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Sammendrag 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helgelandssykehuset i perioden 

november 2018 - mai 2019. 

 

Formål og omfang av revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Helgelandssykehuset har rutiner som 

gir rimelig sikkerhet for pålitelig rapportering av vente- og svartid ved bildediagnostiske 

undersøkelser, og at fastsatte tidsmål innfris. Revisjonen har hatt særlig fokus på 

målsettinger, pålitelighet i datagrunnlag, rapporteringsrutiner og oppfølging. 

 

Metoder 

Internrevisjonen er gjennomført ved bruk av dokumentgjennomgang, intervjuer, og 

dataoppslag/tester.  

 

Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at det ikke er definert klare målsettinger for ventetid til og 

svartid fra bildediagnostiske undersøkelser ved Helgelandssykehuset. Imidlertid innfris 

i hovedsak det uttrykte målet for svartid ved Enhet Mo i Rana. Regionale og lokale 

utfordringer knyttet til datagrunnlaget reduserer påliteligheten og nytteverdien i 

rapporteringen av vente- og svartidene. Helse Nord LIS Sectra er hittil ikke tatt aktivt i 

bruk i ledelsesoppfølgingen.  

 

Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset å: 

1. Registrere «hastegradskategori» for alle undersøkelser. 

2. Utarbeide rutiner for kontroll av sikkerhetslister for å avdekke feil og mangler 

rettidig, og for å effektivisere kontrollarbeidet. 

3. Ta Helse Nord LIS Sectra aktivt i bruk som del av ledelsesoppfølgingen for å 

identifisere og redusere unødvendig lang vente- og svartid innen bildediagnostikk. 

 

Regionale utfordringer vil bli adressert til Helse Nord RHF i oppsummeringsrapporten.  
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1 Innledning 

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helgelandssykehuset i perioden 

november 2018 - mai 2019. Internrevisor Hege Knoph Antonsen har vært 

oppdragsleder og revisjonssjef har hatt det overordnede ansvaret. Tilsvarende revisjon 

er gjennomført i alle regionens sykehusforetak.  

 

Revisjonen har bestått av: 

 Melding om internrevisjon sendt 19.11.2018 

 Gjennomgang av interne dokumenter for Helgelandssykehuset 

 Intervjuer og tester i Enhet Mo i Rana, Område for medisin, 12.02. og 22.02.2019 

 Oppsummeringsmøte med Helgelandssykehuset 15.02.2019 

 Oppsummeringsmøte om regionale utfordringer med representanter fra Helse Nord 

RHF og Forvaltningssenter radiologi 05.03.2019 

 Rapportutkast sendt 05.04.2019, tilbakemelding mottatt 06.05.2019 

1.1 Bakgrunn 

Bildediagnostiske undersøkelser omfatter i hovedsak konvensjonell røntgen, MR, CT, 

ultralyd, mammografi, nukleærmedisin og PET. Ofte benyttes også begrepene 

«radiologi» eller «røntgen» som fellesbetegnelser for flere av disse 

undersøkelsestypene. 

 

De fleste henvisninger til bildediagnostikk skal ikke rettighetsvurderes og utløser ikke 

vurderingsgarantien i pasientrettighetsloven1, slik øvrige henvisninger om utredning 

eller behandling i spesialisthelsetjenesten gjør. Henvisningene blir ekskludert både i 

ventetidsstatistikkene fra Norsk pasientregister (NPR) og i ventetidsstatistikken i 

regionens datavarehusløsning, Helse Nord LIS. For å følge opp at bildediagnostiske 

tjenester har forsvarlige vente- og svartider, er det derfor behov for særskilte 

rapporteringer. Forsinkelser knyttet til bildediagnostiske undersøkelser kan ha alvorlige 

konsekvenser for pasienten, og Helsedirektoratet har utgitt et eget læringsnotat basert 

på meldinger om uønskede hendelser ved bildediagnostikk2.  

