehus i Kirkenes.
	3.2.20 Overta Flight Following av ambulansehelikoptrene i Helse Nord og koordinering av alle helikoptre som utfører ambulansetjeneste i regionen, innen 1. juni. UNN skal lede den regionale prosessen slik at endringen kan gjennomføres kostnadseffektivt...
	3.2.21 Reorganisere forvaltningssentrene for kliniske IKT-systemer i samarbeid med Helse Nord RHF.
	3.2.22 Utrede flere enn 80 % av pasientene under 80 år innlagt med NSTEMI med koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse.
	3.2.23 Delta i å utrede etablering av trombektomitilbud ved hjerneslag ved Nordlandssykehuset Bodø, i samarbeid med Nordlandssykehuset. Utredningen ledes av Helse Nord RHF.
	3.2.24 Overføre teknisk og merkantil forvaltning av LabCraft blodbanksystem og Medisinsk Genetikk (Jupiter) til Helse Nord IKT.

	3. 3. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
	3.3.1 Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.
	3.3.2 Ha færre pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern (døgnbehandling) enn i 2017.
	3.3.3 Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
	3.3.4 Implementere pakkeforløpene for psykisk helse og rus.
	3.3.5 Registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner med kommunene for å forberede utskrivninger om disse pasientene, jf. innføring av betalingsplikt for kommunene ...
	3.3.6 Videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i barnevernet, herunder bidra til å utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet og utvide det ambulante arbeidet inn mot barnevernet. Bidra til at disse helsetilbudene videreut...
	3.3.7 Iverksette tiltak for å øke tilgjengeligheten til psykisk helsevern for innsatte i fengsler, herunder språklige og kulturelt tilrettelagte tilbud for samiske innsatte, og etablere forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kriminalo...
	3.3.8 Styrke arbeidet med tidlig diagnostisering og oppfølging/veiledning av autismespekterforstyrrelser (ASF), samt stimulere til forpliktende samarbeidsavtaler mellom helseforetak/sykehus og kommuner.
	3.3.9 Styrke kompetansen for behandling av psykiske lidelser blant personer med utviklingshemming.
	3.3.10 Tilby oppfølging med formål om tilbakeføring til ordinært arbeidsliv, utdanning eller annen aktivitet som et ledd i behandlingen. Oppfølgingen bør gjennomføres i samarbeid med brukeren selv, kommunene og NAV.
	3.3.11 Etablere kommunepsykologtjeneste på Svalbard i samarbeid med Lokalstyret i Longyearbyen.
	3.3.12 Samarbeide med Finnmarkssykehuset om etablering av pasientforløp for akuttpasienter.

	3. 4. Samhandling med kommuner
	3.4.1 Etablere en ordning for opplæring og bruk av akutthjelpere i samarbeid med kommunene, jf. akuttmedisinforskriften § 5.
	3.4.2 Etablere arenaer for dialog, gjensidig læring og erfaringsutveksling mv. (jf.etablering av fastlegeråd/møter) for å styrke samarbeidet med fastlegene.
	Det har vist seg utfordrende å få inn navn på deltakere fra kommunene, og arbeidet er noe forsinket ved årsskiftet. Det er derfor sannsynlig at forslaget først vil foreligge i annet tertial 2019.

	3.4.3 Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: -Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis...
	3.4.4 Ta i bruk dialogmeldinger m/vedlegg og henvisning (2.0) m/vedlegg i samhandlingen med fastleger og om mulig, kommunene.


	3. 5. Samhandling med leverandører av private helsetjenester
	3.5.1 Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private avtaleparter, jf. rapport fra juni 2017, innen 1. mai.
	3.5.2 Sikre at vurderingsenheter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling er tilstrekkelig kjent med pasientrettighetene, inkludert retten til fritt behandlingsvalg.
	3.5.3 Etablere samarbeidsavtaler på klinisk nivå med alle avtalespesialister innen 1. juni.
	3.5.4 For fagområder hvor samarbeidsavtaler er inngått, skal plan for videre samarbeid rapporteres i tertialrapport 1.

