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Prosjekt Reduksjon av ventetid - sluttrapport  
  
Saksbehandler:   Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef 
Møtedato:  28.10.2015 

1. Sammendrag og anbefaling 
En arbeidsgruppe bestående av ansatte ved Finnmarkssykehuset har med utgangspunkt 
i et ønske om å redusere ventelistene ved Finnmarkssykehuset analysert driften ved de 
poliklinikkene der ventelistene har vært lange. Rapporten konkluderer med at det er en 
rekke områder som har forbedringspotensialer, og det foreslås konkrete tiltak for å få 
ned ventelistene.  
 
Styret ber at tiltak i sluttrapporten følges opp av administrerende direktør og at styret 
får en status på arbeidet før sommeren 2016.  

2. Bakgrunn 
Pasient- og brukerrettighetsloven blir endret gjeldende fra 1. november 2015. Alle 
pasienter vil da automatisk ha rett til behandling dersom de har behov for behandling. I 
tillegg blir kravene til ventetid skjerpet. Disse endringene setter store krav til 
Finnmarkssykehuset og andre foretak om å ha orden på sine ventelister.   
 
Direktøren i Finnmarksykehuset nedsatte i juni 2015 en arbeidsgruppe for å gjennomgå 
ventelistestatus i foretaket og belyse forbedringspunkter.  
Rapporten ble avgitt den 22/9 og er i ettertid behandlet i foretaksledelsen som har gitt 
innspill til prosjektgruppa. Den 5/10 kom endelig rapport fra prosjektgruppa der 
innspill fra foretaksledelsen var tatt inn. Rapporten i endelig versjon er vedlagt.  
 
Det henvises ellers til tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015, redegjort for i sak 
77/2015. Selve ventelistesaken ble muntlig redegjort for på styremøte den 30.9.2015, 
sak 78/2015.  

3. Saksvurdering/analyse 
Prosjektgruppa har i sin endelige rapport kommet med 60 tiltakspunkter. Noen av disse 
punktene er allerede iverksatt og noen er vedtatt i andre fora. Foretaksledelsen har 
derfor slanket tiltakslista noe og kommer fram til at flg tiltak vil være nyttige for styret i 
Finnmarkssykehuset å ta opp til vurdering:  
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4. Forslag til endelig tiltaksplan 
  

 
Utvikle rutiner og systemer for bedre operasjonsplanlegging 
Ventelister skal være styrende for antall operasjonsdager til hvert fagområde, ikke tradisjon og ønsker 
fra spesialistene 
Innføre vurderinger av ventelister til operasjon x 2 årlig, for å planlegge drift og prioritere fagområder 6 
måneder frem i tid 
Utpeke en koordinator i Klinikk Hammerfest, lik Klinikk Kirkenes, til å bestemme drift på operasjon  
Vurdere nærmere sammenligning av drift opp mot Helgelandssykehuset 
Innføre POP (preoperativ poliklinikk) også ved Klinikk Kirkenes 
Sette opp to team og to stuer pr. operatør, for å utnytte kapasitet hos operatør, der det er praktisk mulig. 
Dette for å sikre kontinuerlig operasjonsaktivitet (gjelder korte operasjoner).  
Dersom operatør kan operere på to stuer skal operatør kun være tilknyttet operasjon de dagene de er 
oppført på operasjon, (ikke aktuelt for ortoped i Klinikk Kirkenes) 
Kontakte pasienter med lang ventetid til operasjon og tilby behandling ved klinikk med kortest ventetid 
Leie inn to ekstra operasjonsteam for å øke operasjonskapasitet og redusere ventetid til pasienter som 
fortsatt står uten rett. Unngå at pasienter uten rett blir ”glemt” når alle får rett fra 1. november 
Kvalitetssikre kartlegging innen operasjon ved å sammenligne anestesitid og antall operasjoner pr dag pr 
team 
Lage et detaljert pasientforløp innen alle operasjonsenheter i Finnmarkssykehuset, med mål om å 
optimalisere dette 

 
Økt fokus på opplæring og kompetanseheving 
Sikre lik opplæring til hele sekretærtjenesten 
Ikke sette opp pasienter til samme tid i timebok 
Anvende ventelisteprosedyre som er utarbeidet av Helse Nord DS8332 (vedlegg 2) 
Sikre korrekte registreringsrutiner angående henvisninger fra UNN og andre i spesialisthelsetjenesten. 
Anvende prosedyre PR 25585 (vedlegg 3) 
Sikre at alle leger gjennomfører E-læringskurs angående de nye prioriteringsveiledere 
Følge opp de gitte 15 anbefalinger fra Internrevisjonsrapport 04/2013 

 

Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord 
Utarbeide E-læringskurs for sekretærtjeneste i forbindelse med registrering innen ventetid. 
Overføre ventelister til UNN, der hvor Finnmarkssykehuset ikke har faste spesialister 
Oppfordre Helse Nord til å utarbeide standard antall kontroller innen enkelte fagområder 
Sende avviksmelding til UNN, når de ikke følger prosedyre om å fylle ut nødvendige datoer i henvisninger 
til oss.  
Oppfordre regionalt fagnettverk innen ortopedi å lage standard for tidsbruk på poliklinikk 
Oppfordre Helse Nord til å utarbeide standard for hva som anses som kontroller og behandling 
(eksempelvis innen tilpasning av høreapparat, og lysbehandling) 
Utarbeide regional standard for hvor mange ganger pasienten ikke møter, før timen avsluttes 

Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner 
Anvende NPR melding, korrigere alle feil innen frist – innen den 4. påfølgende måned 
Fortsette rydding av ventelister og korrigering av feilregistreringer 
Overbooke timer til hudlege grunnet høy andel ”ikke møtt” 
Kvalitetssikre andel kontroller kontra nyhenviste for alle faggrupper 
Sikre korrekte tall på ”Fritt sykehusvalg” – ”Fritt behandlingsvalg” 
Innføre rutine for ”time i første brev” til pasienten 
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Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging 
Tilby pas. time der det er kortest ventetid 
Definere hvem som ansees som merkantilt personell i de ulike enheter 
Kartlegge hvordan Helgelandssykehuset har organisert sin merkantile tjeneste for å sammenligne og 
vurdere endringer 
Kartlegge tidsbruk internt og eksternt ved poliklinisk konsultasjon, og utarbeide standardisert tidsbruk 
Praksis hvor legespesialister ”henviser til seg selv” bør gjennomgås og kvalitetssikres 
Utrede om audiograf kan anvende ”pasienten selv” som henvisende instans, DIPS har opprettet 
rekvirentkoden NPPAS (pasienten selv) 
Opprette venteliste på rett sted i Finnmarkssykehuset, der hvor spesialist er fast ansatt 
Alt personell inn i GAT, og arbeidsplaner i GAT skal gjenspeile faktisk arbeidsplan 
Avsette konkrete dager hvor man kun tar inn pasienter til kontroll 
Kjøre en videre analyse angående ”ikke møtt” gebyr innen fagområdet hud 
Vurdere lengre åpningstid og differensiert arbeidstid for sykepleiere, da legene ofte har lengre arbeidstid 
(og må ha sykepleier til stede for å arbeide optimalt effektivt) 
Vurdere mulighet for å integrere GAT data med planlagt aktivitet DIPS 
Foretaket kan ta utgangspunkt i fremlagt ”beste praksis” innen de ulike områder, og iverksette 
forbedringstiltak i Finnmarkssykehuset 

5. Oppfølging  
Etter styrets tilslutning vil saken tas tilbake til foretaksledelsen som fordeler arbeids- og 
ansvarsoppgaver til linjeledere i foretaket. Foretaksledelsen vil følge opp saken 
regelmessig.  

Nedsette Helse Nord LIS gruppe i Finnmarkssykehuset 
Slå sammen ortopedisk venteliste i Klinikk Hammerfest 

Bedre organisering av arbeidet med ventelister 
Skille ut fagområdet ortopedi ved Klinikk Hammerfest ved fremstilling av total ventetid i 
Finnmarkssykehuset 
Sikre funksjonen som ”Ventelistekontroller” ved hver klinikk, etter mal fra Helgelandssykehuset 
Utpeke ansvarlig for å kjøre ut rapporter på foretaksnivå angående pasienter med lang ventetid, uten 
planlagt kontakt (lik foretakskontroller i Helgelandssykehuset) 
Organisering av ventelistekontor på foretaksnivå med ventelisteoversikt for hvert enkelt fagområde 
Utnytte muligheten Helse Nord LIS gir til oversikt over felles venteliste 
Anvende Helse Nord LIS som styringsverktøy 

Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid 
Vurdere kveldspoliklinikk/ ekstra innsatsuker innen fagområder med lang ventetid 
Prioritere nyhenviste en periode fremover, ikke kontroller – rydde klart til 1.november 
Lage og vedlikeholde oversikt over spesialistressurser innen alle fagområder i Finnmarkssykehuset 
Øke stillinger og innleie av spesialister, spesielt innen revmatologi, hud, ØNH og fordøyelse 
Vurdere flytting av ambulering fra en lokalisasjon til en annen 
Vurdere periodevis intern flytting av spesialister, eksempelvis gastroentereolog fra Klinikk Kirkenes til 
Klinikk Hammerfest 
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6. Risikovurdering 
Saken støtter opp om våre kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt 
Alle i helseforetaket vil involveres i større eller mindre grad av tiltakene.  
Ved at flere pasienter vil velge nærmeste behandlingssted vil tiltakene kunne ha en 
gunstig effekt på det ytre miljøet.  

7. Budsjett/finansiering 
På den enes iden vil en del av disse tiltakene koste noe.  
Det er imidlertid stort innsparingspotensial ved å gjennomføre tiltakene ettersom vi vil 
oppnå flg:  

• Økte DRG-inntekter 
• Mindre bruk av ”fritt behandlingsvalg” og andre private tjenestetilbydere 
• Lavere uttak av lange (og dyre) pasientreiser 

8. Medbestemmelse 
Saken er drøftet med ansattes representanter i informasjons- og drøftingsmøte 16. 
oktober. 

Vedlegg 
Reduksjon av ventetid - sluttrapport 
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Reduksjon av ventetid 
 

 
”Every system is perfectly designed to get the result it gets” 

                                                     Dr.Paul Batalden 
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Line Strømhaug Grongstad 
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1.0 Innledning 

Forbedringsprosjektet innen ventetid kom i gang etter krav fra Helse Nord om å forberede 
foretaket på lovendring 1. september. Arbeidsgruppe på 8 personer ble nedsatt 4. juni og 
mandat ble vedtatt 10. juni. Til tross for at lovendring ble utsatt til 1. november, har 
arbeidsgruppen valgt å levere sluttrapport i god tid før lovendringen trer i kraft. 
 
Prosjektets hovedmål har vært å bidra til at pasienter i Finnmarkssykehuset unngår unødvendig 
lang venting. Prosjektet har i stor grad anvendt retrospektiv analyse som metode, for å avdekke 
utfordringer innen ventetid.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer var i utgangspunktet satt sammen av ressurspersoner fra alle tre 
klinikker, administrasjon og kvalitet. Det ble underveis dokumentert at Klinikk for Psykisk 
Helsevern og Rus ikke har reelle utfordringer med ventetid På bakgrunn av dette ble 
arbeidsgruppen redusert med to medlemmer (se punkt 4.0).  I utgangspunktet bestod 
arbeidsgruppen av følgende medlemmer:  
 

Rita Jørgensen  Klinikksjef, Klinikk Kirkenes 
Bente Brataas  Avd.led. Kir/ort.avd., Klinikk Hammerfest 
Lene M. Hølvold  Ventelistekoordinator 
Anders Kleppe  Foretakskontroller 
Cherzad Malek  Avdelingsoverlege ort.avd., Klinikk Hammerfest 
Robert Kechter  Avd.led. DPS vest, Klinikk for Psykisk helsevern og Rus 
Frøydis Nilsen   Avdelingsoverlege BUP Karasjok 
Line S. Grongstad  Kvalitetsrådgiver                 (Prosjektleder) 

 
Arbeidsgruppen må benytte anledningen til å takke alle i Finnmarkssykehuset som velvillig har 
levert oss nødvendig grunnmateriale. I tillegg må vi takke øvrige foretak i Helse Nord, 
Revmatismesykehuset i Haugesund og Revmatismesykehuset på Lillehammer. Arbeidsgruppen 
vil rekke en spesiell takk til Helgelandssykehuset, som velvillig har gitt oss innblikk i sine rutiner 
angående kvalitetssikring av ventelistedata. 

2.0 Bakgrunn 
01.09.15 innføres det såkalt «fritt behandlingsvalg» for pasientene. Ordningen skal først 
innføres innenfor psykisk helsevern og rus, og deretter fases inn i somatikken. Ordningen 
innebærer at pasientene kan velge behandlingssted etter eget ønske. Det er helseforetaket hvor 
pasientene har bostedsadresse som dekker behandlingskostnadene.  
 
Fra samme dato bortfaller også ordningen hvor man skiller mellom pasienter med og uten rett 
til behandling. I stedet skal pasientene vurderes ut fra om de har rett eller ikke rett til 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Disse vurderingene skal foretas med forankring i de 
nasjonale prioriteringsveilederne. 
 
Finnmarkssykehuset skal jobbe for å bli pasientenes førstevalg i Finnmark. For å få til dette må 
Finnmarkssykehuset blant annet sørge for at ventetiden på behandling er så kort som mulig. For 
å være best mulig forberedt på å håndtere de nye prinsippene i Finnmarkssykehuset, vil det 
være nødvendig å innføre og gjennomføre gode og varige forberedende tiltak. Dette arbeidet 
skal organiseres som et prosjekt. 
 
Det ble i Foretaksmøte 13. mai fattet vedtak vedrørende plan for reduksjon av ventetider og 
fristbrudd i Helse Nord Regionale Helseforetak. Foretaksmøtet kommer som en konsekvens av 
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tidligere styremøte i Helse Nord RHF. Foretakene skal gjennomføre diverse tiltak på dette fram 
mot høsten 2015, med første rapportering til RHF 1. juli.  
 
Hovedmål 
Redusere ventetider ned til krav i oppdragsdokument eller lavere. 
 
Delmål 1 
Bidra til etablering av arbeidsplaner med fokus på ledelsesstyrt planlegging, aktivitetsstyrt 
bemanningsplanlegging og nasjonale prioriteringsveiledere. 
 
Delmål 2 
Unngå gjestepasientkostnader og unødige reiser for pasienter som kan gis tilbud ved 
Finnmarkssykehuset HF 
 
Delmål 3 
Bedre samarbeid og mest mulig lik praksis mellom Finnmarkssykehusets organisatoriske 
enheter, med hovedvekt på Klinikk Kirkenes og Klinikk Hammerfest. 
   

2.1 Mandat 
Plan for varig reduksjon av ventetider i Finnmarkssykehuset HF 

1. Finnmarkssykehuset HF skal planlegge og gjennomføre driften på en faglig god og mest 
mulig effektiv måte.  

2. Finnmarkssykehuset HF skal snarest gjennomføre tiltak som sikrer: 
o Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der 

behandlingen skjer. 
o Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle faggrupper/medarbeidere i 

pasientbehandlingen. 
o Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske arbeidsplaner. 
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles innenfor en 

dag. 
o At kapasiteten på poliklinikk, radiologisk enhet og operasjonsstuer utnyttes mer 

rasjonelt innenfor normal arbeidstid og alle virkedager. 
o Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd. 
o Bruk av regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå fristbrudd.  
o Teknisk rydding av ventelistene. 

3. Adm dir. ber prosjektgruppen om å gjennomføre ROS-analyser der man mener at det er 
behov for ekstra tiltak for å sikre måloppnåelse. Det kan særlig være områder der man 
tidligere har hatt utfordringer med å lage gode system på tvers av klinikker/avdelinger. 

 
Finnmarkssykehuset HF skal rapportere til HN om gjennomføringen av tiltakene innen 1. juli 
2015. 
 

2.2 Fremdrift og rapportering 
Arbeidsgruppen etableres snarest, og prosjektet skal foreløpig ha varighet til 22.9.15.  
 
Arbeidsgruppen og dens leder utarbeider en statusrapport og foreløpig risikovurdert plan for 
arbeidet som presenteres styringsgruppen 09.06.15. Herunder utarbeides tiltaksplan på kort og 
lang sikt, som skal understøtte tiltakene nevnt i mandatet. Planen skal også omhandle 
økonomiske behov og konsekvenser. 
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Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for rapportering til styringsgruppe annenhver uke f.o.m 
09.06.15. Sluttrapport fra arbeidsgruppen legges frem for foretaksledelsen senest 22.09.15 for 
endelig godkjenning. 

3.0 Status ventetid Finnmarkssykehuset pr. 15.06.15 
Nedenfor fremlegges status pr fagområde i Finnmarkssykehuset, i 9 ulike tabeller. De 
fagområder som har over 65 dagers ventetid er uthevet i alle tabellene. Totalt sett er det kun 
innen somatiske tjenester foretaket ikke overholder krav om maks 65 dagers ventetid.  
 