1.2 IKT-systemer, organisering og regionale føringer 

Alle foretakene i Helse Nord benytter Sectra RIS (radiologisk informasjonssystem) og 

Sectra PACS (picture archiving and communication system) i felles regional 

radiologiløsning fra 1. oktober 2016. Support og funksjonell forvaltning av 

radiologiløsningen ivaretas av Forvaltningssenter radiologi (FSR) i Helse Nord, som 

organisatorisk inngår i Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, men 

                                                        
1 jf. Brev fra Helsedirektoratet til de regionale helseforetakene, Henvisninger til radiologiske avdelinger – 
vurdering av rett til helsehjelp, datert 27.06.2012. 
2 Læringsnotat fra Meldeordningen IS-2594, Uønskede hendelser ved radiologisk bildediagnostikk, 02-2017. 
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har medarbeidere lokalisert i alle helseforetakene. «Regionale bruker-manualer» og 

prosedyrer er tilgjengelige fra senterets intranettside og i Docmap (DS11018). 

 

Det er opprettet et fagråd for radiologi, og Fagavdelingen i Helse Nord RHF ivaretar 

sekretariatsfunksjonen. Det er ikke utarbeidet regional fagplan for radiologi. 

 

Det foreligger regionale rammeavtaler med Aleris om kjøp av polikliniske radiologiske 

tjenester, og med Unilabs Norge AS om teleradiologisk bildetolkning på vegne av 

foretakene. 

 

Fra oktober 2018 har data fra Sectra vært tilgjengelig i Helse Nord LIS. Data om alle 

undersøkelser inngår og blir oppdatert daglig. Det regionale oppsettet inkluderer blant 

annet figurer og tabeller som viser «Ventetid fra mottatt henvisning til gjennomført 

undersøkelse i dager» (i denne rapporten omtalt som ventetid) og «Ventetid fra 

gjennomført undersøkelse til ferdig signert i dager» (i denne rapporten omtalt som 

svartid). 

2 Formål og omfang 

2.1 Formål med revisjonen 

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Helgelandssykehuset har rutiner som 

gir rimelig sikkerhet for pålitelig rapportering av vente- og svartid ved bildediagnostiske 

undersøkelser, og at fastsatte tidsmål innfris. 

2.2 Omfang og avgrensninger 

Revisjonen omfatter prosessen illustrert i Figur 1 nedenfor, og har vært innrettet med 

særlig fokus på prosessens målsettinger, datagrunnlag, rapporteringsrutiner og 

oppfølging.  

 

Figur 1. Prosess og fokusområder omfattet i revisjonen 

  
 

Både forventet ventetid, som rapporteres på helsenorge.no, og gjennomført (avviklet) 

ventetid inngår i revisjonsomfanget. 
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Denne revisjonen omfatter ikke faglige vurderinger av behov og hastegrad for 

bildediagnostiske undersøkelser, og revisjonshandlingene har vært avgrenset til 

Røntgenavdelingen Mo i Rana. 

2.3 Nasjonale føringer 

Lover og forskrifter som er særlig aktuelle: 

 LOV-1999-07-02-61, Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (§ 2-2. Plikt til 

forsvarlighet) 

 FOR-2016-10-28-1250, Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten 

 

Andre nasjonale dokumenter med relevante føringer: 

 Rundskriv IS-2331, Ventelisterapportering til Norsk pasientregister, 

Helsedirektoratet, 10/2015 

 Helsedirektoratets brev til de regionale helseforetakene datert 27.06.2012, 

Henvisninger til radiologiske avdelinger – vurdering av rett til helsehjelp 

 Veileder IS-1200, Veileder for fastsetting av forventede ventetider til 

informasjonstjenesten Velg behandlingssted, Helsedirektoratet, 05/2017 

 Rapporteringsskjema for forventede ventetider i Helsetjenestekatalogen, Versjon 

2018, 1.0 

 Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer/pakkeforløp for 

kreftbehandling 

2.4 Revisjonskriterier 

Følgende kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og vurderinger: 

 

1. Målsettinger/tidskrav: 

a. Det er en felles forståelse av hvilke målsettinger/tidskrav som gjelder for 

gjennomføring og besvarelse av undersøkelser.  