	3. 6. Kvalitetsutvikling
	3.6.1 Stille nødvendige ressurser og kompetanse til det interregionale arbeidet med å redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk. Helse Nord skal lede dette arbeidet. Oppdraget løses gjennom det interregionale prosjektet AIM(arbeidsg...
	3.6.2 Ikke ha korridorpasienter.
	3.6.3 Redusere andel pasientskader basert på de årlige GTT-undersøkelsene med 25 %, målt ut fra undersøkelsen for 2012.
	3.6.4 Bruke elektronisk GTT-portal og bruke resultatene i lokalt forbedringsarbeid.
	3.6.5 Registrere alle aktuelle pasienter i nasjonale kvalitetsregistre og bruke registrenes resultater i eget forbedringsarbeid.
	3.6.6 Ta i bruk KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid.
	3.6.7 Levere KPP-data etter nasjonal spesifikasjon.
	3.6.8 Levere data inn i den nasjonale KPP-databasen.
	3.6.9 Stille med fagrevisorer til kliniske fagrevisjoner.
	3.6.10 Bruke Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer i eget forbedringsarbeid og rapportere i årlig melding hvilke tiltak som er satt inn.
	3.6.11 Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved innleggelse fra og med andre halvår 2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 % av legemiddel...


	3. 7. Pasientsikkerhet
	3.7.1 Sende nødvendig informasjon med alle pasienter som skrives ut og som har behov for kommunal oppfølging. Dette for å sikre et godt og helhetlig behandlings- og pasientforløp. Informasjonen innebærer blant annet at foreløpig epikrise, samstemt leg...
	3.7.2 Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.
	Status Pasientsikkerhetsprogrammet 3. tertial 2018
	GTT
	Tavler
	Legemiddelsamstemming
	Nye innsatsområder
	3.7.3 Legge til rette for at arbeidet på pasientsikkerhetsområdet videreføres også etter 2018.
	3.7.4 Ha skriftlige rutiner i Docmap som beskriver utskrivingssamtale og hvordan det sikres at pasient/pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom og medikamentene og at pasienten får med seg oppdatert medikamentliste.

	3. 8. Smittevern
	3.8.1 Ha færre enn 3,5 % sykehuspåførte infeksjoner, målt ved prevalensundersøkelsene.
	3.8.2 Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012.
	3.8.3 Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk (NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus rapporteres til Helse Nord RHF.
	3.8.4 Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse Nord RHF.
	3.8.5 Gjennomføre tverrfaglig og systematisk gjennomgang av pasientforløpet ved dyp postoperativ sårinfeksjon (NOIS-POSI), og eventuelt iverksette tiltak.
	3.8.6 Ha minst ett punkt i årsplanen for internrevisjon tilknyttet infeksjonskontrollprogrammet (IKP).
	3.8.7 Vaksinere 75 % av helsepersonell med direkte pasientkontakt for sesonginfluensa.
	3.8.8 Avklare og sikre levering av nødvendige data fra DIPS ASA. Arbeidet skal gjøres av Forvaltnings senter EPJ i samarbeid med KORSN.