Total ventetid i Finnmarkssykehuset 

Figur 1: Total ventetid for Finnmarkssykehuset, rangert etter ventetid (Kilde: Helse Nord LIS 15. juni) 

 

 

 
 

 
NPR Fagområde 

 
Totalt 
ventende 

 
Totalt antall 
dager 

 
Gjennomsnitt 
ventetid 

1 Plastikk kirurgi 38 12706 334 
2 Fysikalsk medisin og rehabilitering 38 8599 226 
3 Yrkes og arbeidsmedisin (ØNH) 1 147 147 
4 Revmatiske sykdommer 217 29110 134 
5 Ortopedisk kirurgi 992 128892 130 
6 Fordøyelsessykdommer 285 36123 127 
7 Endokrinologi 53 5838 110 
8 Øyesykdommer 329 32845 100 
9 Lungesykdommer 66 5377 81 
10 Gastroenterologisk kirurgi 148 11518 78 
11 ØNH 695 50806 73 
12 Urologi 204 14697 72 
13 Generell indremedisin 62 4485 72 
14 Hud og veneriske sykd. 475 33188 70 
15 Habilitering barn og unge 15 1047 70 
16 Psykisk helsevern voksne 206 13220 64 
17 Rus 23 1373 60 
18 Karkirurgi 30 1662 55 
19 Generell kirurgi 180 9983 55 
20 Hjertesykdommer 306 16521 54 
21 Kvinnesykd. og elektiv fødselshjelp 381 20420 54 
22 Barnesykdommer 128 6531 51 
23 Nevrologi 93 4370 47 
24 Geriatri 11 505 46 
25 Habilitering voksne 4 185 46 
26 Psykisk helsevern barn og unge 49 2185 45 
27 Terapeutisk onkologi og radioterapi 3 129 43 
28 Blodsykdommer 3 124 41 
29 Annet 6 237 40 
30 Infeksjonssykdommer 7 275 39 
31 Nyresykdommer 9 237 26 
32 Klinisk nevrofysiologi 1 24 24 
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Klinikk Hammerfest 
 

 
 

 
NPR Fagområde 

 
Totalt 
ventende 

 
Totalt antall 
dager 

 
Gjennomsnitt 
ventetid 

1 Plastikk kirurgi 38 12706 334 
2 Fysikalsk medisin og rehabilitering 22 6630 301 
3 Revmatiske sykdommer 104 17078 164 
4 Fordøyelsessykdommer 214 32400 151 
5 Yrkes og arbedismedisin (ØNH) 1 147 147 
6 Endokrinologi 27 3910 145 
7 Ortopedisk kirurgi 867 125247 144 
8 Lungesykdommer 36 3935 109 
9 Øyesykdommer 112 11750 105 
10 Generell indremedisin 41 3823 93 
11 Gastroenterologisk kirurgi 148 11518 78 
12 ØNH 298 22899 77 
13 Urologi 112 8009 72 
14 Habilitering barn og unge 15 1047 70 
15 Kvinnesykd. og elektiv fødselshjelp 258 16727 65 
16 Hud og veneriske sykd. 329 20966 64 
17 Blodsykdommer 2 119 60 
18 Karkirurgi 30 1662 55 
19 Terapeutisk onkologi og radioterapi 1 54 54 
20 Hjertesykdommer 181 9739 54 
21 Barnesykdommer 120 6271 52 
22 Annet 3 153 51 
23 Generell kirurgi 73 3708 51 
24 Nevrologi 60 2806 48 
25 Infeksjonssykdommer 5 237 47 
26 Geriatri 11 505 46 
27 Nyresykdommer 4 88 22 

Figur 2: Ventetid Klinikk Hammerfest, rangert etter gjennomsnittlig ventetid (Kilde: Helse Nord LIS 15. juni) 
 
Figur 2 viser total ventetid i Klinikk Hammerfest, nedenfor vises hvordan denne ventetiden er 
fordelt på Spesialistpoliklinikken i Alta, og Spesialistlegesenteret i Karasjok. 
 
Spesialistpoliklinikken i Alta 

 
 

 
NPR Fagområde 

 
Totalt 
ventende 

 
Totalt antall 
dager 

 
Gjennomsnitt 
ventetid 

1 Lungesykdommer 2 737 368 
2 Fysikalsk medisin og rehabilitering 22 6630 301 
3 Revmatiske sykdommer 53 12067 228 
4 Ortopedisk kirurgi 307 58938 192 
5 Fordøyelsessykdommer 97 17358 179 
6 Endokrinologi 5 476 95 
7 Generell indremedisin 5 420 84 
8 ØNH 127 10255 81 

 Barnesykdommer 8 602 75 
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Figur 3: Ventetid Alta, rangert etter gjennomsnittlig ventetid (Kilde: Helse Nord LIS 15. juni) 
 
Spesialistlegesenteret i Karasjok 

Figur 4: Ventetid Karasjok, rangert etter gjennomsnittlig ventetid                   (Kilde: Helse Nord LIS 15. juni) 
 
Klinikk Kirkenes 

 
 

 
NPR Fagområde 

 
Totalt 
ventende 

 
Totalt antall 
dager 

 
Gjennomsnitt 
ventetid 

1 Fysikalsk medisin og rehabilitering 16 1969 123 
2 Revmatiske sykdommer 113 12032 106 
3 Øyesykdommer 217 21095 97 
4 Hud og veneriske sykd. 146 12222 84 
5 Endokrinologi 26 1928 75 
6 Urologi 92 6688 73 
7 ØNH 397 27907 70 
8 Generell kirurgi 107 6275 59 
9 Hjertesykdommer 125 6782 54 
10 Fordøyelsessykdommer 71 3723 52 
11 Lungesykdommer 30 1442 48 
12 Nevrologi 33 1564 47 
13 Habilitering voksne 4 185 46 
14 Terapeutisk onkologi og radioterapi 2 75 38 
15 Barnesykdommer 8 260 33 
16 Generell indremedisin 21 662 32 
17 Kvinnesykdommer og elektiv fødselshjelp 123 3693 30 
18 Nyresykdommer 5 149 30 
19 Ortopedisk kirurgi 125 3645 29 
20 Annet 3 84 28 
21 Klinisk nevrofysiologi 1 24 24 
22 Infeksjonssykdommer 2 38 19 
23 Blodsykdommer 1 5 5 

Figur 5: Ventetid Klinikk Kirkenes, rangert etter gjennomsnittlig ventetid (Kilde: Helse Nord LIS 15. juni) 
 

10 Hud og veneriske sykd. 206 15139 73 
11 Hjertesykdommer 73 3651 50 
12 Nevrologi 30 1335 44 
13 Urologi 2 78 39 
14 Generell kirurgi 6 180 30 
15 Kvinnesykd. og elektiv fødselshjelp 1 27 27 
16 Gastroenterologisk kirurgi 2 52 26 
17 Nyresykdommer 2 22 11 

 
 

 
NPR Fagområde 

 
Totalt 
ventende 

 
Totalt antall 
dager 

 
Gjennomsnitt 
ventetid 

1 ØNH 46 2130 46 
2 Hud og veneriske sykd. 30 687 23 
3 Fordøyelsessykdommer 28 1017 36 
4 Revmatiske sykdommer 21 982 47 
5 Hjertesykdommer 4 63 16 
6 Lungesykdommer 2 122 61 
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Klinikk for Psykisk helsevern og Rus 

Figur 6: Ventetid Klinikk Psyk og Rus, rangert etter gjennomsnittlig ventetid (Kilde: Helse Nord LIS 15. juni) 

4.0  Analyse innen Klinikk for psykisk helsevern og rus 
På grunn av ferieavvikling prioriterte arbeidsgruppen i første rekke å prioritere analyse innen 
vårt somatiske tilbud. Tall i figur 6 viser til at klinikken, ved oppstart av prosjektet, var godt 
innenfor de nasjonale krav om maks 65 dager.  Videre analyse viste følgende gjennomsnitt de 
siste 4 år: 
 

 
Psykisk helsevern/rus 

2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Barn og unge 86 64 43 46 45 57 
Voksne 56 59 42 42 53 50 
Rus 65 33 36 58 48 49 

Figur 7: Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter         (Kilde: Helsedirektoratets rapportgenerator) 
 
Gjennomsnittlig ventetid innen psykiatri og rus har i lang tid vært lavere enn krav fra 
oppdragsgiver. Det er kjent for arbeidsgruppen at i de enkelte tilfeller hvor ventetid innen 
psykiatri eller rus overstiger 65 dager, så skyldes dette mangel på fagpersonell. Flere enheter 
har over et lengre tidsrom hatt en bemanning ned mot 60 %, som selvsagt påvirker både 
ventetid og antall fristbrudd. Til tross for denne utfordring har dette ikke medført ventetid som 
overskrider nasjonale krav. 
 
På bakgrunn av dette så ikke arbeidsgruppen behov for å starte en større analyse innen Klinikk 
for psykisk helsevern og rus. Det var et betydelig arbeid innen somatisk helse som skulle 
ferdigstilles, og gruppen ba derfor om at medlemmer, tilhørende Klinikk for psykisk helsevern 
og rus, ble fristilt fra dette arbeidet.  

5.0 Internrevisjonsrapport 04/2013 
Internrevisjonen i Helse Nord gjennomførte en omfattende kartlegging angående henvisninger 
og ventelister i 2013. Konklusjon her viste følgende årsaker til feil i datagrunnlag for 
ventelistestatistikk: 

• Mangelfulle registreringer ved mottak av henvisninger fra andre helseforetak 
• Unødvendig og uriktig bruk av interne primærhenvisninger 
• Manglende bruk av utsettelseskoder 
• Ulik forståelse for inkonsekvent praksis knyttet til vurderinger og registreringer som avgjør 

om ventetiden er slutt ved oppstart av utredning eller ved oppstart av behandling 
 
På bakgrunn av de observasjoner og vurderinger som Internrevisjonen i Helse Nord har gjort, 
har de utarbeidet 15 anbefalinger om forbedringstiltak for Finnmarkssykehuset. 
 

 
 

 
NPR Fagområde 

 
Totalt 
ventende 

 
Totalt antall 
dager 

 
Gjennomsnitt 
ventetid 

1 Psykisk helsevern voksne 206 13220 64 
2 Rus 23 1373 60 
3 Psykisk helsevern barn og unge 49 2185 45 

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 Side 10 
 

 
Arbeidsgruppen har gjennomgått disse anbefalinger sammen med EPJ – konsulentene i 
foretaket. Det fremkommer at disse anbefalinger i liten grad er implementert i foretaket, og at 
registreringspraksis i stor grad varierer (se forslag til tiltak innen opplæring). 

6.0 Retrospektiv analyse av produksjon 
Arbeidsgruppen skaffet tidlig i prosjektet total oversikt over foretakets polikliniske produksjon. 
Det ble valgt å gjennomføre en analyse for uke 10 – 13 i 2015, da dette var 4 uker som i 
utgangspunktet hadde ordinær drift. Det ble anvendt skjema som skilte mellom operasjon og 
poliklinikk, for alle foretakets enheter: 
 

 
Klinikk/Enhet 

Tidspunkt  
oppstart  

Tidspunkt 
avslutning 

Antall pas. 
Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 

       
Figur 8: Skjema for analyse poliklinisk produksjon             (Kilde: Arbeidsgruppe) 
 
I første rekke ble tall innhentet for intern sammenligning, men videre ble dette sammenlignet 
med andre foretak for utvalgte fagområder. Totalt ble det innhentet skjema for 7 ulike enheter, 
resultat er lagt frem i statusrapport nr. 3. 

7.0 Bruk av arbeidsplansystem GAT 
Arbeidsgruppen har innhentet oversikt fra foretakets avdelingsledere, som viser at klinikkene i 
foretaket benytter seg av arbeidsplansystemet GAT. Noen enheter har fortsatt noen 
utfordringer, men jobber med å finne en løsning. I hovedsak er det samsvar mellom arbeidsplan 
i GAT og den planen som faktisk var satt. Det ble anvendt skjema som ga mulighet til å avdekke 
om det var samsvar mellom planlagt arbeidsplan og reell arbeidsplan: 
 

 
Klinikk/ 
Enhet 

 
Arbeidsplan i 
GAT  

 
Faktiske arbeidsplan  
er tilsvarende det som er ført i GAT. 

 
Kommentarer 

    
    

Figur 9: Skjema for kartlegging bruk av GAT                          (Kilde: Arbeidsgruppen) 
 
Det er ikke mulig pr. i dag å få en oversikt over tilgjengelige ressurser i klinikkene 6 måneder 
frem i tid ved å benytte GAT.  I dag skrives det kontrakter med ansatte både faste og vikarer 
fortløpende. Disse legges inn av HR i lønnsystemet, PAGA, når tidspunktet for oppstart nærmer 
seg.  Årsak til at HR ikke kan overføre personene fra Portalen til PAGA/GAT så lang tid i forveien, 
er at dette kan medføre problemer med fremtidige lønnskjøring.  Det er mulig for lederne å 
planlegge med vakante linjer i GAT, som også kan gis ”egne navn”. Disse linjene kan så 
iverksettes og man ser dette i vaktbok. Utfordringen er at det ”egendefinerte navnet” ikke 
kommer opp i vaktbok, der vil det stå vakant. Markerer man derimot linjen vakant, vil man i 
spesifikasjonsfeltet se det navnet man ga linjen i arbeidsplanen (den som eier denne vakten). 
Dette er en vanskelig løsning, da lederne må inn i arbeidsplanen igjen og slette iverksettelsen på 
vakant linje, når de får inn nye ansatte med navn fra Portalen/Paga, for så å iverksette denne 
linjen på nytt. Hele denne prosessen er tidkrevende og gjøres i liten grad i klinikkene i dag. 
 
Dersom GAT kunne benyttes som oversikt over ansatte og deres arbeidsplaner 6 måneder frem i 
tid, burde innkallende sekretær hatt denne oversikten.  Det er kun lederne som har tilgang til 
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GAT i egen avdeling/enhet. Enhetsleder på sengepost kjører ut vaktboka noen uker i forveien, 
men her er det ofte endringer.  
 
Dersom GAT skal benyttes for å planlegge virksomheten 6 måneder frem i tid må alle kontrakter 
være lastet inn i PAGA, for så fortløpende bli overført til GAT. Her sees også et behov for kobling 
opp mot planlegging i DIPS (se forslag til generelle tiltak). 

8.0 Planleggingshorisont over 4 måneder 
Ved oppstart av prosjektet var kravet til foretakene en planleggingshorisont på 4 måneder, dette 
er nå endret til 6 måneder. Arbeidsgruppen har innhentet oversikt fra foretakets 
avdelingsledere, som viser noe varierende langtidsplanlegging. Enkelte avdelinger planlegger 
sin aktivitet ut fra venteliste og tilgjengelig kompetanse, mens andre har årsplanlegging.  De 
fleste planlegger ut over 4 måneder, men enkelte planlegger i dag kun 3 måneder frem i tid. 
Planlegging av aktivitet seks måneder fram i tid er spesielt utfordrende på de fagfeltene hvor 
man er avhengig av ambulering eller innleie av legespesialist. Dette gjelder flere avdelinger, 
både på grunn av ubesatte stillinger eller fravær av ulike årsaker. Det kan også by på problemer 
at legeforeningens kurskatalog ikke alltid sender oversikt over kurs seks måneder fram i tid. 
Flere av disse kursene er obligatorisk for LIS. 
 
Arbeidsgruppen ser at foretaket bør iverksette videre tiltak for å sikre god og langsiktig 
planlegging (se forslag til tiltak innen registreringsrutiner). 

9.0 Analyse av ventetid over 6 måneder 
Arbeidsgruppen gjennomgikk tilbakemelding fra NPR for mai 2015. Totalt for foretaket var det 
653 pasienter som hadde ventetid over 6 måneder, 42 av disse hadde ventet over 10 år. Alle 
disse 42 var feilregistrerte, flere var døde mens noen av disse var testpersoner i DIPS. Følgende 
ble avdekket ved gjennomgang av alle pasientene: 
 

 
Klinikk Kirkenes 
 

 
Kirkenes 

 
Hud Vadsø 

 
Audiograf 
Vadsø 

 
Totalt 

 
Prosent 

Feilregistrert 62  1 63 47 % 
Ikke overholdt ventetid 33 3 1 37 28 % 
Ok 31 2  33 25 % 
Feilmelding i DIPS* 1   1  
Totalt 127 5 2 134  

Figur 10: Analyse ventetid over 6 mnd. Klinikk Kirkenes   (Kilde: NPR - melding mai 2015) 
*Det er gitt beskjed til DIPS IKT 
 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Hammerfest 

 
Alta 

 
Karasjok 

 
Totalt 

 
Prosent 

Feilregistrert 49 98 1 148 29 % 
Ikke overholdt ventetid 116 127  243 47 % 
Ok 91 26 3 120 23 % 
Feilmelding i DIPS* 7 1  8  
Totalt 263 252 4 519  

Figur 11: Analyse ventetid over 6 mnd. Klinikk Hammerfest   (Kilde: NPR - melding mai 2015) 
 
Detaljert analyse viste mange feilregistreringer i forhold til ventetid sluttdato, og flere av 
pasientene får ikke time som avtalt i pasientbrev. Det ble også avdekket at pasienter ventet på 
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samme operasjon ved begge klinikkene, og at enkelte pasienter står på venteliste – til tross for 
planlagt operasjon først om 2 – 3 år. De største utfordringene var innen Spesialistpoliklinikken i 
Alta.  
 
Arbeidsgruppen utarbeidet detaljerte tabeller med NPR nr, som hver enkelt klinikk fikk tilsendt.  
Her var det laget fargekoder som viste grønn for de som var ok, gul for de som burde sjekkes 
videre og rødt for de som var feilregistrerte. Det ble forventet at aktuell avdeling/enhet sørget 
for nødvendig korrigering og videre oppfølging. Likevel ble det nødvendig med ny purring for to 
av de totalt seks enhetene. Arbeidsgruppen anså det som viktig at korrigeringene ble gjort av 
den enkelte enhet, med tanke på læring – de skulle ikke korrigeres av en og samme person. 
Arbeidsgruppen foreslår videre tiltak for korrigering av feilregistrering. 

10.0 Analyse av andel kontroller 
Det er tidligere beskrevet store ulikheter, internt i Finnmarkssykehuset, hva angår prosentvis 
antall kontroller kontra ”nyhenviste”. Klinikk Hammerfest har vist til 24 % kontroller, mens 
Klinikk Kirkenes har hatt 40 %. Arbeidsgruppen ønsket å kartlegge årsak til dette. 
 
