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Problemstilling og bakgrunn
o Konstituert adm.dir har besluttet at det skal iverksettes et 

foretaksovergripende prosjekt som har som mål å hente hjem 
gjestepasienter innenfor utvalgte områder

o Bakgrunnen er at vi er kjent med at en stor andel pasienter reiser ut for å 
få behandling. Fordelen ved å hente hjem gjestepasienter;
o Styrke den faglige virksomheten og utvikle fagmiljøene gjennom økt aktivitet

o Bedre for pasienten med kortere reise

o Stort overforbruk på Pasientreiser og vi vil derfor redusere reiseutgifter

o Utnytte ressursene optimalt og redusere den økonomiske belastningen en 
høy andel av gjestepasienter utgjør

o Styrke økonomien 

o Foretaksovergripende fordi:
o Få et større nedslagsfelt og hjelpe hverandre

o Øke forståelsen for at ALLE tjener på hjemhenting av gjestepasienter

o Framstå som ETT sykehus



Bakgrunn, mandat og mål
Oppdraget 
- Å behandle pasienter fra egen region innebærer en stor økonomisk gevinst for HSYK og forventede 

fordeler for pasientene. 

- Å kunne redusere pasientlekkasjen er sterkt ønskelig og nødvendig, både ut fra et faglig og økonomisk 
ståsted.

- Prosjektet skal være foretaksovergripende

- Utvalgte fagområder

Mandat

«Prosjektgruppen/prosjektet skal gjennomføre et foretaksovergripende arbeid for hjemhenting av 
gjestepasienter for områdene ortopedi/protesekirurgi, øre-nese-hals, rehabilitering, øye og 
nevrologi. Arbeidet skal resultere i en rapport med tiltaksplan. Rapporten skal vedlegges 
budsjettsaken som behandles av styret i desember 2017. Tiltaksplanen skal iverksettes og 
gjennomføres i 2018».

Mål
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Fagområde Enhet Økning ift 2017 

Ortopedi (proteser) Mo i Rana 40

Øre, nese, hals Sandnessjøen 250

Øye Mosjøen 450

Nevrologi Mosjøen 50



Organisering

Prosjektgruppe
Beate Aspdal, enhetsdirektør Mo i Rana (prosjektleder)

Tore Bratt, kommunikasjonssjef

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef

Anita Husveg, Praksiskoordinator

Arve Smedseng, leder Pasientreiser

Tove Lyngved, økonomisjef

Tor Robert Barth-Heyerdal, rådgiver stab/Økonomi

Ida Søfting Berg, Foretakskontroller stab

Arbeidsgruppe
- Svein Arne Monsen (SSJ)

- Rose Rølvåg (SSJ)

- Bjørn Engel (SSJ)

- Camilla Straum (MSJ)

- Elin Grønvik (MSJ)

- Michael Strehle (MIR)

- Trine Nordmark (MIR)

- Ivar Hansen (MIR)

- Anita Husveg (PKO)
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Datamateriale - rapport

Skaffe best mulig bilde av dagens situasjon, basert på tilgjengelig materiale

- Totalt omfang kontakter for dgr-gruppen

- Konsultasjoner fordelt på kommuner og andel pr 1000 innbygger

- Områder som vi behandlet i 2016  (indikerer hvilke områder vi kan håndtere)

- Hvor reiser våre pasienter for å få behandling (til hvilke foretak/fylker)

- Henvisninger (primær, spesialist, kommune)

- Ventetid for de utvalgte drg

- Økonomi (drg, egenandel, sparte reisekostnader)

Behov for ytterligere analyser 

- Kjenne til og forstå preferanser og årsaker i større grad enn hva tilgjengelig materiale 
gir oss
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Hovedområder i tiltaksplanen - foreløpig

• Møter med fastleger og samarbeidsparter

• Informasjonsmateriell og kommunikasjon

• Dybdeanalyser

• Fritt behandlingsvalg – Helsenorge.no

• Henvisninger

• Pasienttransport

• Andre fagspesifikke tiltak
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Tiltaksplan – møter
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Møter Beskrivelse av tiltak Ansvarlig og deltakere Tidspunkt