2. Datagrunnlag: 

a. Det er etablert egnede prosedyrer og kontroller for korrekt registrering av 

datagrunnlaget for beregning av ventetid og svartid.  

3. Rapportering: 

a. Ventetid og svartid beregnes i samsvar med føringer (evt. på samme måte i HN). 

b. Forventet ventetid rapporteres til helsenorge.no, i samsvar med føringer. 

c. Ventetid og svartid innfrir definerte målsettinger/tidskrav. 

d. Det rapporteres regelmessig i lederlinjen om måloppnåelse for ventetid, svartid 

og evt. brudd på tidskrav. 

4. Oppfølging: 

a. Utvikling i ventetid, svartid og evt. brudd på tidskrav følges aktivt opp i 

lederlinjen. 
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b. Det iverksettes tiltak for å identifisere og redusere unødvendig lang vente- og 

svartid, inkludert unødvendig variasjon internt og mellom foretakene. 

3 Metoder 

Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: 
 
Dokumentgjennomgang:  

Dokumenter mottatt fra foretaket, eller innhentet fra foretakets websider, er 

gjennomgått og vurdert opp mot revisjonskriteriene, samt benyttet i forberedelser til 

intervjuene. Se Vedlegg 1 – Dokumentoversikt. 

 

Intervjuer:  

Det er gjennomført individuelle intervjuer med medisinsk direktør, områdesjef for 

medisinsk område Mo i Rana, assisterende avdelingsleder Røntgen Mo i Rana og 

utvalgte nøkkelpersoner fra avdelingens virksomhet. Til sammen er seks personer ved 

Helgelandssykehuset intervjuet. 

 

Dataoppslag/tester:  

Følgende dataoppslag/tester i Sectra RIS ble gjort 12.02./22.02.2019:  

1. Antall undersøkelser på «sikkerhetslisten» 

2. Antall og andel «aktive» brudd på prioriteringsdato 

3. Andel undersøkelser med status «godkjent» i mer enn sju dager 

4. Andel undersøkelser med status «skrevet» i mer enn sju dager 

5. Antall demonstrasjoner «til diktering» 

 

I tillegg er følgende data for 2018 hentet direkte fra Helse Nord LIS Sectra: 

6. Andel av gjennomførte undersøkelser hvor det ikke er registrert hastegradskategori 

7. Gjennomsnittlig svartid for utførte undersøkelser 

 

Testene er nærmere beskrevet i Vedlegg 2 – Gjennomførte dataoppslag/tester. 

4 Observasjoner 

4.1 Målsettinger/tidskrav 

4.1.1 Målsettinger/tidskrav for ventetid 

Det er ikke definert klare målsettinger/tidskrav for ventetid til bildediagnostiske 

undersøkelser, verken nasjonalt, regionalt eller lokalt. 

Regional Sectra-løsning inkluderer imidlertid enkelte registreringsfelter som kan være 

grunnlag for målsettinger for ventetid. Dette gjelder valgt «hastegradskategori» og 

radiologens «priodato». 
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 «Hastegradskategori»:  

Ved henvisning til bildediagnostiske undersøkelser, velger henvisende lege en 

«hastegradskategori» som gir uttrykk for hvor raskt undersøkelsen bør 

gjennomføres. Tilgjengelige hastegrader er eksempelvis: «haster», «i løpet av dagen», 

«normal venteliste», «pakkeforløp» og «samordnes». Ved behov for umiddelbar 

undersøkelse påføres «akuttflagg».  

 «Priodato»:  

De fleste henvisningene vurderes også av radiolog, som angir en prioriteringsdato 

for når undersøkelsen senest bør gjøres. Internrevisjonen fikk opplyst at 

overholdelse av denne datoen anses som den viktigste målsettingen for ventetid. 