Etter analyse og gjennomgang av praksis for hvordan tall tas ut i Finnmarkssykehuset, har 
gruppen avdekket årsak til tidligere store ulikheter. Dette skyldes feil i uttrekk av tall i DIPS, som 
månedlig utføres av økonomiavdelingen i foretaket. Økonomiavdelingen har fulgt prosedyre fra 
Helse Nord, som ikke har tatt hensyn til at Klinikk Hammerfest har hatt radiologiske 
konsultasjoner i DIPS. Klinikk Hammerfest har frem til juni 2015 hatt 12 000 konsultasjoner på 
Røntgenenheten, hvorpå kun 33 av disse var kontroll. Når dette korrigeres får vi følgende 
resultat i foretaket: 

Figur 12: Andel kontroller pr avdeling         (Kilde: Helse Nord, DIPS, S -1428123) 
 
Ved nærmere gjennomgang av hver enkelt avdeling sees det tydelig at andel kontroller kontra 
”nyhenviste” er rimelig jevnt fordelt. Det ble viktig å gjennomgå dette, for å kvalitetssikre tall. 
Deretter hentet arbeidgruppen ut korrekte tall for alle polikliniske kontroller ved disse to 
klinikkene: 

 
Figur 13: Totalt antall kontroller kontra ”nyhenviste”            (Kilde: Helse Nord, DIPS, S -1428123) 
 
Videre ble det valgt å hente ut tall fra øvrige foretak i Helse Nord, for å sammenligne resultat for 
Finnmarkssykehuset. De tall som tidligere har vært rapportert har vist urettmessig lave tall for 
foretaket, som følge av tidligere nevnte feil. De korrekte tall er skrevet inn etter sort pil. 
 

 
Avdeling 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
”Nyhenvist” Kontroll % Kontroll ”Nyhenvist” Kontroll % Kontroll 

Medisin 6020 2301 38 % 4251 1905 45 % 
Kirurgi/ort 6705 2629 39 % 5317 2214 42 % 
Gyn 2223 772 34 % 1606 633 39 % 
Rehab - - - 349 2 0,6 % 
Barn 812 368 45 % - - - 

 
 
Alle 
avdelinger 
 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Klinikk Kirkenes 

 
”Nyhenvist” 

 
Kontroll 

 
% Kontroll 

 
”Nyhenvist” 

 
Kontroll 

 
% Kontroll 

Totalt 17300 6691 39 % 12680 5078 40 % 
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Andel kontroller 

 
2014 

 
2015 

Nordlandssykehuset 28 % 27 % 
UNN 33 % 32 % 
Finnmarkssykehuset                       28 %     → 39 %                       29 %    → 39 % 
Helgelandssykehuset 24 % 27 % 

Figur 14: Andel kontroller i Helse Nord                   (Kilde: Helse Nord, DIPS,  S -1428123) 
 
Arbeidsgruppen har hatt møte med kontroller Erling Bang i Helse Nord, og påpekt utfordringer 
når de ønsker rapportering på slike tall. Det ble bedt om en nærmere gjennomgang, med tanke 
på hva det enkelte foretak registrerer som behandling – kontra kontroll. I tillegg er det mulig å 
legge inn ulike filtre i DIPS, som for eksempel trekker fra alle indirekte behandlinger 
(telefonkonsultasjoner, brev o.l) Arbeidsgruppen kommer med flere forslag til tiltak i 
forbindelse med dette. 
 
Tall som foreligger i figur 14 viser negativt resultat for Finnmarkssykehuset, men det påpekes at 
disse tall kan ha større feilmarginer. Arbeidsgruppen skal videre kartlegge sammensetning 
mellom kontroller og ”nyhenviste” for 8 spesifikke faggrupper (se figur 13). 

11.0 Overføring av ventelister 
Etter initiativ fra Klinikk Hammerfest har det vært møte mellom foretaket og UNN, angående 
utfordringer med ventetid innen plastisk kirurgi. Fagleder ved UNN stiller seg positiv til at UNN 
overtar ventelister fra Finnmarkssykehuset.. Arbeidsgruppen avslutter derfor sin fokus på dette 
området. 
 
Foretaket har kjente utfordringer når det gjelder flere ventelister, hvor fagpersonell ikke er 
tilknyttet aktuell klinikk. Arbeidsgruppen har gjennomgått et konkret eksempel, som er 
henvisning til barnelege.  Innen dette fagfelt har det forekommet både fristbrudd, 
feilregistreringer og feil med ventelister. Utfordringer her er diskutert både med fagmiljøet og 
med IKT.  Fagmiljøet ønsker en felles venteliste, som legges til Klinikk Hammerfest – der 
foretakets barneleger er ansatt. Dersom dette skal innføres krever det en større planlegging i 
forhold til DIPS – og IKT løsning. Arbeidsgruppen kommer med flere tiltak i forhold til 
overføring av ventelister.  

12.0 Retrospektiv detaljert analyse av produksjon  
Arbeidsgruppen har gjennomført en omfattende retrospektiv analyse for utvalgte fagområder 
med lang ventetid, ved oppstart av prosjektet. Disse fagområder var som følger: 
 

NPR Fagområde Totalt ventende Totalt antall dager Gjennomsnitt 
ventetid 

Revmatiske sykdommer 217 29110 134 
Ortopedisk kirurgi 992 128892 130 
Fordøyelsessykdommer 285 36123 127 
Øyesykdommer 329 32845 100 
Gastroenterologisk kirurgi 148 11518 78 
ØNH 695 50806 73 
Urologi 204 14697 72 

 

Postadresse Tlf, sentralbord: 78 42 10 00 Organisasjonsnummer 
Finnmarkssykehuset  983 974 880 
Sykehusveien 35 postmottak@finnmarkssykehuset.no 
9600 Hammerfest www.finnmarkssykehuset.no  



 Side 14 
 

 

Figur 15: Valgte fagområder til retrospektiv analyse          (SAS-LIS 19. juni -15) 
 
Det er utført en detaljert analyse av all poliklinisk produksjon, for å sammenligne internt i 
foretaket og eksternt mot andre foretak i Helse Nord. Det ble valgt ut 4 uker med ordinær drift, 
uke 10 -13 i 2015. Det er kartlagt antall nyhenviste kontra kontroller, tid pr pasient, totalt antall 
pasienter pr dag og antall feilregistreringer. Tall ble levert fra hver enkelt enhet, og metoden var 
å telle direkte ut fra timebok. Arbeidsgruppen har gjennomgått alle de totalt 2000 
konsultasjoner som ble levert, for å kvalitetssikre og analysere registreringspraksis.  
Arbeidsgruppen påførte i ettertid eventuelle feil i registreringspraksis.  Nedenfor vises eksempel 
på utfylt skjema for uke 10 innen ett av fagområdene: 
 

 
Uke 10 

 
Lege 

 
Time til pas 

 
Kontroll 

 
Nyhenvist 

 
1 time 

 
30 min 

 
Totalt  

 
Feilreg. 

02.03.15 X 09.00 - 16.00 9 (7) 1 (3) 2 8 10 2 
03.03.15 X 09.00 - 16.00 5 (4) 2 (3) 4 3 7 1 
04.03.15 X 09.00 - 16.00 6 (5) 3 (4) 3 6 9 1 
05.03.15 X 09.00 - 15.00 4 (3) 3 (4) 3 4 7 1 
06.03.15  - - - - - - - 
Totalt 
Uke 10 

   
24 (19) 

 
9 (14) 

 
12 

 
21 

 
33 

 
5 

Figur 16: Eksempel utfylt kartleggingsskjema                  (Kilde: Arbeidsgruppen) 
 
Vi vil nedenfor presentere hovedfunn og oppsummerer for hvert enkelt fagområde. 

12.1 Revmatologi 
Resultat av kartlegging innen revmatologi viste ulik praksis på tvers av de 4 enhetene. Spesielt 
var det differanser innen produksjon pr. dag pr. revmatolog. Likeledes var det differanser 
angående tidsbruk pr. pasient, og spesielt at samme revmatolog anvender ulik tidsbruk på to 
enheter (Kirkenes og Karasjok) Det er Spesialistpoliklinikken i Alta som kan vise til størst 
produksjon, mens Klinikk Kirkenes og Spesialistlegesenteret  i Karasjok har minst. 
Spesialistpoliklinikken i Alta har ingen feilregistreringer, mens øvrige enheter har fra 16 – 21 % 
feilregistrering. Feilregistreringen skyldes i stor grad at pasient settes opp som nyhenvist – men 
skal til kontroll. Dette medfører videre at pasienten uriktig settes opp til en lengre konsultasjon. 
 
Arbeidsgruppen har videre kartlagt rutiner for å sette sluttdato/avslutningskode for 
revmatologisk henvisning. Ved gjennomgang av alle konsultasjoner i uke 10 -13 (totalt 157) sees 
tydelig lik praksis mellom de ulike enheter, alle setter sluttdato ved første polikliniske kontakt.  I 
forbindelse med denne gjennomgang bør det poengteres at flere av våre pasienter i aktuell 
periode har ventet ca 1000 dager for å få sin første vurdering fra revmatolog. 
 
Det er utarbeidet Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 – 2019, og ny nasjonal 
prioriteringsveileder ferdigstilles innen 1. september. Det velges i denne omgang å vise til tall fra 
2012 angående andel nyhenviste kontra kontroller innen Helse Nord: 
 

 
Sykehus/Klinikk 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% kontroll 

Hammerfest 111 552 663 83 % 
Lofoten 49 125 174 72 % 
Mo i Rana 653 1095 1748 63 % 
NLSH/Bodø 1983 3225 5208 62 % 

Hud og veneriske sykd. 475 33188 70 
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Kirkenes 283 347 630 55 % 
UNN 3816 3723 7539 49 % 
Totalt 6895 9067 15962 57 % 

Figur 17: Andel kontroll Helse Nord revmatologi              (Kilde: Regional plan for revmatologi 2015 – 2019) 
 
Arbeidsgruppen har avdekket følgende praksis hva angår tidsbruk i poliklinikk: 

Foretak /sykehus Nyhenvist Kontroll 
Helgelandssykehuset 1 time 30 min 
Nordlandssykehuset 1 time 30 min 
UNN 1 time 30 min 
Revmatismesykehuset i Lillehammer 1 time 30 min 
Revmatismesykehuset i Haugesund 1 time 30 min 
Finnmarkssykehuset 45 min – 1 time 30 min 

Figur 18: Nasjonal tidsbruk revmatologisk poliklinikk            (Kilde: Det enkelte foretak/sykehus) 
 
Ut fra denne analysen kan arbeidsgruppen slå fast at Finnmarkssykehuset har en lik eller bedre 
praksis hva angår tidsbruk pr polikliniske konsultasjon. Det ble presisert fra flere foretak at 
erfarne revmatologer er tilbøyelig til å sette opp nyhenviste til 45 min, men det fremkommer 
ikke fra deres innrapporterte tall. 
 
Det ble også kartlagt med de ovenstående enheter hva som regnes som nyhenvist kontra 
kontroller. Dersom en pasient allerede er henvist tidligere, og er ”i systemet” vil alle påfølgende 
konsultasjoner registreres som kontroll – også om pasienten skal inn til medikamentell 
behandling.  
 
Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen revmatologi: 

 
Ressurser revmatologi 2015 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Klinikk Kirkenes 

 Hammerfest Alta Karasjok Kirkenes 
Fast stilling Revmatolog - - 12 uker 76 % stilling 

(12 uker + 12 uker 
Karasjok) 
20 % stilling 

Innleie Revmatolog 16 dager 35 dager - - 
Revmasykepleier - - - 50 % stilling 

Figur 19: Oversikt over revmatologiressurser i foretaket                           (Kilde: Avdelingsledere/klinikksjef) 
 
Med bakgrunn i tidligere fremlagt ventetid innen revmatologi, er det lite ressurser til pasienter 
som bor i Vest-Finnmark. Dersom foretaket skal opprettholde krav etter lovendring fra 1. 
november, bør tiltak iverksettes for å sikre et bedre tilbud til pasienter innen revmatologi. 

12.2 Ortopedi 
Resultat etter gjennomgang av de aktuelle 317 pasientene viser en ulik registreringspraksis i 
forhold til ventetid sluttdato. Klinikk Kirkenes anvender samme praksis som øvrige i Helse Nord, 
at ventetid sluttdato settes ved første polikliniske konsultasjon. Klinikk Hammerfest har i all 
hovedsak satt ventetid slutt ved behandlingsstart. Dette har direkte sammenheng med hvordan 
ortopedene i Hammerfest vurderer henvisningene. Her får flere pasienter sin 
rettighetsvurdering knyttet til behandling, ikke utredning, som ellers er vanlig i Helse Nord.  De 
4 dager som ble analysert i Alta viser at alle pasienter ble registrert med ventetid sluttdato ved 
første konsultasjon. Altså ulik registrering av samme ortoped. (Her kan årsaken være at 
sekretærtjeneste følger vanlig rutine for å sette ventetid sluttdato).  
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Denne generelle registreringspraksis resulterer i mange ventedager, og er hovedårsak til at 
Finnmarkssykehuset har lang ventetid innen ortopedi. Videre medfører dette at foretakets 
ventetid totalt sett blir ukorrekt sammenlignet med øvrige i Helse Nord – da ingen andre 
ortopeder i regionen utøver slik praksis. Dersom vi skiller ut fagområdet ortopedi for 
Hammerfest, så reduseres ventetid totalt i foretaket med 10 dager pr pasient. Arbeidsgruppen 
vil komme med tiltak i forhold til dette. 
 
For øvrig er det relativt få registreringsfeil, men det avdekkes utfordringer ved bruk av 
sekundærhenvisninger i Klinikk Hammerfest. Her sees også at en større andel av ortopeder ved 
Klinikk Hammerfest henviser pasienter ” til seg selv”. Arbeidsgruppen kommer med forslag til 
tiltak på dette. 
 
Ved gjennomgang av alle henvisninger (2013 - d.d.) fra annen spesialisthelsetjeneste ser 
arbeidsgruppen også her at det benyttes feil henvisningstype.  Det er hittil utført over 100 
korrigeringer, og arbeidgruppen ser at flere pasienter, spesielt i Hammerfest, virker uteglemt 
etter selv å ha takket nei til første time. Videre har arbeidsgruppen sett på andel kontroller 
kontra nyhenviste for de aktuelle uker: 
 

Klinikk Hammerfest  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Hammerfest 90 96 186 52 % 
Alta 27 16 43 37 % 
Totalt 117 112 229 49 % 

Figur 20: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, ortopedi                  (Kilde: DIPS - timebok) 
 

Klinikk Kirkenes  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 56 32 88 36 % 
Figur 21: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, ortopedi                  (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Klinikk Hammerfest ligger over gjennomsnittet hva angår andel kontroller, mens Klinikk 
Kirkenes ligger under. Det ble avdekket få registreringsfeil som eventuelt kunne påvirket dette 
resultatet. Arbeidsgruppen har hentet inn tall fra flere sykehus i Helse Nord, for å sammenligne 
virksomhetene. I hovedsak er det reelt å sammenligne seg med Rana, som er lik i størrelse med 
Hammerfest. 
 

 Tromsø Bodø Rana Hammerfest Kirkenes 

Antall ortopeder 13 5,5 5 4 +1* 1,3 

Antall LIS 7 6 3 2 1 

Antall pol. dager 
pr. ort.pr. uke 

 
1-2 

 
1 - 2 

 
1-2 

 
1 

 
3 

Antall pas. pr. 
ort. pol. pr dag 

 
16-18 

 
18 

Overleger: 17 
LIS leger: 15 

 
8 -12 

 
8 -10 

Tidsbruk pr. pas. 20 min 15 - 20 min 20 min 20 - 30 min 30 min 

Oppstart pol. 
Slutt pol. 

9.00 
15.00 

08.40 
15.20 

09.00 
15.20 

09.30 
15.00 

10.00 
15.00 

Visittrutiner 1 Overlege 
1 LIS 

1 Overlege 
1 LIS 

1 LIS (Grundig 
previsitt m/overlege) 

1-2 Overleger 
1 LIS 

1 Overlege 
0,5 LIS 

Vurdering av 
henvisninger 

Faste leger som 
vurderer 

Flere leger som 
vurderer 

1 lege vurderer alle 
henvisninger 

Flere leger 
vurderer 

Lege tilstede 
vurderer 

Figur 22: Oversikt ortopedivirksomhet Helse Nord                            (Kilde:Avdelingsledere/avdelingsoverleger) 
*Denne stillingen er finansiert av “ Raskere tilbake” ordningen 
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Her fremkommer det at alle øvrige ortopediske poliklinikker produserer flere konsultasjoner pr 
dag, sammenlignet med Finnmarkssykehuset. I Rana er det et langt høyere snitt enn ved 
Hammerfest. De har kortere tid pr konsultasjon, har lengre åpningstid og hver ortoped må ha 1 – 
2 dager poliklinikk hver uke. I tillegg har de en rutine for at ingen overleger går visitt, dette 
utføres av LIS lege.  
 
I Kirkenes er det kun 1 overlege til stede, og her er det bestemt at ortopeden skal ha 3 dager 
poliklinikk pr uke. Den aktuelle ortoped har kontinuerlig vakt, og blir ofte forstyrret med 
spørsmål fra LIS – lege og turnuskandidater. Slik det er pr i dag er det ikke aktuelt å øke 
åpningstid eller antall polikliniske konsultasjoner, da ortoped må beregne tid til både visitt og 
tidligere nevnte forstyrrelser.  
 
Helgelandssykehuset har organisert sin ortopediske virksomhet med hovedsete i Rana, hit 
kommer alle henvisninger til foretaket, og disse vurderes av en og samme lege. De har kun en 
venteliste innen ortopedi, men har tilbud om ortopediske tjenester også i Sandnessjøen. Dette 
sikrer lik vurdering for alle pasienter, og kvalitetssikrer foretakets vurderingspraksis. 
Finnmarkssykehuset har tre ulike ventelister, og har mange ulike ortopeder som vurderer 
henvisninger. Dette gir mindre oversikt og større variasjon i vurderingspraksis. Arbeidsgruppen 
vil komme med forslag til tiltak i forbindelse med dette. 
 
