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Svar på: Endelig rapport fra tilsyn

I deres rapport ber dere å få tilsendt en handlingsplan for hvordan helseforetaket skal sørge for å 
endre praksisen slik at regelverket følges. Ledelsens styring og oppfølging skal avspeiles i 
handlingsplanen.
I tilsynsgrunnlaget  inngikk bare 2 journaler fra Helgelandssykehuset Mo i Rana 
Anviste funn i kap. 5.3 i rapporten viste at verken ansiennitetsdato eller rettighetsvurdering var 
oppgitt i viderehenvisningen i begge journalene, men i den ene var ansiennitetsdato og 
rettighetsvurdering oppgitt i en tidligere henvisning til UNN HF, Tromsø.
Ved gyn. og kir. seksjon kirurgisk område har det  vært gjort en felles grundig gjennomgang av 
prioriteringsveilederen i fagfeltene. Opplæring i DIPS hvordan det skal markeres rett til prioritert 
helsehjelp og frister er også gjennomført. Gjennomgang av pasientjournalene med aktuelle leger for 
å avtale når ventetid slutt skal settes blir også gjort.
I Docmap har vi felles prosedyrer for Helse Nord: Henvisning fra/til annet sykehus DS8270 som 
inneholder Mottak av henvisninger fra annet sykehus og Sending av henvisning til annet sykehus (er 
vedlagt). Disse prosedyrene er kjent ved sykehusenhetene, men vil bli gjennomgått på nytt.
I forbindelse med de nasjonale pakkeforløpene innen kreftbehandling er det fremkommet forslag om 
å endre prosedyrene for viderehenvisninger og mottak av henvisninger fra andre HF’er, slik at de 
også skal inneholde opplysninger om pasienten inngår i et pakkeforløp eller ikke og hvilken dato 
pakkeforløp er startet.
Forløpskoordinatorer for kreftpasienter, vil få ansvar for at alle pakkeforløpene blir implementert og 
derav at ansiennitetsdato og rettighetsvurdering blir foretatt. Foretaksledelsen vil gi beskjed til de 
ansvarlige om at opplæring skal gjennomføres og at det skal mottas tilbakemelding via EPJ-
koordinator innen utgangen av april måned om at ansiennitetsdato og rettighetsvurdering fylles ut.

Vedlegg:
- Mottak av henvisninger fra annet sykehus
- Sending av henvisning til annet sykehus

Med vennlig hilsen

Sigurd Finne
Kvalitetsleder
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