Samarbeidsmøte i 
Nesna

Møte mellom kommunene og kommunelegene 
i Rødøy, Lurøy, Træna og Nesna.
Mulig å presentere prosjektet

Knut Roar Johnsen,  Michael 
Strehle MIR, Elisabeth Benum SSJ

31.1.18
08.30 – 11.30

Samarbeidsmøte i 
Brønnøysund

Møte mellom kommunene og kommunelegene 
i Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega. Tid til å 
presentere prosjektet

Knut Roar Johnsen FT, Michael
Strehle MIR, Grete Mo MSJ, Svein 
Arna Monsen SSJ

1.2.18
09.00 – 14.00

Dialogmøte i 
Mosjøen

Dialogmøte med alle fastleger og 
kommuneoverlege MSJ sitt nedslagsfelt. Avklare 
med egne leger i forkant, slik at det våre 
deltakere fremgår i innkalling. 
Representanter fra alle enheter

Elin Grønvik MSJ, Knut Roar
Johnsen FT, Anita Husveg PKO
Michael Strehle MIR, Beate Aspdal 
MIR, Svein Arne Monsen SSJ
Flere leger/adm fra MSJ

8.2.18 Mosjøen
18.00 – 21.00

Dialogmøte i 
Sandnessjøen

Dialogmøte med alle fastleger og 
kommuneoverlege SSJ sitt nedslagsfelt. Avklare 
med egne leger i forkant, slik at det våre 
deltakere fremgår i innkalling. 
Representanter fra alle enheter

Rachel Berg SSJ, Elisabeth Benum
SSJ, Knut Roar Johnsen FT, Michael 
Strehle MIR, Beate Aspdal MIR
Anita Husveg PKO, Grete Mo MSJ
Flere leger/adm fra SSJ

26.2.18
Sandnessjøen

Dialogmøte i  Mo i 
Rana

Dialogmøte med alle fastleger og 
kommuneoverlege MIR sitt nedslagsfelt. Avklare 
med egne leger i forkant, slik at det våre 
deltakere fremgår i innkalling. 
Representanter fra alle enheter

Beate Aspdal MIR, Knut Roar 
Johnsen FT, Anita Husveg PKO
Svein Arne Monsen SSJ, Michael 
Strehle MIR, Kristina Helander
Andreas Wagner, Dag Ole 
Anderbakk, Stefan Dehof, Ivar 
Hansen, Tina Svaleng, Ingrid Kildal 

19.4.18 Mo i Rana
18.00 – 21.00

Møte med 
brukerutvalget

Presentasjon av prosjektet. Innspill og diskusjon 
om dybdeanalyser og tiltak

Beate Aspdal MIR, Sissel Brufors
Jensen, deltakere fra 
arbeidsgruppen

26.2.18
10.00 – 14.00



Tiltaksplan – Informasjonsmateriell og kommunikasjon
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Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 
og deltakere

Ferdigstilles

Informasjonsbrosjyre om 
gjestepasientprosjektet

Det diskuteres om det skal utarbeides 
et eget brosjyremateriell for 
prosjektet. Telefonliste?

Tore Bratt Februar 2018?

Telefontjeneste 
«Ortofon»

Vurdere opprettelse av direkte linje 
inn til de aktuelle fagområdene; 
ortopedi, øye, øre/nese/hals og 
nevro. Dette må jobbes videre med 
opp mot de aktuelle fagmiljø og 
ansatte ved disse. «Ortofon» vil 
prøves ut på Mo i Rana fra 1.3.18.

Michael Strehle
Trine Nordmark

Ortofon 1.3.18

Presentasjonsmateriell til bruk i 
møtene

Det er utarbeidet en egen
foilpresentasjon som skal/kan brukes 
i alle møter. 