Videre så har arbeidsgruppen fremskaffet en døgnrytmeplan for ortopeder i foretaket, for å 
fremstille rutiner innen for foretakets klinikker. 
 

 
 
 
 
 
Klinikk  
Hammerfest 

 
Enhet 

 
Ort 

 07.30-
07.45 

 07.45- 
08.15 

 8.15-
9.30 

9.30-
15.00 

 15.00-
16.00 

 16.00-
18.00 

18.00-
07.30 

 
 
 
 
 
HS 

Ort 1  
 
 
Rtg 
møte 

Møte 
 
Tir+ons 
Underv. 
7.30-8.00 
 

Visitt Pol. Adm. - - 
 
Ort2 

 
Opr. 

 
- 

 
- 

 
- 

Ort 3 Opr. man- ons - - - 
Ort 4 10-11 Underv. LIS +    

           Overlege          
11-12 Veil.samtale  
           Overl. +LIS 

1230-1600 
Fordypning 
LIS 
Overl.: 
Adm 

 
 
Vakt 

 
 
Hj.vakt 
**** 

Alta Ort.5 Opr. /poliklinikk etter plan. 6 uker operasjon i året, poliklinikk ut 
fra hvilke muligheter tjenesteplan gir. 

- 

Figur 23: Oversikt døgnrytmeplan, ortopedi Klinikk Hammerfest (Kilde:Avdelingsledere/avdelingsoverleger) 
**** Har vakt for all ortopedi i Finnmark mellom kl 21.00-08.00 hele året. 
 

 
 
Klinikk 
Kirkenes 

Ort 8.00 -8.15 8.15-8.30 8.30-9.30 9.30-15.00 15.00-16.00 16.00-21.00 
 
Ort 1 

 
 
Rtg. møte 

 
 
Morgen 
møte 

 
Visitt 

Poliklinikk*: 
Man/ons/fre 
Operasjon*: 
tir/tor** 

 
Adm.*** 

 
Hjemmevakt 

Ort 2  
- 

Poliklinikk: 
Man- fre 

Adm. - 

Figur 24: Oversikt døgnrytmeplan, ortoped 1, Klinikk Kirkenes  (Kilde:Avdelingsledere/avdelingsoverleger) 
*Inkl. veiledning av LIS lege som har poliklinikk parallelt, veiledning turnuslege som har ø-hjelp, forespørsler  
  fra avdelingen eller andre 
** Starter operasjon kl 08.15 dersom programmet er satt opp fra 08.15. Har tilsyn til DKI pasienter før  
     oppstart på operasjon 
***Adm = epikriser, henv m.m. 
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Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen ortopedi: 

 
Fagområdet 
ortopedi 2015 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
 
Alta 

 
Hammerfest 

 
Karasjok 

 
Kirkenes 

 
Vadsø 

 
Ortoped 

 3 dager pr uke 
ambulering fra 
Hammerfest 

4 x 100 % 
1 x 100 % (i 
Raskere tilbake) 

 
- 

1 x 100 % 
1 x 30 % 
 Innleie 18 uker 

 
- 

LIS lege - 3 x 100 %  - 1 x 100 % - 
Figur 25: Oversikt ortopediressurser i foretaket                            (Kilde: Klinikksjef/avdelingsleder)
                                   
Vi har pr 2015 5,3 faste stillinger for ortoped og 4 faste LIS – legestillinger. I tillegg har vi i flere 
år hatt en 100 % ortoped ansatt i prosjektet ”Raskere tilbake”. Det er i utgangspunktet planlagt 
fast ambulering til Alta fra Hammerfest 3 dager pr uke, men dette har vært vanskelig å 
gjennomføre grunnet fravær blant ortopedene. Til sammenligning så har Helgelandssykehuset 5 
faste ortopeder og 3 LIS – leger, og de gjengir ingen større utfordring med å overholde ventetid 
innen ortopedi. I forhold til dagens registreringsrutiner for ortopeder i Klinikk Hammerfest vil 
venteliste i Finnmarkssykehuset ikke vise ”korrekte” tall sammenlignet med øvrige 
ortopedienheter i Helse Nord. Disse registreringsrutiner gjør det i tillegg vanskelig å finne ”reell” 
ventetid, og vurdere om foretaket totalt sett har tilstrekkelige ressurser.  

12.3 Fordøyelsessykdommer 
Resultat etter gjennomgang av de aktuelle 194 pasientene viser en lik registreringspraksis hvor 
ventetid sluttdato settes inn ved første konsultasjon. Det er få registreringsfeil innen dette 
fagområdet, men det avdekkes 7 fristbrudd innenfor disse 4 ukene. Det er 4 i Hammerfest, 1 i 
Karasjok og 2 i Kirkenes.  
 
Å hente ut tall fra Helgelandssykehuset for å sammenligne tidsbruk pr. pasient, har vist seg 
vanskelig innen dette fagområdet. Det er i stor grad den enkelte lege som vurderer hvor lang tid 
de ulike scopiundersøkelsene krever, og dette vil naturlig variere.  
 
Videre har arbeidgruppen også her sett på andel kontroller kontra nyhenviste for de aktuelle 
uker: 

Klinikk Hammerfest  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Hammerfest 36 31 67 46 % 
Karasjok 30 19 49 39 % 
Alta 13 2 15 13 % 
Totalt 79 52 131 40 % 

Figur 26: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, fordøyelsessykdommer (Kilde: DIPS - timebok) 
 

Klinikk Kirkenes  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 43 20 63 32 % 
Figur 27: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, fordøyelsessykdommer (Kilde: DIPS - timebok) 
 
 
Andel kontroller totalt i Klinikk Hammerfest ligger helt på gjennomsnittet – 40 %, mens ved 
Klinikk Kirkenes ligger den 8 % under. Tall viser at Finnmarkssykehuset har en høy produksjon i 
Karasjok, og her har foretaket ingen utfordringer med ventetid for dette fagområdet. 
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Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen fordøyelsessykdommer: 

 
2015 Fagområdet 
fordøyelsessykdom  

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
 
Alta 

 
Hammerfest 

 
Karasjok 

 
Kirkenes 

 
Vadsø 

Kirurgi - 3 x 100 % 
1 x 50 % 

- 2 x 100 % 
1 x 25 % 

- 

Medisinsk 
 

1 x 100 % 4 x 100 % 1 x 100 % 1 x 100 % 
1 x 50 % 
Innleie 1 uke 

- 

Figur 28: Oversikt fordøyelsesressurser i foretaket                                                      (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Begge klinikkene har flere leger som utfører ulike former for scopiundersøkelser i forbindelse 
med fordøyelsessykdommer.  Det har også her vært utfordrende å avgrense for konkret telling, 
men arbeidsgruppen fremlegger våre ressurser på denne måten. På grunn av disse 
utfordringene har det ikke vært mulig å sammenligne seg med Helgelandssykehuset. 
 
Ut fra dagens venteliste sees det tydelig at Finnmarkssykehuset store utfordringer innen 
fordøyelsessykdommer. Arbeidsgruppen vil komme med flere tiltak som har direkte tilknytning 
til dette fagområdet.  

12.4 Øyesykdommer 
Etter gjennomført analyse innen fagområdet øyesykdommer, ble det avdekket en stor andel 
feilregistreringer, spesielt ved Klinikk Kirkenes. Feilregistreringene har direkte påvirket 
klinikkens og foretakets ventetid. Arbeidsgruppen har gjennomgått alle henvisninger som er 
kommet inn til Finnmarkssykehuset (fra annen spesialisthelsetjeneste), og har foreløpig 
gjennomført over 400 korrigeringer ved Klinikk Kirkenes som følge av feilregistreringer. I 
hovedsak er det her snakk om å sette inn feil ventetid sluttdato, og feil valg av henvisningstype. 
Det kan nevnes at blant annet synspedagog ikke har fått tilstrekkelig opplæring, og har 
feilregistrert 12 av de gjennomgåtte 14 konsultasjoner. Resultat etter første korrigering viste 
følgende: 
 

 
Ventetid øye 

 
Finnmarkssykehuset 

 
Klinikk Kirkenes 

 
Klinikk Hammerfest 

20. juni - 2015 100 97 105 
7. sept.  - 2015 78 55 118 

Figur 29: Ventetid fortsatt ventende innen fagområdet øye                     (SAS –portal 7. sept -15) 
 
Innen Klinikk Hammerfest ble det også avdekket registreringsfeil, av lignende karakter som ved 
Klinikk Kirkenes, men ikke i samme omfang. Spesialistpoliklinikken i Alta kan innen øye 
(kontroll med fundusfotografi) vise til korrekt registreringspraksis.  Arbeidsgruppen utarbeidet 
lister som sekretærtjeneste i Hammerfest korrigerte innen 18. september – slik at reel ventetid 
kunne fremlegges i denne rapport. Slik det var pr 7. september genererte feilregistreringer i 
Hammerfest over 1500 ekstra ventedager. 
 
Arbeidsgruppen kartla foretakets generelle rutiner for å sette sluttdato/ avslutningskode for 
henvisninger til øye. Ved gjennomgang av alle konsultasjoner i uke 10 – 13 (+ fundus i Alta), 
totalt 337, sees variasjon i registreringspraksis.  Alle praktiserer i utgangspunktet ventetid 
sluttdato ved første konsultasjon, men henvisninger blir registrert med feil henvisningstype. 
Tilbakemelding fra sekretærtjeneste er at de mangler opplæring for hvordan dette skal 
registreres. 
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Arbeidsgruppen har tatt kontakt med Helgelandssykehuset, UNN og Helse Vest for blant annet å 
avdekke deres registreringsrutiner. De setter alltid ventetid sluttdato ved første konsultasjon, og 
påpekte viktighet av god opplæringspraksis vedrørende valg av henvisningstype.  
 
Videre har vi sett på andel kontroller kontra nyhenviste for de aktuelle uker: 
 

Klinikk Hammerfest  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Alta 1 47 48 98 % 
Hammerfest  23 23 100 % 
Totalt 1 70 71 99 % 

Figur 30: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, øye                   (Kilde: DIPS - timebok) 
 

Klinikk 
Kirkenes 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 91 176 267 66 % 
Figur 31: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, øye                                  (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Klinikk Hammerfest har en forventet høy andel kontroller, da alle registrerte pasienter de 
aktuelle uker har vært inne til fundusfotografering (det var ikke øyelege til stede disse ukene). 
Klinikk Kirkenes hadde øyelege 3 av de 4 ukene, men det var kun 158 av de totalt 267 som 
hadde konsultasjon hos lege – øvrige var i stor grad til fundusfotografering eller hos 
synspedagog til kontroll. Helgelandssykehuset har for øvrig avsluttet praksis med å ta 
fundusfotografi, da aktuelle pasienter følges opp av øyelege. Fra 1. november har 
Helgelandssykehuset ansatt 3 øyeleger i 100 % stilling, men gjengir til tross for dette å ha lange 
ventelister. Helgelandssykehuset setter vanligvis opp 40 minutter pr. pasient (til øyelege), mens 
Finnmarkssykehusets faste øyelege setter 30 minutter pr. pasient. 
 
Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen øye: 

 
Fagområde øye 2015 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
Alta Hammerfest 

Øyelege - Innleie 10 - 12 uker 1 x 100 % 
Sykepleie, fundus 2 x 100 % 1 x 100 % 1 x 100 %  
Synspedagog - - 1 x 100 % 

Figur 32: Oversikt øyeressurser i foretaket                                                           (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Det presiseres at ressurser innen sykepleie ikke jobber full tid med fundus, men vi velger å 
fremvise hvor mange som utfører fundus i foretaket.  Likeledes er synspedagog i Klinikk 
Kirkenes tilknyttet Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, men driver øyepoliklinikk 
hver torsdag. Med bakgrunn i tidligere fremlagt ventetid innen øyesykdommer, vises også her 
lite ressurser til pasienter som bor i Vest – Finnmark. Dersom foretaket skal opprettholde krav 
etter lovendring fra 1. november, bør tiltak iverksettes for å sikre et bedre tilbud til pasienter 
med øyesykdommer. 

12.5 Gastroenterologisk kirurgi 
Gjennomgang av de aktuelle 109 pasientene viste en registreringspraksis hvor ventetid sluttdato 
settes inn ved første konsultasjon. Det var svært mange registreringsfeil innen dette fagområdet, 
mange pasienter ble registrert som nyhenviste når de skulle til kontroll. I tillegg var det en 
omfattende bruk av sekundærhenvisninger, noe som i utgangspunktet er en bra ting – så fremt 
dette utføres korrekt. Ved gjennomgang av alle henvisninger (2013 - d.d.) fra annen 
spesialisthelsetjeneste ser vi også her at det benyttes feil henvisningstype.  Det er hittil utført 20 
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korrigeringer, som har redusert med over 3200 dager i ventetid. Arbeidsgruppen ser her at 
henvisninger fra UNN ikke er tilstrekkelig utfylt, som krav sier, med startdato og ventetid 
sluttdato. Arbeidsgruppen fremmer et forslag til tiltak i forhold til dette.  
 
Å hente ut tall fra Helgelandssykehuset for å sammenligne tidsbruk pr. pasient, har også her vist 
seg vanskelig. Det er i stor grad den enkelte lege som vurderer hvor lang tid de ulike 
undersøkelsene krever, og dette vil naturlig variere. Vi ser at i Klinikk Hammerfest varierer 
tidsbruken fra 20 minutter til 1 time pr. pasient. 
 
Videre har vi også her sett på andel kontroller kontra nyhenviste for de aktuelle uker: 

Klinikk 
Hammerfest 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Hammerfest 54 55 109 50 % 
Figur 33: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, gastrokirurgi  (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Også innen for dette fagområdet ligger foretaket høyt i forhold til andel kontroller kontra 
nyhenviste. Her skyldes nok dette at vi har en stor andel oppfølging/kontroll av pasienter som 
har startet sin behandlet ved UNN. 
 
Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen gastrokirurgi: 

 
Fagområdet 
gastrokirurgi 2015 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
 
Alta 

 
Hammerfest 

 
Karasjok 

 
Kirkenes 

 
Vadsø 

 
Kirurg med 
gastrokir.komp. 

 
- 

 
- 4 x 100 % (50  
  % ubesatt) 
- Innleie 28 uker 

 
- 

 
- 3 x 100 % 
- 1 x 25 % 
- Innleie 25 uker 

 
- 

Figur 34: Oversikt gastrokirurgiressurser i foretaket                                      (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Begge klinikkene har flere kirurger med gastrokirurgisk kompetanse. Det har vært utfordrende 
å avgrense for konkret telling, men vi fremlegger våre ressurser på denne måten. På grunn av 
disse utfordringene har det ikke vært mulig å sammenligne seg med Helgelandssykehuset. 
 
I forhold til dagens venteliste stilles det spørsmål til om Finnmarkssykehuset har tilstrekkelige 
ressurser innen gastrokirurgi. Til tross for korrigering av feilregistreringer er det fortsatt for 
lang ventetid innen fagområdet. Arbeidsgruppen kommer med flere generelle tiltak, som kan 
bistå videre arbeid med å redusere ventetiden innen gastrokirurgi.   

12.6 Øre, nese, og halssykdommer 
Også innen ØNH ble det avdekket en stor andel feilregistreringer, både ved Klinikk Hammerfest 
og Klinikk Kirkenes.  Feilregistreringene har direkte påvirket foretakets ventetid. 
Arbeidsgruppen har gjennomgått alle henvisninger som er kommet inn til Finnmarkssykehuset 
(fra annen spesialisthelsetjeneste 2013-2015), og har foreløpig gjennomført 20 korrigeringer 
ved Klinikk Hammerfest, og 40 ved Klinikk Kirkenes - som følge av feilregistreringer. Det er i 
hovedsak snakk om å registrere feil ventetid sluttdato, og feil valg av henvisningstype. 
Konsultasjonstype kan ikke endres før det avklares hva foretaket skal bruke som standard. 
Arbeidsgruppen kommer med flere forslag til tiltak i forhold til dette. For øvrig ble det avdekt 
korrekt bruk av sekundærhenvisning i Klinikk Kirkenes, fra audiograf til ØNH- lege.  
 
Arbeidsgruppen har videre kartlagt foretakets generelle rutiner for å sette 
sluttdato/avslutningskode for henvisninger innen ØNH. Ved gjennomgang av alle konsultasjoner 
i uke 10 – 13 totalt 523, sees lik praksis for å sette ventetid sluttdato ved første konsultasjon.  
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Videre har vi sett på andel kontroller kontra nyhenviste for de aktuelle uker. 

 
Audiograf  

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Hammerfest 12 (30) 75 (57) 87  86 (65) % 
Alta 29 (74) 63 (18) 92 68 (20) % 
Karasjok 6 32 38 84 % 
Totalt 47 (110) 170 (107) 217 78 (49) % 

Figur 35: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, audiograf                (Kilde: DIPS - timebok) 
 

 
Audiograf 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 17 (14) 66 (87) 83 (101) 80 (86)  % 
Figur 36: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, audiograf                               (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Tall i parentes viser de tall slik de står registrert pr i dag i DIPS, arbeidsgruppen vurderer øvrige 
tall som korrekte. Det vises en stor grad av feilregistrering, og i Alta fører dette blant annet til 48 
% færre kontroller.  Det er stor variasjon på hvordan konsultasjoner oppføres i timebok. Her 
sees blant at pasienter settes opp til to konsultasjoner samtidig - eller at de kun settes opp til 
lege og ikke til audiograf (selv om de har avtale med begge). Arbeidsgruppen ser en uttalt bruk 
av at audiografer "henviser til seg selv", som følge av at pasienter har tatt direkte kontakt med 
audiografen for eksempel for justering av høreapparat. Arbeidsgruppen kommer med forslag til 
tiltak i forhold til dette. 
 
