
Kravpunkt i 
rapporteringsmal 
for OD 

Kravtekst i rapporteringsmal for OD HF Ønske om utdyping/spørsmål 
fra RHF 

Ansvarlig 
hos RHF 

Tilsvar fra Helgelandssykehuset HF  

3.2 Psykisk 
helsevern og rus 

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

HSYK Ingen av foretakene har 
beskrevet at de har 
akuttjenester gjennom døgnet i 
DPS. Hvilke tiltak planlegges 
iverksatt for å oppfylle kravet? 

Jon 
Tomas 
Finnson 

Helgelandssykehuset etablerer prosjektarbeid knyttet 
til vaktberedskap.  Det skal utredes hvordan foretaket 
kan etablere beredskap med spesialist i vakt gjennom 
døgnet. Planlagt oppstart 1.kvartal -17.  Når det 
gjelder akuttjenester gjennom døgnet i DPS så vil ikke 
dette bety akuttinnleggelser i våre DPS, dette tilbudet 
er lagt til Nordlandssykehuset. 

3.2 Psykisk 
helsevern og rus 

Planlegge innføring av e-
helsebehandling3 i psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 

HSYK Har glemt å besvare 
spørsmålet. 

Jon 
Tomas 
Finnson 

Spørsmålet er besvart. Det beskrevne prosjektet er et 
e-helseprosjekt. Vi har i tidligere melding beskrevet 
bruk av IKT og internett ifht brukere innen 
habiliteringstjenesten.  Dette ble derfor ikke tatt med 
for 2016.  Generelt bør det avklares hvilke 
forventninger om utvikling av e-helsetiltak skal foregå 
i det enkelte foretak og hvilke skal utvikles på 
regionalt nivå. 

3.2 Psykisk 
helsevern og rus 

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

HSYK Svarer ikke på spørsmålet om 
de har økt det samlede 
desentraliserte tilbudet. 

Jon 
Tomas 
Finnson 

Helgelandssykehuset har økt antallet konsultasjoner 
utenfor egen institusjon med 161 i 2016.  
Helgelandssykehuset har etablert LAR-tilbud.  Dette 
er lagt til egne lokaler i sentrum av Mo i Rana slik at 
det er lett tilgjengelig for brukere av tjenesten, her gis 
det også tilbud om poliklinisk behandling innen TSB.   
Det er vanskelig å tallfeste hvorvidt samarbeid med 
førstelinjen har økt fra 2015 til 2016, ettersom dette 
er arbeid som ikke konkret registreres. Foretakets 
enheter har inngått samarbeidsavtaler med 
kommunene på ulike nivå og innen ulike områder. 

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

HSYK Er det relevante nasjonale 
kvalitetsregistre der 
helseforetaket ikke 
innregistrerer data? Dersom ja, 
hva er årsaken til dette og er 
det satt i gang tiltak for å bedre 
dekningsgraden? 

Hanne 
Frøyshov 

Det rapporteres foreløpig ikke til KOLS-registeret, 
Gastronet og NorArtritt. Dette skyldes manglende 
kapasitet til registreringsarbeidet. Registrering  til 
KOLS-registeret vil bli prioritert i 2017.   
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4.2 
Pasientsikkerhet 

Alle innsatsområder i 
Pasientsikkerhetsprogrammet skal 
være spredt til alle relevante 
enheter/avdelinger.  

HSYK Dette er IKKE besvart Hanne 
Husom 

Dette spørsmålet ble svart ut i årlig melding med 
følgende kommenter:» Helgelandssykehuset har hatt 
som utgangspunkt at sengepostene er de aktuelle 
avdelinger for tiltakspakkene. Samstemming av 
legemidler er den tiltakspakken som avviker fra denne 
praksis og Helgelandssykehuset vi gjennomgå 
spredningsplan for å avklare hva som er relevante 
avdelinger». Målet er å ha klarhet i hva som er 
relevante enheter for tiltakspakkene før 
sommerferien 2017. 

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

HSYK Oppgir samlet insidensandel av 
dype infeksjoner i 1. og 2. 
tertial. Ikke spesifisert på type 
inngrep og ikke kommentert 
resultatene. 

Hanne 
Husom 

Se vedlegg 
Vedlagt oversikt over NOIS-data for 1. og 2. tertial 
2016. Generelt gir små tall store prosentvise utslag. 
Økende insidens følges opp av lokal avdelingsledelse 
og smittevernpersonell. 
Høy insidensandel for kolonkirurgi er kommentert 
spesielt. 
Det vises også til oversikt over oppfølgingsprosenter. 
Pasienter operert med hemiprotese er ofte eldre 
pasienter der oppfølging er krevende og noen 
pasienter dør før oppfølging er avsluttet.   

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

HSYK Har vi mottatt det til HN-RHF 
etter prevalensus i mai 2016? 
Omtales ikke her. 