 

Nasjonale retningslinjer for pakkeforløp ved kreft angir tidsmål for samlet 

utredningsfase, men ikke spesifikt for bildediagnostiske undersøkelser. I praksis 

forholder man seg til radiologens prioriteringsdato også for disse henvisningene. 

4.1.2 Målsettinger/tidskrav for svartid 

Det er ikke definert noen målsettinger for svartid etter bildediagnostiske undersøkelser, 

verken nasjonalt, regionalt eller lokalt for Røntgen Mo i Rana, men i intervjuene ble det 

gitt uttrykk for at svarene bør ferdigstilles forløpende (innen én til to dager). 

 

I regional rammeavtale med Unilabs framkommer følgende krav til svartid: 

 12 timer for øyeblikkelig hjelp 

 72 timer for øvrige undersøkelser 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Registreringsrutiner 

Det er etablert en rekke regionale prosedyrer som gir veiledning om registrering av data 

som inngår i grunnlaget for vente- og svartider, samt lokale flytskjemaer. Basert på 

intervjuene, er vårt inntrykk at de aktuelle dataregistreringene i hovedsak gjøres 

korrekt. Påliteligheten i datagrunnlaget for beregning av vente- og svartider påvirkes 

imidlertid både av regionale og lokale utfordringer. 

 

Regionale utfordringer i Sectra RIS: 

 Det finnes ikke et eget felt for å angi at en undersøkelse er en planlagt kontroll som 

skal vente i angitt tid, for eksempel ett år. Disse undersøkelsene kan dermed ikke 

ekskluderes ved ventetidsberegning.  

 Sectra mangler funksjonalitet for registrering av at en gjennomført undersøkelse har 

vært utsatt etter pasientens ønske. Slik informasjon registreres kun i fritekst i 

merknadsfelt, og utsatte undersøkelser kan ikke ekskluderes ved 

ventetidsberegning. 
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 «Akutt» (øyeblikkelig hjelp) er et «flagg» som kan tilføyes hastegradene. 

Hastegradskategori kan dermed ikke benyttes som grunnlag for å ekskludere 

øyeblikkelig hjelp ved ventetidsberegning.  

 Det er ikke presist definert hvordan de ulike hastegradskategoriene skal benyttes, og 

noen av disse har overlappende betydning.  

 

Lokale utfordringer: 

 53 % av undersøkelsene ved Røntgen Mo i 2018 var registrert uten hastegrad  

(test 6).  

 Det er ikke rutine å endre registrert hastegradskategori, selv om radiologens 

vurdering av hastegrad avviker fra henvisende leges opprinnelige valg, eller det 

mottas informasjon om at time skal samordnes med annen aktivitet på sykehuset. 

4.2.2 Kontrollrutiner 

Ordinære arbeidslister gjennomgås jevnlig ved Røntgen Mo i Rana. For å avdekke 

mangler og eventuelle feilregistreringer i Sectra, utfører «superbruker», i tillegg til ass. 

enhetsleder, kontroller basert på sikkerhetslister. Ved dataoppslag inneholdt 

sikkerhetslistene for Røntgen Mo i Rana et relativt lite antall undersøkelser, 204 (test 1). 

 

Det er imidlertid ikke etablert en struktur for gjennomgang av sikkerhetslister som 

avklarer hvem som skal kontrollere, hva som konkret skal kontrolleres, hvor ofte 

kontroller skal gjøres, hvordan feil og mangler skal følges opp, samt hvordan utførte 

kontroller skal dokumenteres. Det noteres kun i kommentarfelt tilknyttet den enkelte 

henvisning/undersøkelse hvilke oppfølgingstiltak som er utført, noe som medfører at 

man må lese disse kommentarfeltene ved hver kontroll. Det framkom også at FSR har 

utført kontrolloppgaver i Helgelandssykehusets sikkerhetslister siden nyttår 2019, noe 

som ble opplyst å ha sammenheng med at en tidligere ansatt ved Røntgenavdelingen da 

ble ansatt i FSR. 