Analysen viser en svært ulik registreringspraksis i forbindelse med tilpasning av høreapparat, 
og spesielt i forbindelse med oppfølging/kontroll av apparat. Arbeidsgruppen velger derfor å 
legge ved en oversikt over hvilke konsultasjonstyper foretaket anvender, og sammenligner med 
Helgelandssykehuset. 
 

 
Høreapp. 
Konsult. 

 
Kirkenes 

 
Karasjok 

 
Alta 

 
Hammerfest 

 
Helgelands 
sykehuset 

App 1 Utredning Utredning Utredning Utredning Utredning 
App 2 Kontroll/behandling Kontroll Behandling Utredn./Beh./Kontr. Behandling 
App 3 Kontroll/behandling Kontroll Behandling Utredn./Beh./Kontr. Behandling 
App 4 Kontroll/behandling Kontroll Behandling Utredn./Beh./Kontr. Behandling 

Figur 37: Konsultasjonstyper høreapparat, audiograf      (Kilde: DIPS – timebok, leder Helgelandssykehuset) 
 
Dagens registreringspraksis hos våre audiografer/sekretærer vil i stor grad påvirke foretakets 
totale andel kontroller, kontra nyhenviste. Helgelandssykehuset kan skilte med laveste andel 
kontroller totalt sett i Helse Nord, og tabell ovenfor viser at de velger å registrere ”kontroll” på 
høreapparat som behandling. Arbeidsgruppen kommer med tiltak i forhold til dette. 
 
Angående tidsbruk pr pasient til audiograf synes det å være ulik praksis internt i foretaket. I Alta 
og Hammerfest ble ca 45 % av pasientene satt opp til 1 times konsultasjon, i Kirkenes ca 60 % 
mens i Karasjok var det ingen konsultasjoner over 45 minutter. Til sammenligning så har 
Helgelandssykehuset laget standard for de ulike konsultasjoner, som alle deres 6 audiografer må 
følge. Arbeidsgruppen kommer med forslag til tiltak i forhold til dette. 
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ØNH - lege 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Alta 20 0 20 0 % 
Karasjok 38 (40) 24 (22) 62 39 (35) % 
Totalt 58 (60) 24 (22) 82 29 (27) % 

Figur 38: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, ØNH - lege               (Kilde: DIPS - timebok) 
 

Figur 39: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, ØNH - lege               (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Foretakets registreringsrutiner i forhold til legekonsultasjoner virker i stor grad å være 
korrekte. Korrigering i Kirkenes eller Karasjok gir ingen større endring av andel kontroller. I 
Alta var det kun to dager med ØNH-lege, og alle 20 var registrert med henvisningstype" 
utredning". Til tross for denne henvisningstypen var 18 av pasientene satt opp med 
konsultasjonstype "behandling". Dette får ikke direkte konsekvens i forhold til andel kontroller, 
men kan evt. gi økonomiske konsekvenser.  (Det bemerkes at 8 av de 20 konsultasjonene var 
dagkirurgiske inngrep). Arbeidsgruppen kommer med forslag til tiltak i forhold til dette. 
 
Klinikk Hammerfest ligger totalt sett godt under gjennomsnittet for andel kontroller. To dager 
med ØNH- lege i Alta (med kun nyhenviste) bidrar sterkt til dette resultatet. Klinikk Kirkenes 
ligger over gjennomsnittet for andel kontroller. 
 
Angående tidsbruk pr pasient for ØNH - lege så sees en rimelig lik praksis. Majoriteten av 
pasientene settes opp til 20 - 30 minutter, lik praksis også er i Helgelandssykehuset. 
 
Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen ØNH: 

 
Fagområde ØNH 
2015 

Klinikk Hammerfest 
 

 
Klinikk Kirkenes 

Alta Hammerfest Karasjok 
Audiograf 1 x 80 %   

(50 % fast) 
1 x 100 % 1 x 100 % 1 x 100 % 

 
ØNH -lege 

ØNH lege i 
Kirkenes 
ambulerer 15 
dager 

 
1 x 100 % (ubesatt) 
7 uker innleie 

 
- 

1 x 100 %  
1 x 30 % 
1 x 20 % (ubesatt) 
30 uker innleie 

Figur 40: Oversikt ØNH- ressurser i foretaket                (Kilde: Klinikksjef/avd.led)               
  
Vi har pr 2015 ingen fast ansatt ØNH-lege i Klinikk Hammerfest, til tross for stillingshjemmel og 
gjentatte utlysninger.  Totalt sett så har foretaket kun 1,3 fast ØNH-lege. Til sammenligning så 
har Helgelandssykehuset 4 faste ØNH - leger, og 6 faste audiografer. De gjengir på tross av dette 
å ha utfordringer med ventelister innen ØNH. I forhold til dagens venteliste i 
Finnmarkssykehuset fremkommer det tydelig behov for økte ressurser på legesiden, spesielt i 
Klinikk Hammerfest. 

12.7 Urologi 
Også innen urologi ble det avdekket en stor andel feilregistreringer, spesielt ved Klinikk 
Hammerfest. Feilregistreringene har direkte påvirket klinikkens og foretakets ventetid. 
Arbeidsgruppen har gjennomgått alle henvisninger som er kommet inn til Finnmarkssykehuset 
(fra annen spesialisthelsetjeneste 2013-2015), og har foreløpig gjennomført 10 korrigeringer 

 
ØNH - lege 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 85 (94) 91  176 (185) 52 (49) % 
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ved Klinikk Hammerfest som følge av feilregistreringer. Disse 10 innebar en korrigering av ca 
2000 ventedager. Det er i hovedsak snakk om å sette inn feil ventetid sluttdato, og feil valg av 
henvisingstype. Det er flere pasienter som er henvist fra UNN til kontroll, men som er satt opp til 
utredning. 
 
Arbeidsgruppen har videre kartlagt foretakets generelle rutiner for å sette 
sluttdato/avslutningskode for henvisninger til urolog. Ved gjennomgang av alle konsultasjoner i 
uke 10 – 13 totalt 131, sees noe variasjon i registreringspraksis.  Likevel, alle praktiserer i 
utgangspunktet ventetid sluttdato ved første konsultasjon.  
Videre har arbeidsgruppen sett på andel kontroller kontra nyhenviste for de aktuelle uker: 
 

Klinikk Hammerfest  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Hammerfest 37 30 67 45 % 
Figur 41: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, urologi                  (Kilde: DIPS - timebok) 
 

 
Klinikk Kirkenes 

 
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 28 35 63  56 % 
Figur 42: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, urologi                                (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Begge klinikkene har en høyere andel kontroller i disse ukene, enn gjennomsnittet er totalt for 
alle fagområdene. I uke 10 - 13 har det vært 12 dager med urolog i Hammerfest, og 7 dager i 
Kirkenes. 
 
Angående tidsbruk pr. pasient for urologisk poliklinikk, så er det store variasjoner mellom de to 
klinikkene. I Klinikk Hammerfest varierer det fra 20 minutter til 50 minutter, og urolog har i 
gjennomsnitt 6 pasienter pr dag. I Klinikk Kirkenes settes alle pasienter opp til 30 minutter, og 
urolog har i gjennomsnitt 9 pasienter pr dag. Til sammenligning så har Helgelandssykehuset 30 
minutter som standard.  Her nevnes også at Helgelandssykehuset har ansatt 3 x 100 % urologer, 
og kan vise til korte ventelister innen urologi. 
 
Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen urologi: 

 
Fagområde urologi 
2015 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
Alta Hammerfest 

Urolog - Har enkle dager  
  av de 40 uker med  
  innleie i klinikken 

- 1 x 100 %, ubesatt    
  stilling 
- Innleie 40 uker 

- 1 x 50 % (ubesatt  
   stilling)  
- Innleie 25 uker 

Figur 43: Oversikt urologiressurser i foretaket                                                           (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Vi har pr 2015 ingen fast ansatt urolog i foretaket, men det er satt av midler til 1 x 100 % stilling 
ved Klinikk Hammerfest og 1 x 50 % ved Klinikk Kirkenes. I forhold til status på dagens 
venteliste (etter korrigering av mange registreringsfeil) virker likevel dagens urologiressurser å 
være tilstrekkelige. 

12.8 Hud og veneriske sykdommer 
Arbeidsgruppen gjennomførte en detaljert retrospektiv analyse innen hud og veneriske 
sykdommer. Det ble i tillegg kartlagt foretakets produksjon innen lysbehandling, men dette fikk 
ingen betydning for ventetid. Det er avdekket en stor andel pasienter som ikke møter til time i 
Alta og Hammerfest. Det er 29 pasienter som ikke møter i løpet av de 4 ukene arbeidsgruppen 
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har gjennomgått, og dette er pasienter som ikke melder avbud. Arbeidsgruppen kommer med 
konkret tiltak i forhold til dette. 
 
Gjennomgang av de aktuelle 312 pasientene viser lik registreringspraksis hva angår ventetid 
sluttdato ved første konsultasjon. Det er få registreringsfeil i Klinikk Hammerfest, det sees gode 
rutiner både i Alta, Karasjok og Hammerfest. I Klinikk Kirkenes sees det flere registreringsfeil, 
som er knyttet opp mot henvisningstype og ventetid sluttdato. Spesielt ble dette tydelig ved 
gjennomgang av alle henvisninger (2013 – d.d) fra annen spesialisthelsetjeneste. 
Arbeidsgruppen utarbeidet lister som sekretærtjeneste i Klinikken korrigerte innen 18. 
september – slik at reel ventetid kan fremstilles i denne rapport.  
Arbeidsgruppen har tatt kontakt med Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset – Bodø, og 
Vesterålen for å sammenligne tidsbruk pr pasient. Alle setter av 20 minutter pr. pasient, 
uavhengig om den er nyhenvist eller kontroll. 
 
Videre har arbeidsgruppen sett på andel kontroller kontra nyhenviste for de aktuelle uker: 

Klinikk Hammerfest  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Alta 91 75 166 45 % 
Hammerfest 43 20 63 32 % 
Karasjok 2 14 16 88 % 
Totalt 136 109 245 44 % 

Figur 44: Andel kontroller Klinikk Hammerfest, hud     (Kilde: DIPS - timebok) 
 

Klinikk Kirkenes  
Nyhenvist 

 
Kontroll 

 
Totalt 

 
% Kontroll 

Kirkenes 35 14 49 29 % 
Vadsø 17 1 18   6 % 
Totalt 52 15 67 22 % 

Figur 45: Andel kontroller Klinikk Kirkenes, hud                    (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Klinikk Kirkenes viser her en uventet lav andel kontroller, med tanke på klinikkens generelle 
høye andel av kontroller. Klinikken har kun hatt hudlege i uke 11, og gjengir derfor et lavt antall 
pasienter. Klinikk Hammerfest viser en høyere andel kontroller innen hud, enn gjennomsnittet 
er i klinikken. 
 
Avslutningsvis presenteres Finnmarkssykehusets ressurser innen hud: 

 
Fagområde hud 
2015 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
 
Alta 

 
Hammerfest 

 
Karasjok 

 
Kirkenes 

 
Vadsø 

 
Hudlege 

 
- 

 
- 

1 x 100 %, ambulerer til 
Alta og Hammerfest 

 
1 x 35 % 

 
- 

Figur 46: Oversikt hudressurser i foretaket                                                      (Kilde: DIPS - timebok) 
 
Det er valgt å ikke vise ressurser i forhold til lysbehandling, men foretaket har tilbud både i 
Hammerfest, Alta, Karasjok, Honningsvåg, Vadsø og Kirkenes.  
 
Til sammenligning har Helgelandssykehuset pr i dag 2 faste hudleger i 100 % stilling, men skal i 
løpet av høsten utvide til 3 – da de gjengir lang ventetid. Nordlandssykehuset har for øvrig kun 1 
innleid hudlege i 100 %, som i tillegg ambulerer til Vesterålen (4-5 dager pr måned) fra Bodø. 
Nordlandssykehuset gjengir likevel korte ventelister innen hud. 
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Finnmarkssykehuset har behov for økte ressurser innen hud, og arbeidsgruppen kommer med 
flere forslag til tiltak. 

13.0 Detaljert analyse innen operasjon 
Arbeidsgruppen har gjennomført en detaljert analyse av foretakets 3 operasjonsenheter. Det er 
innhentet oversikt over totalt antall pasienter innen hver enkelt enhet som venter på et 
operativt inngrep. Disse er igjen fordelt pr. fagområde, sortert innen heldøgn eller dagkirurgi 
(DKI). Tall er hentet ut 8. juli(sort) og 22. september (rødt) og inkluderer også de pasienter som 
har fått tilbud, men som selv har bedt om utsettelse. Det er pasientkoordinator/inntaksansvarlig 
for den enkelte klinikk, som har hentet ut tall til arbeidsgruppen.  
 

 
DKI   

Klinikk Hammerfest  
Klinikk Kirkenes 

 
Totalt ventende  Hammerfest Alta 

Generell kir. 276/260  43/38 319/298 
Ortopedi 264/284 47/38 45/59 356/381 
Gyn. 16/41  12/20 28/61 
Urologi   2/3 2/3 
ØNH   68/76 68/76 
Totalt    556/585 47/38 170/196 773/819 

 Figur 47: Oversikt antall ventende til operasjon, DKI             (Kilde: DIPS, venteliste/venteliste) 
* Urologi og ØNH inngår i tallene under generell kirurgi                                     
 

 
Heldøgn 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Klinikk Kirkenes 

 
Totalt ventende 

Generell kir. 135/139 8/6 143/145 
Ortopedi 66/83 18/10 84/93 
Gyn. 16/94    15/15 31/109 
Urologi  15/8 15/8 
ØNH  25/1 25/1 
Totalt 217/316 81/40 298/356 

 Figur 48: Oversikt antall ventende til operasjon, Heldøgn     (Kilde: DIPS, venteliste/venteliste)              
 

 
Pr. 8. juli 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Klinikk Kirkenes 

Totalt ventende  
820/939 

 
251/236 

Figur 49: Oversikt totalt antall ventende til operasjon, pr klinikk     (Kilde: DIPS, venteliste/venteliste) 
 
Resultat her viste en betydelig større andel ventende pasienter ved Klinikk Hammerfest i 
forhold til Klinikk Kirkenes. Arbeidsgruppen stiller for øvrig spørsmål til om det ble gitt korrekte 
tall i forbindelse med fagområdet gynekologi den 8. juli, da tall for 22. september viser en 
markant økning i ventende pasienter. Dette er spesielt innen heldøgn, som øker fra 16 til 94, 
men også innen DKI som øker fra 16 til 41. 
 
Videre ble det valgt å avgrense den retrospektive analysen med å definere drift på 
operasjonsstuene som ” innenfor den grønne døren”, det vil si ikke på skiftestue eller poliklinikk. 
Det er tydelig at klinikkene har ulik praksis for hva som opereres på hvilke operasjonsstuer. Som 
i rapporten for øvrig ble det valgt ut 4 uker med ordinær drift, uke 10 – 13 i 2015. Her vises 
totalt antall operasjoner pr uke, fordelt på hvert enkelt fagområde.  Tall er levert inn fra den 
enkelte enhet.   
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Figur 50: Totalt antall operasjoner i uke 10-13, Finnmarkssykehuset                    (Kilde: Avdelingsledere) 
 
Det stilles spørsmål til om disse tall er korrekte, da Klinikk Kirkenes viser til flere operasjoner 
enn Klinikk Hammerfest. Dette kan evt. skyldes enkle og kortere operasjoner ved Klinikk 
Kirkenes.  Arbeidsgruppen har ikke hatt anledning til å analysere disse tallene, men foreslår 
tiltak for å se nærmere på dette.  
 
Nedenfor fremstilles oversikt for over fagområder som tradisjonelt sett har operasjon på de 
ulike ukedagene. I figur 40 sammenlignes antall team i Finnmarkssykehuset med antall team i 
Helgelandssykehuset. 
 

 
Fagområde 

Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
Man Tir Ons Tor Fre Man

* 
Tir Ons* Tor Fre** 

Gynekologi  x  x x x  x  x 
Kirurgi x x x x  x  x  x 
Ortopedi x x x x   x  x  
ØNH ***      x  x  
Urologi           

Figur 51: Antall team fordelt pr fagområde t                                 (Kilde: Avdelingsledere) 
*Enkelte uker opererer urolog i stede for gen.kir. eller gyn. 
**Enkelte fredager gjennomføres tannbehandling i stede for gyn eller gen.kir 
***Når klinikken har ØNH tas det operasjonstid jevnt fordelt fra andre fagområder 
 

Antall opr. team Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Helgelandssykehuset 
  Hammerfest Alta** Rana*** Sandnessjøen 
Mandag 2 3* 0 3 3 
Tirsdag 2 4* 0 3 3 
Onsdag 2 3 0 3 3 
Torsdag 2 3 0 3 3 
Fredag 2 1 0 2 2 

Figur 52: Antall opr. team i Finnmarkssykehuset  (unntatt Alta)                    (Kilde: Avdelingsleder) 
*Et ekstra operasjonsteam bestående av operatør, en anestesilege, en anestesi sykepleier og to 
operasjonssykepleiere i forbindelse med operasjoner av pasienter definert som ”raskere tilbake” 
**Ambulerende ressurser fra Klinikk Hammerfest 6 uker pr. år 
***Har i tillegg til 1 anestesi og 2 opr.spl. pr. team en ekstra opr.spl + 0,5 anestesispl pr stue. Samt en 
koordinator fri på operasjonsstuen 
 
Videre så har arbeidsgruppen hentet inn en detaljert oversikt for kapasitet, rutiner, bemanning 
og arbeidstid. Her er det valgt å sammenligne praksis og tall med Sandnessjøen og Rana i 
Helgelandssykehuset. 