Beate Aspdal 30.1.18

Aktiv bruk av media Enhet kommunikasjon vil forsøke få 
tak i de «gode pasienthistoriene» fra
prosjektet og ellers. Eks fra et av 
møtene der alle aktører er samlet, 
samt en skypekonsultasjon

Tore Bratt

Fastlegenytt Presentere aktuell informasjon fra 
gjestepasientprosjektet

Helen Åsli Kontinuerlig 

Facebook Sakene vurderes ift interesse og 
legges ut av KOMM.

Tore Bratt Kontinuerlig 

Samarbeid med NLSH om akutt-
henvendelser fra fastlegene i HSYK

Avtale med NHLS og ordning kan 
mulig diskuteres

?



Tiltaksplan – dybdeanalyser
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Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 
og deltakere

Ferdigstilles

Dybdeanalyser ortopedi Det er uttrykt et sterkt ønske om å gjennomføre 
dybdeanalyse av utvalgte områder. Dette for å få bedre 
kunnskap om våre pasienters preferanse og beveggrunner 
for valg av behandlingssted. Ortopedi foreslått som 
område for utprøving av metode.

Eirik Holand
Trine 
Nordmark

Våren 2018

Interne kandidater Avklare om det er internt ansatte som er i gang med 
oppgaver som kan ta dybdeanalysen som en del av 
oppgaveskrivingen. Forhøre seg med prosjektet «Vi vil 
heim» om aktuelle kandidater

Beate Aspdal
Tomas Log

Innen 15.2.18

PREM PREM er en forkortelse av «Patient Reported Experience
Measures» og er et mål på pasienterfaringer, pasientens 
opplevelse og tilfredshet med helsetjenesten. Dette kan 
omfatte møte med helsetjenesten, medvirkning, 
informasjon, tillit til helsepersonell og tilgjengelighet.
Det er igangsatt en «pilot» i MSJ på Døgn Psykisk helse. 
Drives av avdelingen i forbedringsarbeidet. Eirik Holand er 
involvert i dette arbeidet. 
Dette foreslås utprøvd innen ortopedi, øye, 
øyre/nese/hals og nevro. 

Eirik Holand 
Beate Aspdal
Trine 
Nordmark
Bjørn Engel
Elin Grønvik
Camilla Straum

Våren 2018



Tiltaksplan – fritt behandlingsvalg
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Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 
og deltakere

Ferdigstilles

Oppdatering av 
ventelister

Det bør gjennomføres tiltak som sikrer at vi får 
oppdatert våre ventelister med riktige ventetider 
for områdene i prosjektet. 

Kristine Hellesvik MIR
Driftskoordinator MSJ
Driftskoordinator SSJ

Kontinuerlig

Oppdatering av 
gjennomførte 
behandlinger (antall)

Mange pasienter benytter indikator for antall/ 
omfang behandlinger når de skal vurdere valgt av 
behandlingssted

Ida Søfting Berg Kontinuerlig 

Kapasitet Det er meget viktig at man har kapasitet innenfor 
de ulike områdene til å håndtere et ev økt 
pasientgrunnlag. Det vil oppleves som særs 
negativt hvis vi markedsfører disse områdene, men 
det viser seg at vi ikke har kapasitet til å håndtere 
økt pasientmengde.

Linjen
Enhetsdirektører og 
områdesjefer



Tiltaksplan – henvisninger
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Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 
og deltakere

Ferdigstilles

Møter med andre 
relevante aktører med
henvisningsrett
(ortopedi)

Møter for gjennomgang og diskusjon med ev andre som 

henviser pasienter til våre spesialister

- Manuellterapeuter

- Fysioterapeuter

- Kiropraktorer 

Michael Strehle
Trine Nordmark
Mo i Rana

2018

Optikere 
(øye)

Har det vært tilstrekkelig kontakt ut mot optikerne 
på Helgeland? Hvis ikke bør miljøet i Mosjøen 
planlegge tiltak eller informasjonsmateriell ut mot 
denne yrkesgruppen. Dette da det påstås at 
mange henvisninger går fra optiker. 