	3. 9. Forskning og innovasjon
	3.9.1 Realisere forsknings- og innovasjonsstrategien i Helse Nord.
	3.9.2 Tilrettelegge særlig for klinisk forskning og helsetjenesteforskning, også i samarbeid med andre helseforetak og universiteter i regionen
	3.9.3 Øke antall kliniske behandlingsstudier sammenliknet med 2017.
	Fra 2016 til 2017 økte antallet kliniske intervensjonsstudier med finansiering fra Helse Nord RHF, hvor 58% av prosjektene gjennomføres ved UNN, fra 45 til 59 basert på forskernes rapportering. Basert på tall fra UNNs Forsknings og melderegister ble d...
	3.9.4 Rekruttere flere pasienter inn i kliniske behandlingsstudier, som fyller inklusjonskriteriene, både regionale og større nasjonale forskningsstudier (bl.a. i KLINBEFORSK-prosjektene inkludert den nasjonale studien om bruk av autolog stamcelletran...
	For å bidra til å øke inkluderingen av pasienter i kliniske behandlingsstudier påminnes forskere flere ganger i året å legge kliniske studier ut på Helse Norge.no. Ved årsskiftet 2018/19 er det registrert 36 kliniske studier på denne nettsiden ved UNN...
	3.9.5 Gjennomføre en prøverapportering på antall pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier i helseforetakene, i tråd med anbefalinger i rapport fra arbeidsgruppe for utvikling av en indikator for kliniske behandlingsstudier.
	3.9.6 Legge til rette for at gode forskningsmiljøer i eget helseforetak søker ekstern finansiering, spesielt fra Forskningsrådet og EU.
	3.9.7 Legge til rette for å innføre nasjonalt system for registrering og fremming av innovasjonsprosjekter.
	3.9.8 Delta i prøverapportering av aktivitetsindikatoren for innovasjonsaktivitet i foretakene, jf. oppdrag til RHF-ene i oppdragsdokument 2016.
	3.9.9 Tilrettelegge for forskning utover doktorgrad og slik sikre stabil forskningskompetanse i alle klinikker.
	3.9.10 Delta i store søknadssamarbeid og forskningsprosjekt både i regionen og nasjonalt.
	3.9.11 Delta i arbeidet med å utrede og pilotere en totalkostnadsmodell for eksternt finansierte forskningsprosjekter, sammen med RHF.
	3.9.12 Etablere følgeforskning på etablert medikamentfritt behandlingstilbud ved psykoselidelser.
	3.9.13 Bidra særskilt til å realisere innovasjonstiltak, sammen med øvrige HF og RHF.
	3.9.14 Bidra til arbeidet med felles retningslinjer for avklaring av vertskapsrollen i eksternt finansierte forskningsprosjekter, sammen med Helse Nord RHF.


	4. Øvrige områder
	4. 1. Klima- og miljøtiltak
	4.1.1 Sette egne mål for de nasjonale miljøindikatorene, måle og registrere disse i den nasjonale databasen som ligger hos Sykehusbygg.
	4.1.2 Stille miljøkrav i alle anskaffelser.
	4.1.3 Tilrettelegge flere møter for deltakelse via telematikk.
	4.1.4 Redusere pasientreiser ved ambulering, bruk av telematikk, og universelt utformede kommunikasjonshjelpemidler.

	4. 2. Personvern og informasjonssikkerhet
	4.2.1 Rapportere, som et minimum, resultater fra helseforetakenes sikkerhetsrevisjoner, oppsummering fra avviksrapportering og trender fra gjennomførte risikovurderinger i «Ledelsens gjennomgang». Dette for å sikre etterlevelse av innholdet i regional...
	4.2.2 Rapportere avvik som ikke er lukket etter riksrevisjonsrapport12, innen 1. mars. Avvikene skal beskrives i en tiltaksplan, med ansvarlig og forventet tidspunkt for lukking.
	4.2.3 Styrebehandle status på risiko- og sårbarhetsanalyser om informasjonssikkerhet innen 1. juni.
	4.2.4 Revidere gjeldende driftsavtale (SLA) og databehandleravtaler mellom helseforetakene og Helse Nord IKT for å sikre at endringene innarbeides i avtalene, jf punkt 3 foretaksspesifikke krav Databehandleravtalen skal oppdateres innen 1. mars.
	4.2.5 Levere oversikt over underleverandører og deres underleverandører (tredjeparter) som har tilgang (fysisk og digitalt) til infrastrukturen. Frist 1. mai. Oversikten skal minimum inneholde: Navn på leverandør. Land leverandøren opererer fra. Hvilk...

	4. 3. Medisinteknisk utstyr og informasjonssikkerhet
	4.3.1 Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for MTU med tilhørende handlingsplaner innen 1. juni.
	Store deler av det medisinsk tekniske utstyret er risikovurdert i Medusa i forbindelse med periodisk vedlikehold. Dette har vært det internt høyst prioriterte prosjektet på MTA i 2018, og vil fortsette i 2019.
	4.3.2 Delta i et felles prosjekt for å klargjøre og forbedre samhandlingen mellom helseforetakene og mellom helseforetak og Helse Nord IKT rundt MTU.