Antall operasjoner Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes 
 Hammerfest Alta  
 Uke  10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 
Gynekologi 8 13 9 11     11 12 12 3 
Kirurgi 18 13 16 11     9 13 12 11 
Ortopedi 15 13 16 11     15 8 7 8 
ØNH -  - -  11    9 13 6 11 
Urologi - - - -     4 - 3 - 
Totalt 41 50 41 33     48 46 40 33 
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 Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Helgelandssykehuset 
  Hammerfest Alta Rana Sandnessjøen 
Antall opr. 
stuer 

3 5 + skiftestue* 1 3 4 

Åpningstid 08.15 – 15.30 07.45 – 15.45 - 07.45-15-30 08.00-15.30 
Tilstedevakt Nei Ja Nei Nei Nei 
Avgjør stryk Enhetsleder 

opr/anestesi, 
pasient-
koordinator, 
operatør og 
anestesilege 

Involverte enhets-
leder, ut fra faglig 
vurdering av konse-
kvenser for 
pasienten og til-
gjengelige ressurser. 

 Operatør/ 
områdesjef 

Avdelingsleder 
opr/anestesi, 
operatør og 
anestesilege 

Strykprosent 
2014 

7,2 % 10,4 %  5,7 % 6,0 % 

Strykprosent 
2015 

8,9 % 11,9 %  8,1 % 8,5 % 

Informerer pas. 
om stryk 

Operatør Spl/lege  Operatør Operatør / spl på 
post 

Prosedyre 
innen stryk 

Nei Ja (pr 16989)  Nei Ja 

Figur 53: Oversikt operasjonsenheter, Helse Nord  (Kilde: Avdelingsleder, Helsedirektoratet) 
*5. operasjonsstue er på kirurgisk poliklinikk. 
 

Bemanning tilknyttet 
operasjonsstuen: 
Antall stillinger i 
budsjett/besatt 

Klinikk 
Kirkenes 
 

Klinikk Hammerfest  
 

Helgelandssykehuset 

  Hammerfest  Alta Mo i Rana Sandnessjøen 
Anestesileger 3,5/1,2 6,02/6,02*** Amb. fra 

H.fest. 
3/5 4 Inkl.leder 

Anestesispl. 5,5 10,7**** Innleie 
pre.hosp. 

9/9 5,8 + avdleder 

Operasjonssspl. 10,5* 15,65 1 19/19 10 + 1 spl på 
sterilsentralen 

Hjelpepleiere/ 
helsefagarb. 

1,8* 2  2/2 0 

Assistenter  3,7**   1,66 renhold 
Figur 54: Oversikt bemanning operasjonsenheter, Helse Nord                                              (Kilde: Avdelingsleder) 
*inkl sterilsentralen 
**derav 2,7stilling som renholdere (I Kirkenes ligger disse i Senter for drift og eiendom) 
***noe uklart om fordelingen med Banak. 2LIS 
****1 stilling tilført i 2013 for ”Raskere tilbake” 
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Arbeidstid: 
 

Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Helgelandssykehuset 

  Hammerfest  Alta Rana Sandnessjøen 
Anestesileger 07.45-21.00 

21.00-07.45* 
7.30-22.00 
22.00-7.30* 

 07.30-18.00 
18.00-07.30 

08.00-15.30 
20.00-21.00 
21.00-08.00* 

Anestesi spl. 07.45-21.00 
21.00-07.45* 

24/7  07.45-16-00 08.00-21.00 
21.00-08.00* 

Operasjonssspl. 07.45-21.00 
21.00-07.45* 

24/7  07.45-16-00 08.00-21.00 
21.00-08.00* 

Enhetsleder opr. 07.45-15.30 07.30-15.30  Felles leder 
for anestesi 
/opr 
07.45-16-00 

Felles leder for 
anestesi /opr 
08.00-15.30 

Enhetsleder ane. 07.45-1530 07.30-15.30  

Figur 55: Oversikt arbeidstid operasjonsenheter, Helse Nord  (Kilde: Avdelingsleder) 
*Hjemmevakt 
 

Antall opr. team Klinikk Kirkenes Klinikk Hammerfest Helgelandssykehuset 
  Hammerfest Alta** Rana*** Sandnessjøen 
Mandag 2 3* 0 3 3 
Tirsdag 2 4* 0 3 3 
Onsdag 2 3 0 3 3 
Torsdag 2 3 0 3 3 
Fredag 2 1 0 2 2 

Figur 56: Antall opr. team, Helse Nord                                                                     (Kilde: Avdelingsleder) 
*Et ekstra operasjonsteam bestående av operatør, en anestesilege, en anestesi sykepleier og to 
operasjonssykepleiere i forbindelse med operasjoner av pasienter definert som ”raskere tilbake” 
**Ambulerende ressurser fra Klinikk Hammerfest 6 uker pr. år 
***Har i tillegg til 1 anestesi og 2 opr.spl. pr. team en ekstra opr.spl + 0,5 anestesispl pr stue. Samt en 
koordinator fri på operasjonsstuen 
 
 
Arbeidsgruppen har kartlagt ulike løsninger innen de ulike operasjonsenhetene: 
 
«Raskere tilbake» 
Finnmarkssykehuset har hatt denne ordningen siden 2007, og har i hovedsak vært et tilbud 
innenfor ortopedi ved Klinikk Hammerfest. Klinikk Kirkenes har fått godkjent søknad om 
håndskadepoliklinikk, men klinikken har de siste to årene ikke prioritert drift av denne. Det er 
3,5 stillinger som er tilknyttet ordningen ved Klinikk Hammerfest. Disse er anestesisykepleier, 
ortoped og fysioterapeut hvor alle har 100 % stilling, og en konsulent i 50 % stilling. I tillegg 
leies det inn ressurser fra operasjon, intensiv, røntgen og sekretærtjeneste ved behov. Alle 
stillinger i ordningen inngår i vanlig drift når det ikke er aktuelle ”Raskere tilbake” kandidater. 
Hver mandag og tirsdag settes det opp ekstra operasjonstem, for å unngå at denne ordningen 
skal gå på bekostning av ordinær drift. Pasienter tas inn i ordningen fra fastleger, men kan også 
settes inn av foretakets ortopeder etter vurdert henvisning. Det er ansatt konsulent ved Klinikk 
Hammerfest som har overordnet ansvar for drifting av ordningen. Aktiviteten gjennomføres 
innen for ordinær arbeidstid.  Alle pasientene som er ”merket” raskere tilbake blir prioritert før 
andre pasienter på ventelisten.  Dersom tiltaket ”raskere tilbake” opphører vil klinikken ha to 
operasjonsteam på mandag og tre på tirsdager. Det vil i tillegg til nedgang i aktivitet på 
operasjonsstuen få konsekvenser for øvrig venteliste da personell lønnet av raskere tilbake også 
har aktivitet innen for ordinær virksomhet når de ikke er direkte knyttet til ”raskere tilbake” 
pasienter. 
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Kartlagt utfordringer med innleie av operasjonsteam 
Operasjonssykepleier er en ”mangelvare” i Norge. Begge klinikkene har utfordringer med å 
rekruttere sykepleiere til å ta videreutdanning innen operasjonssykepleie. I tillegg er det få 
søkere når klinikkene lyser ut ledige stillinger. Klinikk Hammerfest har derfor vært nødt til å leie 
inn operasjonssykepleiere via vikarbyrå. Klinikk Kirkenes har ikke hatt samme utfordring og har 
derfor ikke vært nødt til å benytte vikarbyrå for å dekke inn ledige vakter. Klinikkene gjengir 
ingen utfordringer angående rekruttering av anestesisykepleiere. 
 
Kartlagt operasjonsmøter i Kirkenes 
Det er etablert ukentlige operasjonsmøter hver onsdag. Der deltagerne gjennomgår neste ukes 
program. De som deltar er pasientkoordinator, ØNH-innkaller, DKI inkl. enhetsleder sengepost, 
alle medisinsk faglige operatører(ved fravær innkalles vikaren), anestesi, operasjon og 
anestesilege. Satt av 30minutter i forkant av det ordinære programmøte for neste dags 
operasjoner. Gruppen går gjennom alle pasientene og vurderer spesielt de dårligste 
pasientene(passer de til f.eks DKI, utredes mer?). Vi setter opp flere pasient etter en samlet 
forståelse av operasjonstid etc. Pasientkoordinator har fått en arena der vedkommende kan 
diskutere og få tydelige beskjeder for å gjøre sin jobb på en best mulig måte. 
 
Kartlagt rutiner for innkalling til operasjon i Kirkenes 
Samler pasientkoordinator og innkaller ØNH i nytt kontor ved operasjon/DKI. Alle formaliteter 
er nå klare. Her er mål å bedre samarbeidet med operasjon og DKI, dette er planlagt gjennomført 
fra 1.oktober.  Videre skal enheten sikre at alle som trenger tilgang til operasjonsprogrammet 
har de riktige tilganger. Endring i DIPS - oppsettet blir nå gjort for disse ansatte. 
 
Kartlagt oppfølging generelt i Kirkenes 
Avdelingsleder akutt tar ansvar for at den enkelte operatører møter til korrekt tid for tilsyn med 
pasienter. Operatørene må starte dagen kl 07:30. Operatør tilser pasienten først og godkjenner 
at pasienten skal opereres. Deretter skal anestesilegen ha tilsyn og godkjenne endelig for 
operasjon.  
 
Kartlagt rutiner for strykning i Kirkenes 
Operasjonsenheten fører oversikt over årsak til stryk på operasjonsstuen. Denne brukes til å 
iverksette avbøtende tiltak for å hindre stryk. Avdelingsleder akutt er ansvarlig for å følge opp at 
tiltak iverksettes.   
 
Preoperativ poliklinikk anestesi (pop) i Hammerfest 
Klinikk Hammerfest har startet eget prosjekt med å etablere preoperativ poliklinikk  (POP)etter 
modell fra dagens praksis for protesekirurgi, som bygger på LEAN-metode. Etter at pasienter 
har vært på poliklinikk og det er avklart at operasjon skal gjennomføres, henvises pasienten til 
preoperativ poliklinikk for anestesiologisk vurdering. De fleste pasientene vil få til på POP 
samme dag som de er til kirurgisk vurdering. Kirurgisk og anestesiologisk vurdering skal være 
dokumenter i pasientens journal før pasienten settes på operasjonsprogrammet. Målet med 
dette tiltaket er å øke kvaliteten på det preoperative arbeidet, redusere stryk, gjøre 
pasientforløpene mer strømlinjeformet, gjøre arbeidshverdagen for leger mer forutsigbar og 
delegere en del vurderinger fra anestesiologer til anestesisykepleier etter bestemte kriterier. 
Faste pasientforløp skal følges. Man forventer å oppnå flere tilfredse pasienter, større 
forutsigbarhet, mindre stryk og færre liggedøgn. 
 
Skulderpoliklinikk  
Klinikk Hammerfest har startet skulderpoliklinikk med mål om å redusere antall pasienter inn 
til operasjon. Alle henvisninger innen skulderproblematikk blir først vurdert av ortoped. 
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Deretter vurderer fysioterapeutene hvilke pasienter de kan jobbe med. Etter å ha fått 
behandling hos fysioterapeut en periode vil ortopeden igjen vurdere hvorvidt behovet for 
operasjon fortsatt er tilstede.  

14.0 Detaljert analyse røntgen 
Arbeidsgruppen har analysert tilbudet innen radiologi i Finnmarkssykehuset for å avdekke 
eventuelle flaskehalser. Under følger oversikt over åpningstid og antall ressurser. 
 

 
Åpningstider: 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Klinikk Kirkenes 

 Hammerfest Alta Karasjok  
Rtg       07.30- 15.00 0815- 15.00 - 0700-2000*** 
CT 07.30- 15.00* - - 0700-2000*** 
MR   07.30- 15.00** - - 0800-1930*** 

Figur 57: Åpningstider radiologi, Finnmarkssykehuset         ( Kilde: Avdelingsledere/enhetsledere) 
*CT åpent til 17.00 fire dager i uka. 
**Utvidet åpningstid MR enkelte kvelder og helger. 
*** Alle modaliteter brukes frem til kl 1930(MR) og 20.00, åpent til kl 1700 på fredager. 

 
 
Antall stillinger 

 
Klinikk Hammerfest 

 
Klinikk Kirkenes 

 Hammerfest Alta Karasjok  
Radiolog 400 % * - - 500 %  
LIS 200 % - - 100 % 
Radiograf 1000 % (inkl leder) 150 % - 832 % (inkl. leder) 
Hjelpepleier - - - 100 % 

Figur 58: Antall stillinger radiologi, Finnmarkssykehuset         ( Kilde: Avdelingsledere/enhetsledere) 
*2 ubesatte stillinger. Disse dekkes opp ved hjelp av innleie. Radiograf ambulerer til Karasjok ca. 2 dager pr. 
mnd. 
 
Det er ikke ventetid til skjelettrøntgen i Klinikk Hammerfest. Pasienter med henvisning kan om 
ønskelig møte direkte opp til drop in time uten å stå på venteliste. Det er felles venteliste innen 
radiologi i Klinikk Hammerfest, og denne administreres fra Hammerfest. Når det gjelder MR er 
det ca 7 ukers ventetid i Hammerfest. Årsaken til det er mangel på radiologkompetanse. Dette 
skaper begrensninger for hva slags undersøkelser som kan foretas i klinikken. Dette gjelder MR 
spesielt, men også i noen grad CT.  
 
Klinikken Kirkenes har i 2015 innført tilstedetid for to radiografer fire ettermiddager i uken. 
Dette for å tilby radiologiske tjenester for inneliggende pasienter større deler av dagen. Som 
følge av økt uttrykning ved hjemmevakt ble det utvidet tilstedetid. Turnusplanen for radiografer 
skal evalueres høsten 2015. Heller ikke klinikk Kirkenes har ventetid på skjelettrøntgen. Det er 
ca 8 uker ventetid på MR. 
 
Oppsummert kan arbeidsgruppen se at innen radiologi er ingen flaskehalser slik den driftes pr i 
dag, derfor foreslås ingen direkte tiltak i forhold til dette. 

15.0 Helse Nord LIS 
Innføring av datavarehuset Helse Nord LIS gjør at data fra DIPS, Paga og Agresso er tilgjengelig 
på en felles dataplattform.  Dette gir et verktøy hvor det etter hvert kan hentes ut styringsdata 
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for all type pasientbehandling. Rapporter er nå tilgjengelige for å ta ut felles ventelister for 
Finnmarkssykehuset med detaljerte data. Data for venteliste og aktivitet er ”ferskvare”, det vil si 
at registrering som blir gjort i DIPS vil ideelt sett kan hentes ut fra portalen neste dag. Slik det er 
pr i dag tar dette opptil to døgn. 
 
For å sikre kvaliteten på dataene er det avgjørende at Finnmarkssykehuset utpeker en 
informasjonsforvalter/systemansvarlig for hvert av grunnsystemene. Dette kan gjerne være de 
samme personene som er blitt utpekt i forbindelse med prosjektet MOR, 
Masterorganisasjonsstruktur.  Helse Nord LIS gir mulighet til å kombinere aktivitet og 
ventelistedata med ressursdata på en felles plattform. Suksesskriteriet vil være at forvalterne av 
de ulike systemene finner en felles plattform å samhandle på, og at fremtidige 
organisasjonsendringer blir synkronisert og forankret i foretaksledelsen. 
 
Arbeidsgruppen har fått mulighet til å se hvordan Helgelandssykehuset har lagt opp sin 
virksomhetsportal – og ser stor nytte av deres løsninger angående ventetid. 
Finnmarkssykehuset har, til nå, kun hatt èn person som har lagt til rette for bruk av denne 
portalen. Andre foretak i Helse Nord har nedfelt et større team, med minimum 3 personer som 
utvikler denne portalen. Disse team er satt sammen av representanter fra administrasjonen, 
kvalitet, HR og økonomi.  Arbeidsgruppen kommer med flere forslag til tiltak for å implementere 
Helse Nord LIS som styringsverktøy. 

16.0  Presentasjon av foretakets sekretærtjeneste 
Arbeidsgruppen har avdekket utilstrekkelige rutiner innen opplæring for Finnmarkssykehusets 
sekretærtjeneste. Det er kartlagt store ulikheter mellom dagens opplæringstilbud innen Klinikk 
Kirkenes og Klinikk Hammerfest.  Klinikk Kirkenes har hatt fast ukentlig opplæring fra EPJ-
konsulent, men analyse viser at dette ikke har vært et optimalt tilbud. Det har vært gjennomført 
et større prosjekt ”Sekretærløftet” i Klinikk Hammerfest, men også her sees et stort behov for å 
kompetanseheving. Arbeidsgruppen fremlegger flere forslag til tiltak inne opplæring.  
 
Nedenfor presenteres total oversikt over merkantile tjenester i Finnmarkssykehuset, 
sammenlignet med Helgelandssykehuset. Finnmarkssykehuset har valgt å organisere 
sekretærtjenesten under ulike avdelingsledere innenfor den enkelte klinikk. 
Helgelandssykehuset har valgt å ha èn avdelingsleder for sekretærtjenesten ved hvert av sine 3 
sykehus. Sammenlignet med Helgelandssykehuset har vi følgende ressurser: 
 

Klinikk/ enhet Antall årsverk 
Hammerfest 30,5 
Alta 4 
Karasjok 2 
Kirkenes 27,36 
Sandnessjøen 17,5 
Rana 35,78 

Figur 59: Oversikt sekretærressurser     
 
Arbeidsgruppen gir videre en mer detaljert oversikt over merkantilt personell i 
Finnmarkssykehuset.                                                    
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Klinikk Kirkenes Innkallere  Skrivere Postsekretær Kodere Skranke Annet Totalt pr 

avd 
Medisinsk avdeling 356 % 200 % 200 %  100 % 100 % 

arkiv 
956 % 

Kir/ort/føde 
/gyn avd. 