Elin Grønvik 2018

Henvisningspraksis Dette er tema som kan tas opp på dialogmøtene 
som er planlagt. Det er signaler på at 
spesialisthelsetjenesten mottar alt for mange 
henvisninger innenfor noen områder og at noen 
henvisninger har for dårlig kvalitet. 

Enhetsdirektørene Dialogmøtene

Stopp av henvisninger Det foreslås større fokus på stopp av henvisninger 
som ikke er medisinskfaglig tilstrekkelig begrunnet 
for videre behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Dette for å regulere kapasiteten. 

Enhetsdirektørene
Områdesjefene



Tiltaksplan – pasienttransport

12

Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 
og deltakere

Ferdigstilles

Transporttilbud fra MIR til 
SSJ (øre/nese/hals) ev til 
MSJ og øye

Muligheter for en eller annen form for 
Helseekspress/fellestransport mellom MIR og SSJ 
og MIR og MJF.
- Dette er mange ganger sett og regnet på.
- En 2 manns betjent 14 meters buss ala 

Helseekspressen anses for økonomisk uaktuelt.
- En shuttlebuss ordning (12-16 seter) i fast rute 

trekantrute mellom de 3 sykehusene på 
Helgeland er mange ganger vurdert. Men det er 
svært usikker på verdien, både økonomisk og 
praktisk. Nå starter Nordlandssykehuset (fom
01.02.18) et slik opplegg i Lofoten og 
Vesterålen. Vi vil følge deres erfaringer tett. 

- Det er avtalt møte med områdesjefene i MJF 
den 6. februar. Vi skal snakke om muligheten for 
bedre transportkoordinering. 

Arve Smedseng Våren 2018

Markedsføring av 
Helseekspressen 

Mandag 15.1.18 ble det gjennomført et 
oppfølgingsmøte med operatør og de ansatte på 
den nye Helseekspressen. I møte konkluderte man 
med at tilbudet nå var godt nok profilert, kanskje 
med unntak av området rundt Alstahaug (for 
transport til MIR). Her er det mulig at det gjøres 
noen tiltak i 2018. Men generelt er trykket på 
strekningen BNN – SSJ så stort at vi nesten daglig 
avviser pasienter som ønsker å haike med bussen 
(pasienter uten rekvisisjon for tilrettelagt 
transport).

Arve Smedseng Våren 2018



Tiltaksplan – andre fagspesifikke tiltak 
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Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig 
og deltakere

Ferdigstilles

Skypemøter ortopedi Skypekonsultasjon. I uke 3 ble det gjennomført en 
konsultasjon/ møte mellom ortopedipasient fra 
Bindal og ortoped her på Mo via Skype. Dette med 
bistand fra ansatte i Brønnøysund. Dette viste seg å 
fungere og pasienten bestemte seg for å bli operert 
på Mo i Rana. Bruken av Skype som 
kommunikasjonsmedium mellom behandlere og 
pasient må avklares nærmere ift sikkerhet og 
personvern. 

Hver fjerde uke skypepoliklinikk ift behov.

Michael Strehle
Kristine Hellesvik

Ambulering til Sør-
Helgeland
Ortopedi

En til to dager hver fjerde uke i oddetallsuker til 
stede i Brønnøysund. 

Michael Strehle

Ambulering til Mosjøen Innspill om å betjene Brønnøysundpasienter fra 
Mosjøen (røntgen og poliklinikk), i tillegg til 
ambulering i Br.sund og SSJ. Dette er diskutert 
med fagmiljøet i MSJ. Kan også håndtere MSJ-
pasienter ved en slik ambulering.

Micheal Strehle
Gunleiv Birkeland

Ambulering til 
Sandnessjøen

Det opprettes en jevnlig ordning for ambulering av 
ortopeder fra MIR til SSJ. En dag pr mnd. til  SSJ er 
et forslag. 