	4. 4. Beredskap
	4.4.1 Gjennomføre tiltak som gjør at helseforetaket er klar for å implementere ny sikkerhetslov når den trer i kraft.
	4.4.2 Sørge for medikamenter, utstyr og opplært og trenet personell til Emergency Medical Team (EMT).
	4.4.3 Gjennomføre nødvendige oppdateringer i egne beredskapsplaner og rutiner i tråd med revidert Nasjonal helseberedskapsplan.
	4.4.4 Utarbeide planer for legemiddelberedskap, bl.a. basert på ROS-analyse av regional legemiddelkomite.
	4.4.5 Utarbeide planer for sivilt militært samarbeid, basert på nasjonale føringer i samarbeid med Helse Nord RHF.
	4.4.6 Vurdere behov for nye tiltak for å sikre tilgang av vann og strøm for å kunne møte langvarig bortfall.
	4.4.7 Vurdere behov for nye tiltak for å sikre drift uten tilgang til IKT, for å kunne møte langvarig bortfall.
	4.4.8 Iverksette helsepersonellberedskap tilknyttet sysselmannens SAR-helikoptre i Longyearbyen etter plan godkjent av Helse Nord RHF.


	5. Sikre god pasient- og brukermedvirkning
	5. 1. Pasient- og brukermedvirkning
	5.1.1 Sikre at pasienten får god nok kvalitet på informasjon for å kunne ta reelle valg for sin behandlingsmetode/behandlingssted.
	5.1.2 Publisere minimum 200 flere unike pasientbehandlinger/-undersøkelser på foretakets internettsider.
	5.1.3 Sikre reell brukermedvirkning i forskning, jf. retningslinjene for dette vedtatt i styresak 19-2015.
	Antall forskningsprosjekt med HN finansiering som rapporterer brukermedvirkning økte fra 32.9% i 2016 til 49.3% i 2017. UNN står for 58% av prosjektene her men vi har ikke antallet for UNN alene. For å bidra med brukermedvirkning i forskningsprosjekt ...
	5.1.4 Legge til rette for god kommunikasjon også for pasienter med funksjonsnedsettelser.
	5.1.5 Lede et fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene for å samordne arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk.


	6. Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig kvalifisert personell
	6. 1. Sikre gode arbeidsforhold
	6.1.1 Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal fremgå i fremtid...
	UNN har dessverre ikke hatt kapasitet til å prioritere dette arbeidet. UNN vil utarbeide en plan innen 1. april 2019.
	6.1.2 Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær over 10 %.

	6.1.3 Delta i regionalt nettverk for arbeid med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.
	6.1.4 Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse om helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017. Tiltak rapporteres i tertialrapport 1.
	6.1.5 Publisere digital lederhåndbok i Compendia.

	6. 2. Tilstrekkelig kvalifisert personell
	6.2.1 Delta i utvikling av felles regionale kompetansestrategier, herunder også strategi for teknologistøttet læring.
	6.2.2 Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom faktisk bemanning og utdanningskapasitet vs. plan.
	6.2.3 Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med oppfølging av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling.
	6.2.4 Bidra i å utvikle felles kompetanseplan for ledere i Helse Nord.
	6.2.5 Sikre drift av kompetansestyringssystemet etter endt prosjekt.
	6.2.6 Delta i utvikling og implementering av regional annonse- og rekrutteringsveileder.
	6.2.7 Utvikle forvaltningen av kompetansestyringssystemet.