780 % 100 % 200 % 150 % *  100 % 
leder 

1330 % 
inkl. led. 

Medisinsk service  
350 % gjør alle 
funksjoner 

    350 % 

Akuttavdeling 0     
Rehabilitering 100 % gjør alle funksjoner    100 % 
 
Totalt Kirkenes 

 
2736 % 

Figur 60: Detaljert oversikt, merkantile tjenester Klinikk Kirkenes      (Kilde: Klinikksjef/avd.ledere) 
*Usikkert om disse stillingene er sammenlignbare 
 

Klinikk 
Hammerfest 

Innkallere  Skrivere Postsekretær Kodere Skranke Annet Totalt pr 
avd 

Medisinsk avdeling 500 % 
 

100 % 100 % * 200 %  900 % 
inkl. led. 

Kir/ort avdeling 500 % 100 % 100 % * 300 %  1050 % 
inkl. led. 

Medisinsk service 300 % 300 %   300 %  300 % 
Akuttavdeling 100 %      100 % 
 
Kvinne /barn  

 
200 % 

     700 % 
inkl. led. 

Alta 400 % gjør alle funksjoner  400 % 
inkl.led. 

Karasjok 200 % gjør alle funksjoner  200 % 
Totalt Hammerfest  

3650 % 
Figur 61: Detaljert oversikt, merkantile tjenester Klinikk Hammerfest     (Kilde: Klinikksjef/avd.ledere) 
*Usikkert om disse stillingene er sammenlignbare 
 
Det presiseres her behov for videre kartlegging for å avklare hva som regnes som merkantilt 
personell ved den enkelte Klinikk/ enhet – da dette trolig telles ulikt (se tiltaksliste for generelle 
tiltak). 
 
Helgelandssykehuset iverksatte i 2011 flere tiltak, for å sikre korrekte ventetider i foretaket. 
Blant annet sørget de for den nevnte organiseringen med en felles avdelingsleder pr sykehus. I 
tillegg ansatte de 3 ventelistekontrollere – en til hvert sykehus. Ventelistekontroller har ansvar 
for å kvalitetssikre registrering av data i DIPS knyttet til ventelister. Det er utarbeidet 
stillingsbeskrivelse med følgende arbeidsoppgaver: 
 

• Ventelistekontrollere skal kontrollere at registrering av henvisninger er korrekt og at 
arbeidsflyten rundt disse er i henhold til Helgelandssykehusets prosedyrer 

• De skal kontrollere ventelisten i DIPS  
• De skal kontrollere samtlige innkommende henvisninger  
• De skal kontrollere at arbeidsflyten av henvisninger fungerer internt, herunder uttak av 

rapport D-6018 som kontrollerer henvisninger utenfor arbeidsflyt 
• De skal rydde i henvisninger med utgangspunkt i NPR – 
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• De skal kontrollere restanselister for pasienter som venter på behandling, men som ikke har 

registrert ny kontakt i DIPS  
• De har ansvar for å fordele oppgaver i udefinert arbeidsflyt 
• I tillegg skal disse drive opplæring på personell som registrerer pasienter på venteliste 

 
I tillegg har Helgelandssykehusets foretakskontroller ansvar for å kjøre ut rapport D-8192 hver 
14. dag – for ytterlig kvalitetssikring av ventetid. Foretakskontroller har ansvar for å 
slette/ordne alle tilfeller hvor det evt. viser seg at en pasient har over 1000 ventedager.  (Se 
tiltaksliste innen opplæring, registrering og generelle tiltak). 

17.0 Endelig tiltaksplan økonomi 
Tiltak  Tidspers-

pektiv  
Konsekvens  Kostnad  Utført 

Videreføre stilling til 
fristbruddkoordinator, til 
ventelistekoord.  

2,5 mnd  
(fra 1. juli)  

Sikrer arbeidsgruppen og foretaket 
unik kompetanse.  

 
ca 100 000,-  

 
1/7 

Innleie av Revmatolog  6 uker  
(snarest)  

Redusere ventelister både i Alta(2 
uker), Kirkenes (2 uker)og 
Hammerfest (2 uker).  

 
 
ca 300 000,-  

 
 
 

Innleie av Ortoped  4 uker  
(snarest)  

Redusere polikliniske ventelister i Alta 
(2 uker) og Hammerfest (2 uker)  

 
ca 200 000,-  

 
26/8 

Innleie av 
Gastroentereolog 
(Fordøyelsessykd.) 

4 uker  
(snarest)  

Redusere polikliniske ventelister i Alta 
(2 uker) og Hammerfest (2 uker), 
dersom romkapasitet.  

 
 
ca 200 000,-  

 

Innleie av Hudlege  2 uker  
(snarest)  

Redusere polikliniske ventelister i 
Kirkenes.  

 
ca 100 000,-  

 
26/8 

Innleie av 
sekretærtjeneste 

 
17 uker 

Korrigere feil, og kvalitetssikre tall 
frem til opplæringstiltak er iverksatt 

 
Ca 125 000,- 

 
16/9 

Totalt:  39 uker 
  

Foretaket reduserer sin ventetid der 
det i dag er størst behov, og blir 
bedre forberedt på ny lovendring 1. 
november.  

 
Ca 1,025 mill. 
  

 

   Figur 62: Endelig tiltaksplan økonomi 

18.0 Forslag til endelig tiltaksplan 

Figur 63: Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord 

 
Standardisering av rutiner og systemer med andre foretak i Helse Nord 
 
Utarbeide E-læringskurs for sekretærtjeneste i forbindelse med registrering innen ventetid. 
Overføre ventelister til UNN, der hvor Finnmarkssykehuset ikke har faste spesialister 
Oppfordre Helse Nord til å utarbeide standard antall kontroller innen enkelte fagområder 
Sende avviksmelding til UNN, når de ikke følger prosedyre om å fylle ut nødvendige datoer i henvisninger 
til oss.  
Oppfordre regionalt fagnettverk innen ortopedi å lage standard for tidsbruk på poliklinikk 
Oppfordre Helse Nord til å utarbeide standard for hva som anses som kontroller og behandling 
(eksempelvis innen tilpasning av høreapparat, og lysbehandling) 
Utarbeide regional standard for hvor mange ganger pasienten ikke møter, før timen avsluttes 
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Utvikle rutiner og systemer for bedre operasjonsplanlegging 
 
Ventelister skal være styrende for antall operasjonsdager til hvert fagområde, ikke tradisjon og ønsker 
fra spesialistene 
Innføre vurderinger av ventelister til operasjon x 2 årlig, for å planlegge drift og prioritere fagområder 6 
måneder frem i tid 
Utpeke en koordinator i Klinikk Hammerfest, lik Klinikk Kirkenes, til å bestemme drift på operasjon  
Vurdere nærmere sammenligning av drift opp mot Helgelandssykehuset 
Innføre POP (preoperativ poliklinikk) også ved Klinikk Kirkenes 
Sette opp to team og to stuer pr. operatør, for å utnytte kapasitet hos operatør, der det er praktisk mulig. 
Dette for å sikre kontinuerlig operasjonsaktivitet (gjelder korte operasjoner).  
Dersom operatør kan operere på to stuer skal operatør kun være tilknyttet operasjon de dagene de er 
oppført på operasjon, (ikke aktuelt for ortoped i Klinikk Kirkenes) 
Kontakte pasienter med lang ventetid til operasjon og tilby behandling ved klinikk med kortest ventetid 
Leie inn to ekstra operasjonsteam for å øke operasjonskapasitet og redusere ventetid til pasienter som 
fortsatt står uten rett. Unngå at pasienter uten rett blir ”glemt” når alle får rett fra 1. november 
Kvalitetssikre kartlegging innen operasjon ved å sammenligne anestesitid og antall operasjoner pr dag pr 
team 
Lage et detaljert pasientforløp innen alle operasjonsenheter i Finnmarkssykehuset, med mål om å 
optimalisere dette 

Figur 64: Utvikle rutiner og systemer for bedre operasjonsplanlegging 
 
 

 
Økt fokus på opplæring og kompetanseheving 
 
Sikre lik opplæring til hele sekretærtjenesten 
Ikke sette opp pasienter til samme tid i timebok 
Anvende ventelisteprosedyre som er utarbeidet av Helse Nord DS8332 (vedlegg 2) 
Sikre korrekte registreringsrutiner angående henvisninger fra UNN og andre i spesialisthelsetjenesten. 
Anvende prosedyre PR 25585 (vedlegg 3) 
Sikre at alle leger gjennomfører E-læringskurs angående de nye prioriteringsveiledere 
Følge opp de gitte 15 anbefalinger fra Internrevisjonsrapport 04/2013 

Figur 65: Økt fokus på opplæring og kompetanseheving 
 

Figur 66: Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner 
 
 

 
Utvikling og forbedring av registrerings- og kontrollrutiner 
 
Anvende NPR melding, korrigere alle feil innen frist – innen den 4. påfølgende måned 
Fortsette rydding av ventelister og korrigering av feilregistreringer 
Overbooke timer til hudlege grunnet høy andel ”ikke møtt” 
Kvalitetssikre andel kontroller kontra nyhenviste for alle faggrupper 
Sikre korrekte tall på ”Fritt sykehusvalg” – ”Fritt behandlingsvalg” 
Innføre rutine for ”time i første brev” til pasienten 
Nedsette Helse Nord LIS gruppe i Finnmarkssykehuset 
Slå sammen ortopedisk venteliste i Klinikk Hammerfest 
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Figur 67: Bedre organisering av arbeidet med ventelister 
 
 

Figur 68: Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid 
 
 

 
Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging 
 
Tilby pas. time der det er kortest ventetid 
Definere hvem som ansees som merkantilt personell i de ulike enheter 
Kartlegge hvordan Helgelandssykehuset har organisert sin merkantile tjeneste for å sammenligne og 
vurdere endringer 
Kartlegge tidsbruk internt og eksternt ved poliklinisk konsultasjon, og utarbeide standardisert tidsbruk 
Praksis hvor legespesialister ”henviser til seg selv” bør gjennomgås og kvalitetssikres 
Utrede om audiograf kan anvende ”pasienten selv” som henvisende instans, DIPS har opprettet 
rekvirentkoden NPPAS (pasienten selv) 
Opprette venteliste på rett sted i Finnmarkssykehuset, der hvor spesialist er fast ansatt 
Alt personell inn i GAT, og arbeidsplaner i GAT skal gjenspeile faktisk arbeidsplan 
Avsette konkrete dager hvor man kun tar inn pasienter til kontroll 
Kjøre en videre analyse angående ”ikke møtt” gebyr innen fagområdet hud 
Vurdere lengre åpningstid og differensiert arbeidstid for sykepleiere, da legene ofte har lengre arbeidstid 
(og må ha sykepleier til stede for å arbeide optimalt effektivt) 
Vurdere mulighet for å integrere GAT data med planlagt aktivitet DIPS 
Foretaket kan ta utgangspunkt i fremlagt ”beste praksis” innen de ulike områder, og iverksette 
forbedringstiltak i Finnmarkssykehuset 

Figur 69: Bedre organisering av aktivitet og aktivitetsplanlegging 
 

 
Bedre organisering av arbeidet med ventelister 
 
Skille ut fagområdet ortopedi ved Klinikk Hammerfest ved fremstilling av total ventetid i 
Finnmarkssykehuset 
Sikre funksjonen som ”Ventelistekontroller” ved hver klinikk, etter mal fra Helgelandssykehuset 
Utpeke ansvarlig for å kjøre ut rapporter på foretaksnivå angående pasienter med lang ventetid, uten 
planlagt kontakt (lik foretakskontroller i Helgelandssykehuset) 
Organisering av ventelistekontor på foretaksnivå med ventelisteoversikt for hvert enkelt fagområde 
Utnytte muligheten Helse Nord LIS gir til oversikt over felles venteliste 
Anvende Helse Nord LIS som styringsverktøy 

 
Utvidet aktivitet innenfor de fagområder med høyest ventetid 
 
Vurdere kveldspoliklinikk/ ekstra innsatsuker innen fagområder med lang ventetid 
Prioritere nyhenviste en periode fremover, ikke kontroller – rydde klart til 1.november 
Lage og vedlikeholde oversikt over spesialistressurser innen alle fagområder i Finnmarkssykehuset 
Øke stillinger og innleie av spesialister, spesielt innen revmatologi, hud, ØNH og fordøyelse 
Vurdere flytting av ambulering fra en lokalisasjon til en annen 
Vurdere periodevis intern flytting av spesialister, eksempelvis gastroentereolog fra Klinikk Kirkenes til 
Klinikk Hammerfest 
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19.0  Oppsummering 

Dette har vært et spennende, men også meget krevende prosjekt å gjennomføre. Både i forhold 
til ferieavvikling, større frafall i arbeidsgruppe og mengde data som skulle gjennomgås. Det har 
vært en lærerik prosess, og statusrapportene har avdekket kjente og nye utfordringer i 
Finnmarkssykehuset. En av våre suksessfaktorer har vært at enkelte medlemmer i 
arbeidsgruppen har hatt stor arbeidskapasitet, da hovedtyngden av prosjektet er utført av 3 
personer. At styret stilte 3 mill. til disposisjon for å iverksette tiltak, har også bidratt til en 
enklere prosess for gruppen.  
 
Arbeidsgruppen kan vise til kortere ventetid totalt i september 2015, sammenlignet med 
tidligere år. Det er ingen økning i antall dager for ventende pasienter, lik det normalt sett er 
etter lavdriftsperiode i juni – august. Det positive resultat som ble oppnådd i prosjektperioden 
må i første rekke tilegnes korrigering av ca totalt 2000 registreringsfeil.  Nedenfor vises ventetid 
pr. 15. juni, sammenlignet med ventetid pr. 22. september. 
 

Klinikk 
Kirkenes 

Antall ventende 
22. september 

Antall dager 
22.september 

Gj.ventetid 
15. juni 

Gj. ventetid 
22. september 

Total 
Utvikling 

Revmatologi 101 13627 106 135 ↑ 
ØNH 337 27582 70 82 ↑ 
Hud  107 7888 84 73 ↓ 
Urologi 73 4501 73 62 ↓ 
Øyesykd. 234 13392 97 57 ↓ 
Fordøyelse 51 1824 52 36 ↓ 
Ortopedi 150 4867 29 32 ↑ 

Figur 70: Endring i ventetid siden oppstart prosjekt, Klinikk Kirkenes         (Kilde: Helse Nord LIS, DIPS) 
 

Klinikk 
Hammerfest 

Antall ventende 
22. september 

Antall dager 
22. september 

Gj.ventetid 
15. juni 

Gj. ventetid 
22. september 

Total 
Utvikling 

Revmatologi 90 18631 164 207 ↑ 
Fordøyelse 198 28916 151 146 ↓ 
Ortopedi 953 125539 144 132 ↓ 
Øyesykd. 100 13468 105 135 ↑ 
ØNH 244 21390 77 88 ↑ 
Gastroenter. 145 12620 78 87 ↑ 
Hud  283 22185 64 78 ↑ 
Urologi 134 9033 72 67 ↓ 

Figur 71: Endring i ventetid siden oppstart prosjekt, Klinikk Hammerfest        (Kilde: Helse Nord LIS, DIPS) 
 

Finnmarks-
sykehuset 

Antall ventende 
22. september 

Antall dager 
22.september 

Gj.ventetid 
15. juni 

Gj. ventetid 
22. september 

Total 
Utvikling 

Revmatologi 191 32258 134 169 ↑ 
Ortopedi 1103 130406 118 130 ↑ 
Fordøyelse 249 30740 127 123 ↓ 
Øyesykd. 334 26860 100 80 ↓ 
ØNH 581 48972 73 84 ↑ 
Gastroenter. 145 12620 78 87 ↑ 
Urologi 207 13534 72 68 ↓ 
Hud  388 29216 70 75 ↑ 

Figur 72: Endring i ventetid siden oppstart prosjekt, Finnmarkssykehuset        (Kilde: Helse Nord LIS, DIPS) 
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Her fremkommer at foretaket totalt sett har hatt positive endringer innen fagområdene Øye, 
Fordøyelse og Urologi. I tillegg viser Klinikk Kirkenes en positiv endring innen Hud og veneriske 
sykdommer. Det påpekes nok engang at praksis innen ortopedi ved Klinikk Hammerfest i stor 
grad påvirker Finnmarkssykehuset totale gjennomsnittelige ventetid. Som vist i figur xx er det 
pr 22. september over 125 000 ventedager i Klinikk Hammerfest innen ortopedi. Til 
sammenligning så har Klinikk Kirkenes en gjennomsnittelig ventetid på 32 dager, og det er 100 
dager færre enn gjennomsnittet er i Klinikk Hammerfest.  Arbeidsgruppen har satt inn flere 
forslag til tiltak i forhold til dette. 
 