Michael Strehle



Rapportering – indikatorer og tidsfrister
o Hvordan måle resultatene

o Økonomiske gevinster og resultater
o Aktivitetsresultater 
o Hvordan «skille» ordinære pasienter og gjestepasienter
o Kort og lang sikt
o Hver enhet har etablert tiltaksplaner der man skal rapportere 

resultatene månedlig

o Ansvar for oppfølging av resultatene
o Prosjekt kontra linje
o Økonomi 

o Rapportering av resultater
o Hvordan skal resultater rapporteres
o Hvem skal rapportere
o Hvor skal rapporteres
o Når skal rapporteres
o Når teller vi «en ekstra» gjestepasient



Rapportering
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Tiltak Beskrivelse av tiltak Ansvarlig Gjennomføres

Månedlig rapportering Som en del av den månedlige rapporteringen
VA

Tor Robert Barth-
Heyerdal

Månedlig

Rapporteringssystem for 
hvert område

Det er utarbeidet et eget verktøy slik at de 
ansvarlige for områdene kan ha tett oppfølging på 
resultatutviklingen + VA

Ida Søfting Berg Månedlig

Rapportering til styret Som en del av den jevnlige
virksomhetsrapporteringen

Fred Mürer
Beate Aspdal

Ihht møteplan for 
styret

Rapportering til 
ledermøtet

Månedlig og i forkant av styremøtene
Muntlig og rapport

Beate Aspdal Jevnlig

Linjeledelsens ansvar for 
oppfølging

Den enkelte enhetsdirektør har ansvar for at 
tiltakene følges opp i egen enhet. Det er 
utarbeidet egne tiltaksplaner i enhetene. 

Enhetsdirektørene

Aktivitet 2017
Fagområde Enhet Økning 2018 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 okt.17 nov.17 des.17Totalt_ 2017

Ort MiR 40 proteser 17 21 19 21 14 28 5 8 30 17 24 26 230 

ØNH SSJ 250 kons 934 999 1141 860 1006 889 638 938 1056 969 1196 765 11 391 

Øye MSJ 450 kons 306 288 322 75 126 338 24 313 108 238 43 184 2 365 

Nevro MSJ 50 carpal 37 50 43 44 52 49 36 85 45 49 88 51 629 

Aktivitet 2018
Fagområde Enhet Økning 2018 jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18Totalt_ 2018

Ort MiR 40 proteser -

ØNH SSJ 250 kons -

Øye MSJ 450 kons -

Nevro MSJ 50 carpal -



Økonomisk potensiale 

Kostnader: - Barth-Heyerdal skal gjøre beregninger på forbruksmateriell

- Alternative innleie/ekstra ressurskostnader er så langt ikke lagt inn

- Kostnadene er ikke ROS-analysert

16

Område Kontakter Tjent drg
enhet 50 %

Tjent 
egenandel

Red kost 
gjest 30 %

Spart 
reisekost

Total

Øre-nese-hals 250 574 493 86 250 106 016 775 126 1 541 886

Øye 450 606 024 155 250 116 126 1 425 021 2 302 421

Ortopedi 40 2 086 346 909 208 142 435 3 138 030

Nevro 50 150 000 150 000

Totalt 790 3 266 863 241 500 1 131 350 2 492 582 7 132 337 



Videre arbeid
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Type møte/aktivitet Tidspunkt Mål/leveranse

Møte i prosjektgruppen 10.1.18. (fysisk møte). 

Dagsmøte Mo i Rana

Planlegge og prioritere tiltak på kort og 

lang sikt. Rapporteringsprosedyrer og 

indikatorer.

Møte i arbeidsgruppene

(1 og 2)

19.01.18

Fysisk møte Mo i Rana

Benytte rapport og tilgjengelig materiale 

for å planlegge oppfølgingen av generelle 

spesifikke tiltak for områdene

Møte i prosjektgruppen 14.2.18 Skype Gjennomgang av innspill fra 

arbeidsgruppene. Endelig tiltaksplan

Møte i prosjektgruppen 21.3.18 Skype Status 

Møte i arbeidsgruppen 6.4.17 MSJ/Skype Status – nye tiltak

Møte i prosjektgruppen 30.5.17 Skype Status 