	6. 3. Utdanning av legespesialister
	6.3.1 Forberede og implementere del 2 og 3 av spesialistutdanning for leger i henhold til Forskrift 8. desember 2016 nr 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.
	6.3.2 Delta i regionalt implementeringsprosjekt for del 2 og 3 i spesialistutdanning for leger i henhold til styringsdokumentet.
	6.3.3 Forberede og iverksette søknadsprosess for godkjenning av helseforetaket som utdanningsvirksomhet innen aktuelle spesialiteter
	6.3.4 Stille med to deltakere i regional kurskomite for veiledning og sørge for veilederkurs for leger i eget helseforetak
	6.3.5 Lede det regionale implementeringsprosjektet for del 2 og 3 i spesialistutdanning for leger.
	6.3.6 Initiere og lede arbeidet i regionen med å innfase den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin. Dette omfatter å sørge for at det blir utarbeidet planer og læringsaktiviteter ved UNN og øvrige aktuelle foretak.
	6. 4. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
	6.4.1 Bidra til utvikling av regional kompetanseplan for opplæring i HMS.
	6.4.2 Bidra i arbeidet med strategi og kompetanseplan for vernetjenesten.
	6.4.3 Bidra til å utvikle og ta i bruk indikatorer for HMS i Helse Nords ledelsesinformasjonssystem.
	6.4.4 Delta i regionalt arbeid med utvikling, implementering, gjennomføring og oppfølging av ForBedring, som er den nye sammenslåtte HMS-, medarbeider- og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.
	6.4.5 Gjennomgå og oppdatere prosedyrer for varsling, oppfølgning og rapportering av vold, trusler og trakassering.


	7. Innfri økonomiske mål i perioden
	7. 1. Resultatkrav
	7.1.1 Ha tiltaksplaner som sikrer at de økonomiske kravene oppfylles i planperioden 2018–2021. Styrebehandlet status rapporteres til Helse Nord RHF innen 25. april.
	7.1.2 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: Innføring av felles kliniske system, jf. tidligere styrebehandling, herunder forutsetningen om kompetansebygging og funksjonell forvaltning
	7.1.3 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: Virksomhetsoverdragelse av pasientreiser uten rekvisisjon
	7.1.4 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: Satsing på klinisk farmasi
	7.1.5 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: Innkjøp
	7.1.6 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: Innføring av nytt sak-/arkivsystem
	7.1.7 Redegjøre, i tertialrapport 2, for realisering av nytteverdien av regionale/nasjonale prosjekt som: Innføring av kompetansemodulen i personalportalen

	7. 2. Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning
	7.2.1 Starte arbeidet med husleiemodell, basert på anbefalinger fra pilotprosjekt i Helgelandssykehuset og nasjonal rapport.
	7.2.2 Følge opp en 4-årig vedlikeholdsplan som sikrer opprettholdelse av bygningsmessig standard, kvalitet og verdier over tid. Planen skal samordnes med fremtidige nybygg/ombygging.
	7.2.3 Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler (BHM) med innkjøpssystemet ClockWork. Status for arbeidet skal inngå i tertialrapport to.
	7.2.4 Delta i oppdatering av Landsverneplanen, vurdere endringer i vernestatus og vernemetode.
	7.2.5 Delta i arbeidsgruppe for evaluering av FDV-systemene og foreslå felles IKT- løsninger for FDV av bygg.
	7.2.6 Ha avtaler for arealdeling av universitetsarealer.
	7.2.7 Inngå skriftlig avtale for utleie av lokale datarom til Helse Nord IKT. Leieavtalen skal beskrive eiers (helseforetakets) ansvar for datarommenes fysiske og tekniske tilstand iht. krav til lokale datarom i regionalt styringssystem for informasjo...
	7.2.8 Starte evaluering av PET-senteret, ferdigstilles 1. kvartal 2019.
	7.2.9 Starte evaluering av A-fløy, ferdigstilles 1. kvartal 2019.

	7. 3. Anskaffelsesområdet
	7.3.1.Samordning
	7.3.2.Systembruk
	7.3.3 Samhandling internt
	7.3.4 Samhandling eksternt
	7.3.5. Samfunnsansvar


	8. Risikostyring og internkontroll
	8. 1. Risikostyring og internkontroll
	8.1.1 Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av vir...


	9. Særlige krav til regionale fellesfunksjoner
	9. 1. Særlige krav til regionale fellesfunksjoner
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