Det poengteres for øvrige at arbeidsgruppens forslag til tiltak ikke er satt i prioritert rekkefølge. 
Det blir opp til styringsgruppen å avgjøre hvilke forslag som følges opp videre. Arbeidsgruppen 
har avklart med Analysesenteret at valg av henvisningstype ikke gir økonomisk konsekvens 
Arbeidsgruppen forventer at både statusrapporter og sluttrapport aktivt blir benyttet i det 
videre arbeid i Finnmarkssykehuset.  Arbeidsgruppen kan for øvrig konkludere med at analyser 
og tiltak hittil bekrefter Dr. Paul Batalden utsagn ” Every system is perfectly designed to get the 
result it gets”. 
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Vedlegg 

1.  Milepælsplan, prosjekt ventetid 
 

 
Oppgave 

 
Dato 

 
Ansvarlig 

 
Utført 

Etablere arbeidsgruppe Uke 23 Line S. Grongstad 4/6 
Utlevering av mandat Uke 23 Line S. Grongstad 4/6 
Gjennomgang av mandat 8. jun Arbeidsgruppe 8/6 
Drøfting med fagforeninger 8. jun Adm.dir. 9/6 
 
Rapport styringsgruppe 

 
9. jun 

 
Line S. Grongstad 

 
8/6 

Vedtatt mandat 10. jun Styringsgruppe 10/6 
Start retrospektiv analyse av produksjon 10. jun Arbeidsgruppe 12/6 
Kartlegge status bruk av GAT 19. jun Arbeidsgruppe 19/6 
Kartlegge venteliste pr. fagområde 19. jun Arbeidsgruppe 19/6 
Kartlegge planleggingshorisont 4 måneder 19. jun Arbeidsgruppe 19/6 
Gjennomgå internrevisjon 04/2013 angående ventetid 19. jun Arbeidsgruppe 17/6 
Foreløpig tiltaksplan økonomi 22. jun Arbeidsgruppe 22/6 
 
Rapport styringsgruppe 

 
23. jun 

 
Line S. Grongstad 

 
22/6 

Ferdigstille retrospektiv analyse av poliklinisk produksjon 24. jun Arbeidsgruppe 24/6 
Status HOS- prosjektet angående ventetider 6. jul Arbeidsgruppe 1/7 
Kartlegge andel kontroller kontra nye henvisninger 6. jul Arbeidsgruppe 2/7 
Kartlegge årsak til ventetid over 6 måneder 6. jul Arbeidsgruppe 30/7 
Kartlegge årsak til ventetid over 10 år 6. jul Arbeidsgruppe 30/7 
Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og rutiner for registrering av ventetid sluttdato for 
Revmatologi 

 
6. jul 

 
Arbeidsgruppe 

 
15/7 

Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og rutiner for registrering av ventetid sluttdato for 
Ortopedi 

 
6. jul 

 
Arbeidsgruppe 

 
15/7 

Kvalitetssikre status bruk av GAT 6. jul Arbeidsgruppe 20/7 
Kartlegge foretakets opplæringsrutiner for leger og sekretærtjeneste – inkludert status 
”Sekretærløftet” 

 
6. jul 

 
Arbeidsgruppe 

 
9/7 

 
Rapport styringsgruppe 

 
7. jul 

 
Arbeidsgruppe 

 
6/7 

Kartlegge venteliste til alle operasjonsenhetene 7. jul Arbeidsgruppe 8/7 
 
Rapport styringsgruppe 

 
21. jul 

 
Arbeidsgruppe 

 
15/7 

Kartlegge foretakets audiograftilbud 10. aug Arbeidsgruppe 26/8 
Innleie av spesialister etter tiltaksplan 10. aug Arbeidsgruppe  
Kartlegge foretakets tilbud innen ordningen ”Raskere tilbake” 10. aug Arbeidsgruppe 18/9 
Kvalitetssikre og korrigere evt. feil i ventetid over 6 måneder 20. aug Arbeidsgruppe 20/8 
 
Rapport styringsgruppe 

 
25. aug 

 
Line S. Grongstad 

 
24/8 

Detaljert retrospektiv analyse av Revmatologi med avdekket utfordring innen produksjon 1. sep Arbeidsgruppe 23/8 
Sammenligne resultat produksjon innen Revmatologi med lignende foretak 4. sep Arbeidsgruppe 23/8 
Fremlegg SAS – portal som styringsverktøy innen ventetid 25. aug Arbeidsgruppe 25/8 
Benytte kommunikasjonsavdelingen til å formidle om prosjektet 28. aug Arbeidsgruppe - 
Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og registreringsrutiner for ventetid sluttdato, 
Fordøyelsessykdommer 

 
4. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
3/9 

Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og registreringsrutiner for ventetid sluttdato, 
Øyesykdommer 

 
4. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
3/9 

Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og registreringsrutiner for ventetid sluttdato, 
Gastroenterologisk kirurgi 

 
4. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
14/9 

Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og registreringsrutiner for ventetid sluttdato, ØNH 4. sep Arbeidsgruppe 18/9 
Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og registreringsrutiner for ventetid sluttdato, Urologi 4. sep Arbeidsgruppe 1/9 
Kartlegge legenes prioriteringsrutiner og registreringsrutiner for ventetid sluttdato, Hud og 
veneriske sykd. 

 
4. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
2/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen Øye, samt 
korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
4.sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
3/9 
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Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen Revmatologi, 
samt korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
4. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
3/9 

Detaljert retrospektiv analyse av Fordøyelsessykdommer med avdekket utfordring innen 
produksjon 

 
8. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
4/9 

Detaljert retrospektiv analyse av Øyesykdommer med avdekket utfordring innen produksjon, 
sammenligne praksis med Helgelandssykehuset 

 
8. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
4/9 

Detaljert retrospektiv analyse av Gastroenterologisk kirurgi med avdekket utfordring innen 
produksjon 

 
8. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
14/9 

Detaljert retrospektiv analyse av Urologi med avdekket utfordring innen produksjon, 
sammenligne praksis med Helgelandssykehuset 

 
8. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
4/9 

Detaljert retrospektiv analyse av Hud og veneriske sykdommer med avdekket utfordring innen 
produksjon 

 
8. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
4/9 

 
Rapport styringsgruppe 

 
8. sep 

 
Line S. Grongstad 

 
7/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen Urologi, samt 
korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
15. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
21/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen ØNH, samt 
korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
15. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
21/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen Hud, samt 
korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
15. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
21/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen 
Gastroenterologisk kirurgi, samt korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
15. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
14/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen 
Fordøyelsessykdommer, samt korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
15. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
14/9 

Kartlegge registreringsrutiner for opprettelse og mottak av henvisning innen Ortopedi, samt 
korrigere feil fra 2013 – d.d. 

 
22. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
21/9 

Detaljert retrospektiv analyse av Ortopedi med avdekket utfordring innen produksjon, 
sammenligne med øvrige i Helse Nord 

 
22. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
21/9 

Detaljert retrospektiv analyse av alle tre operasjonsenheter med avdekket utfordring innen 
produksjon, sammenligne praksis med Helgelandssykehuset 

 
22. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
22/9 

Detaljert retrospektiv analyse av ØNH med avdekket utfordring innen produksjon, 
sammenligne med drift i Helgelandssykehuset 

 
22. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
18/9 

Detaljert retrospektiv analyse av foretakets røntgen enheter med avdekket utfordring innen 
produksjon 

 
22. sep 

 
Arbeidsgruppe 

 
21/9 

Endelig tiltaksplan økonomi 22. sep Arbeidsgruppe 22/9 
 
Sluttrapport til styringsgruppe 

 
22. sep 

 
Line S. Grongstad 

 
22/9 
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2. Ventelisteprosedyre Helse Nord 
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3. Prosedyre for mottak av henvisninger fra annet sykehus 

 

 
 

 

Mottak av henvisninger fra annet sykehus 

Dokumentansvarlig: Beate Sørslett Dokumentnummer: PR25586 
Godkjent av: Geir Tollåli Versjon: 1.1 
Gyldig for: Helse Nord 
 

Hensikt 
Sikre korrekt registrering av en pasient som er viderehenvist fra annet helseforetak for samme 
tilstand. Dette etter gjeldende lovverk, slik at det ikke foretas en ny rettighetsvurdering. 

Omfang 
Leger / kontorpersonell og eventuelt andre som mottar henvisninger fra annet sykehus. 
Registrering av henvisning fra annet sykehus vil bli utført av kontorpersonell i klinikkene, 
legene må involveres i forhold til de datoer som er satt.  

Grunnlagsinformasjon 
Henvisninger mottas fra annet sykehus på papir eller elektronisk. Det er viktig at de datoene og 
rettighetsvurderingen som er gjort ved henvisende sykehus registreres i ”registrer henvisning” i 
DIPS. Dokumenttypen som kommer inn fra henvisende sykehus er ”Henvisning til annet 
sykehus”  
 

Arbeidsbeskrivelse 
 

Handling mottakene sykehus 
Sykehuset som mottar en slik henvisning må manuelt fylle inn data i skjermbildet ”registrer 
henvisning” i DIPS ut fra det som står i dokumentet ”henvisning til annet sykehus”. Se bilde og 
beskrivelse under. 
 
Utsnitt fra dokumenttypen ”henvisning annet sykehus” 
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Felles for alle punktene nedenfor: Merkantilt personell fyller ut hele skjermbildet ”registrer 
henvisning” i DIPS, for så å sende henvisning til oppfølgning til ansvarlig lege. 
 
Mottaker av henvisning fyller ut i skjermbildet ”registrer henvisning” i DIPS  
 
Dato for henvisning (datert dato) 

 
 
Ansiennitetsdato annet sykehus 

 
 
 
Ansvarlig for vurdering fyller ut skjermbildet ”registrer henvisning” i DIPS  
 
Hvis dato for frist start helsehjelp ikke er satt, har pasient ikke fått rett til prioritert helsehjelp. 
 
Er dato for ”Frist start helsehjelp” fylt ut i henvisningen, da har pasient fått rett til prioritert 
helsehjelp. Ventetidslutt og startdato fylles ut uavhengig om pasient har rett eller ikke rett til 
prioritert helsehjelp. 

• Frist for start helsehjelp: **.**.** 
• Ventetid sluttdato: **.**.** (Hvis ventetidslutt ikke er satt, er behandling / utredning av 

pasient ikke påbegynt ved henvisende sykehus) 
• Startdato henvisnings periode: **.**.** 
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Henvisingsdata (Venstre side) 
 
Datert: Dato første henvisning ble datert 
Mottatt data: Dato sykehuset mottar denne henvisningen 
Henv. av:  
Ansiennitetsdato annet sykehus: Den første mottaksdato for en henvisning i kjeden av 
mottaksdatoer i offentlig spesialisthelsetjeneste 
Sykehus: Sett inn sykehuset som henvisningen kom fra 
Henvisningsårsak: 
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Vurdering (høyre side) 
 
Admin merknad: Sett inn merknad om at dette er en henvising som er rettighetsvurdert ved 
annet sykehus. 
Ansvarlig: sett inn den som vanligvis vurderer henvisninger ved enheten. 
Medisinsk kontorpersonell eller andre med ansvar for å registrere henvisninger skal fylle ut 
både henvisningsdata og vurdering  
Omsorgsnivå, kontakttype, post, lokalisering, seksjon: Fyll inn det som man ber i fra 
henvisingen. Lege\ Behandler kan endre dette når lege\ behandler får dette til oppfølging\ 
vurdering. 
Rett til prioritert helsehjelp: fyll ut dato fra henvisingsbrevet. 
Ventetid slutt: fyll ut dato fra henvisingsbrevet hvis ventetid slutt er satt 
 
Start dato: Sett denne til ansiennitetsdato fra første sykehus. Dette gjøres for å få frem at 
henvisingsperioden startet på det første sykehuset. 
 
Arbeidsflyt: henvisingen må videresendes i arbeidsflyte slik at lege\ behandler kan vurdere 
henvisningen. Lege\ behandler må deretter eventuelt korrigere Omsorgsnivå, kontakttype, post, 
lokalisering, seksjon 
 

Feilkilder 
1. Henvisende sykehus/spesialisthelsetjeneste har brukt feil type mal for henvisning til 

annet sykehus. 
2. Sykehus som mottar henvisning tar ikke hensyn til frist og datoer som står i 

henvisningsskrivet fra annet sykehus. 
3. Ventetid slutt dato er ikke fylt ut av henvisende sykehus, selv om utredning / behandling 

er satt i gang. 
4. Lege / behandler fyller ikke ut vurderingsdelen i skjermbildet ”registrer henvisning” i 

DIPS korrekt.  
5. Lege / behandler rettighetsvurderer pasient på nytt selv om pasienten allerede har fått 

rettighetsvurderingen utført ved henvisende sykehus 
 

Referanser 
Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-2, jfr. § 2-2 
Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-2, jfr. § 2-1 b annet ledd 
Forskrift om prioritering av helsetjenester § 4 første ledd og § 5 
Forskrift om ventelisteregistering § 3 og § 4 
Internkontroll i sosial og helsetjenesten § 4 
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4. Stillingsbeskrivelse ventelistekontroller Helgelandssykehuset 
 

 

Ventelistekontroller 

Dokumentansvarlig: Skule Stormdalshei Dokumentnummer: FB0877 
Godkjent av: Fred Mürer Versjon: 1 
Gyldig for: Helgelandssykehuset HF 

Hensikt 
Ventelistekontroller er ansvarlig for å kvalitetssikre registrering av data i DIPS knyttet til 
ventelister.  

Oppgaver og ansvar 
• Ventelistekontroller skal kontrollere at registreringen av henvisninger er korrekt og at 

arbeidsflyten rundt disse er i henhold til Helgelandssykehusets prosedyrer. 
 

• Kontroll av ventelisten i DIPS  (Vis – venteliste – venteliste). 
 

• Kontroll av samtlige innkommende henvisninger (Vis – venteliste – til vurdering). 
 

• Kontrollere at arbeidsflyten av henvisninger fungerer internt, herunder uttak av rapport 
D-6018 som kontrollerer henvisninger utenfor arbeidsflyt. 

 
• Rydding i henvisninger med utgangspunkt i NPR rydderapporter (D-8175, D-8187, D-

8192, D-7219). 
 

• Kontrollere restanseliste for pasienter som venter på behandling, men som ikke har 
registrert ny kontakt i DIPS. Rapport - Ventende uten kontakt D-7221. 

 
• Ansvar for å fordele oppgaver i udefinert arbeidsflyt. 

 
• Ved behov, drive opplæring på personell som registrerer pasienter på venteliste.  
 

Samarbeidsforhold 
Samarbeid med medisinskfaglig ansvarlig. 
Samarbeid med fagstab v/ ISF-leder og EPJ-koordinator. 
Samarbeid med øvrige ventelisteansvarlige i Helgelandssykehuset HF. 
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5. Prosedyre angående ”ikke-møtt” pasient ved Klinikk Hammerfest 
 

 

Ventelisterydding: Pasient ikke møtt/gjentatte avbestillinger 

Dokumentansvarlig: Vivi Bech Dokumentnummer: RL2716 
Godkjent av: Vivi Bech Versjon: 1 
Gyldig for: Klinikk Hammerfest 
 
Pasienter som ikke har møtt til planlagt kontakt uten å gi beskjed: 
 
Hensikt:  Sikre at pasienter som ikke møter til planlagt kontakt gjentatte 

ganger uten å gi beskjed fjernes fra ventelisten. 
 

Omfang: Sekretærer, leger og annet behandlende personell. 
 

Grunnlagsinformasjon: En stor andel henviste pasienter som får tilbud om time på 
poliklinikk eller til operasjon, lar være å møte uten å gi beskjed. 
Dette resulterer i at mange pasienter får gjentatte innkallinger og 
fristene ikke overholdes.  
 

Arbeidsbeskrivelse: Innkallende sekretær/helsepersonell: 
• Kontrollerer at innkallingen er sendt, og til riktig adresse. 
• Kontakter pasienten: “Ønsker du fortsatt å stå på 

venteliste?” Kontakten dokumenteres i pasientjournalen. 
• Dersom det ikke oppnås kontakt, dokumenteres dette i 

pasientjournalen. Pasienten registreres som ”ikke møtt”. 
• Ved konsultasjoner der pasienten skal betale egenandel, 

sendes giro. Pasienten må selv kontakte økonomiavdelingen 
dersom han/hun anser kravet som urettmessig.  

• Ny innkalling sendes. 
• Dersom pasienten ikke møter ved 2 gangs innkalling, 

kontaktes pasienten på nytt, se ovenfor.   
• Innkallende sekretær/ helsepersonell tar kontakt med 

behandleren når pasienten ikke har møtt for 2. gang.  
 

Behandler: 
• Vurderer om pasienten skal tas av ventelisten. 
• Skriver notat i pasientjournalen. 

 
Innkallende sekretær/helsepersonell: 

• Sender brev/notat til pasient og fastlege, med informasjon 
om at pasienten tas av venteliste. Hvis pasienten fortsatt har 
behov for time, må ny henvisning sendes.  

   
Pasienter som avbestiller time/operasjon gjentatte ganger: 
 
Hensikt: Sikre at pasienter som avbestiller time/operasjon gjentatte ganger 

uten ”gyldig grunn” fjernes fra ventelisten. 
 

Omfang: Sekretærer, leger og annet behandlende personell. 
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Grunnlagsinformasjon: En stor andel henviste pasienter som får tilbud om time på 

poliklinikk eller til operasjon, avbestiller uten ”gyldig grunn”. Det 
resulterer i merarbeid for innkallende personell, uutnyttet kapasitet 
mm.   
 
Sykdom, vær, kort varsel, kommunikasjonsproblemer og lignende 
kan være gyldige grunner for avbestilling av time. I slike tilfeller får 
pasienten ny innkalling.  
 
Ved 2 gangs avbestilling uten tungtveiende årsaker blir kontakten 
avsluttet, jmf. 

 
Arbeidsbeskrivelse: Innkallende sekretær/helsepersonell: 

• Avbestilling og årsak til avbestilling dokumenteres i 
pasientjournalen. 

• Ved 2 gangs avbestilling uten ”gyldig grunn”, informeres 
pasienten om at behandler vurderer behovet for å stå videre 
på venteliste.  

• Dersom pasienten avbestiller 2 x uten tungtveiende årsak 
kontaktes behandler. Årsak vurderes skjønnsmessig før 
behandler kontaktes.  

 
Behandler: 

• Vurderer om pasienten skal tas av ventelisten. 
• Skriver notat i pasientjournalen. 

 
Innkallende sekretær/helsepersonell: 
• Sender brev/notat til pasient og fastlege, med informasjon om 

at pasienten tas av venteliste. Hvis pasienten fortsatt har behov 
for time, må ny henvisning sendes.  
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