Hanne 
Husom 

Prevalenstallene fra mai 2016 er angitt i 4.3 første 
kulepunkt. Prevalens for HF var 2,0 %.  
Mosjøen hadde 4 %. Det var 17 pasienter innlagt og 2 
HAI, den ene importert fra annet sykehus og den 
andre pneumoni ved eget sykehus.    
Prevalenstall fra november foreligger ikke enda. 

5 Personell, 
utdanning og 
kompetanse 

Innfri pålagt antall praksis-, turnus- og 
lærlingeplasser som beskrevet i 
vedlegg 1. Tilleggskrav for 
ambulansefaglærlinger: 50 % skal 
rekrutteres fra videregående skole i 
egen helseregion. 

HSYK Ber foretaket beskrive hvordan 
de har fulgt opp kravet om at 
50% av lærlinger innen 
ambulansefag rekrutteres fra 
vgs i egen region. Ber foretaket 
om å redegjøre for hvor stor 
andel som er rekruttert i egen 
helseregion. 

Knut 
Langeland 

Vi har i første rekke forsøkt å rekruttere lærlinger til 
ambulansetjenesten fra ambulansefaglinjen ved 
Sandnessjøen videregående skole de siste årene. 
Ut fra kvalifikasjonskrav /utvelgelsesprosess har vi 
årlig ansatt minimum 50 % av våre lærlingene fra 
denne skolen. 
 

2 
 



5.1 Helse, miljø 
og sikkerhet 
(HMS) 

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

HSYK Ber helseforetaket gi en kort 
redegjørelse for tiltak. 

Knut 
Langeland 

Tiltak for å bygge felles fundament: 
 IA -  nærværsdager – samling for alle 

ledere, foretakstillitsvalgte og 
verneombud. Gjennomført Mo, 
Mosjøen og Sandnessjøen 

 Kartlegging av ledernes behov og 
innspill fra vernetjeneste og 
tillitsvalgte 

 IA – nærværsdager - Allmøter for alle 
medarbeidere. Gjennomført Mo, 
Mosjøen og Sandnessjøen 

Utvikle en egen nettside for prosjektet 
 På nettsiden kommuniseres det som 

skjer i prosjektet. Lett og oversiktlig 
finner leder og medarbeidere 
informasjon, presentasjoner,  
verktøy og maler samt 
suksesshistorier 

 
Informasjonsrunder 

 Informasjon om prosjektet i alle 
enhetsvise ledergrupper, områdevise 
ledergrupper, AMU, AMR, 
Verneombudssamling, stabssamling, 
avdelinger med mer 

Standardiseringstiltak 
 Brosjyremateriell/elektronisk: Når jeg 

ikke har det bra hva gjør jeg 
 Hvem gjør hva når? 
 Standard bestillingsfunksjon for 

ledere ved behov for bistand 
 «Nærværskontrakter» - Mulighet for 

rask utprøving i annen avdeling 
Bistand 

 Bistått ledere i innmeldte enkeltsaker 
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 Bistått i avdelinger med over10 % 
sykefravær 

 
Innovasjon 

 Prosjektgruppa har utviklet et e-
læringsprogram om nærværsarbeid, 
rettigheter og plikter, for alle 
medarbeidere og ledere   

Tiltak: Historiefortelling: Suksesshistorier 
 Prosjektgruppa jakter på de gode 

historiene i eget foretak og formidler 
det på prosjektets nettside. Hensikt: 
Motivasjon og erfaringsdeling 

 
Krav fra HOD i 
brev av 1.12.14 

Det er krav fra HOD om at alle 
helseforetak skal rapportere på bruk 
av kompetansemidler til verdig 
transport av psykisk syke. Foretakene 
skal rapportere både årlig og samlet 
for perioden 2014-2016 på følgende 
punkter; 1. Omfang av politioppdrag 
// 2. Brukertilfredshet // 3. Utvikling i 
akuttinnleggelser 

HSYK Rapportere på bruk av 
kompetansemidler til verdig 
transport av psykisk syke 

Jon 
Tomas 
Finnson 

Antall ambulansetransporter har gått ned med 19% 
fra 2015 til 2016. I 2016 utgjorde dette 109 
transporter, av disse var politi involvert i 34 
transporter.  Helgelandssykehusets andel av 
innleggelser på tvang er relativt stabilt. I 2016 var det 
188 innleggelser i akuttavdeling, av disse var 61 på 
tvang.  Det er vanskelig å få godt tallmateriale fra 
årene før for sammenligning. 
Helgelandssykehuset har hatt et eget prosjekt i 
2015/-16 for å se på antall ambulansetransporter og 
bruk av politi. Det har vært fysiske møter med 
involverte parter, dette inkluderer også 
kommunehelsetjenesten.  Større bevissthet på 
alternative transportmåter og inkludering av flere 
beslutningsparter mener vi har gitt et godt resultat i 
form av redusert bruk av ambulanse og derigjennom 
mindre svekkelse av samfunnssikkerheten. 

Totalt   10     
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