4.2.3 Registrering av demonstrasjoner 

Demonstrasjon av bilder innebærer at en radiolog viser og gjennomgår tolkningen av 

aktuelle bilder med henvisende lege og/eller andre involverte leger. Regional Sectra-

løsning gir foretakene anledning til noe ulik arbeidsflyt for demonstrasjoner. Ved 

Røntgen Mo i Rana kreves det ikke egen henvisning for rutinemessige demonstrasjoner 

av bilder. Denne aktiviteten dokumenteres gjennom demonstrasjonslisten. Øvrige 

demonstrasjoner bestilles ved egen demonstrasjons-henvisning, og disse besvares og 

signeres av radiograf (via administrativ radiologrolle) før demonstrasjonen. Dersom 

demonstrasjonen medfører behov for tilleggssvar, beskrives og signeres disse 

fortløpende av radiolog. Dataoppslag (test 5) viste at listene inneholdt kun tre åpne 

henvisninger, mottatt den aktuelle dagen, noe som bekrefter at demonstrasjons-

henvisninger signeres fortløpende.  
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4.3 Rapportering 

4.3.1 Rapporteringsrutiner 

Fra oktober 2018 har vente- og svartider for bildediagnostikk vært tilgjengelige i Helse 

Nord LIS Sectra. Funksjonell og teknisk dokumentasjon for måltall inkluderer ikke 

fullstendige definisjoner for beregning av gjennomsnittlig ventetid og svartid, men 

representanter fra Helse Nord RHF har opplyst følgende: 

 Alle hastegrader og undersøkelsestyper for henvisningstypene «Ekstern poliklinisk 

pasient», «Intern poliklinisk pasient» og «Inneliggende pasient» inkluderes, 

herunder akuttundersøkelser, planlagte kontroller og undersøkelser med hastegrad 

«samordnes». 

 Henvisningstypene «Tilsendte bilder», «Forskning» og «Demonstrasjon av bilder» 

ekskluderes, og dermed også undersøkelsestypen «Second opinion» dersom denne 

er tilknyttet «Tilsendte bilder». «Second opinion» tilknyttet andre henvisningstyper 

inngår. 

 Det er uklart hvordan svartid beregnes i tilfeller der det utgis tilleggssvar/ny versjon 

av tidligere utgitte svar. 

 

Ved Helgelandssykehuset har vi fått opplyst at: 

 Helse Nord LIS Sectra ikke er tatt aktivt i bruk i lederoppfølging, og lederne har 

behov for mer informasjon om hvordan oppsettet skal forstås. 

 Det ikke rapporteres om vente- og svartider, restanser i arbeidsflyt, brudd på 

prioriteringsfrist etc., men at eventuelle utfordringer tas opp muntlig i ledermøter. 

4.3.2 Dataoppslag om vente- og svartid 

Oppslag i Sectra RIS, Røntgenavdeling Mo i Rana, viste følgende: 

 2 av 57 (3,5 %) undersøkelser på bestillingslisten per 12.02.2019 hadde passert 

prioriteringsdato (test 2), og for begge disse framkom det at forsinkelsen var 

forårsaket av eksterne årsaker. Ingen av henvisningene på ordinær venteliste hadde 

passert prioriteringsdato. 

 38 undersøkelser hadde status «godkjent» (ventet på å bli diktert/skrevet) per 

22.02.2019. Av disse var 6 (16 %) eldre enn sju dager, og den eldste var fra 

03.02.2019 (test 3). 

 63 undersøkelser hadde status «skrevet» (ventet på signering) per 22.02.2019. 

Av disse var 1 eldre enn 7 dager (fra 14.02.2019) (test 4). 
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Figur 2. Gjennomsnittlig svartid for undersøkelser utført ved «Røntgen Mo i Rana», 

oppgitt i antall dager. Framstillingen er hentet fra Helse Nord LIS (test 7).  

 

 
 

Ved nærmere analyse framkommer det også at svartiden for hastegradskategoriene 

«haster» i liten grad skiller seg fra svartiden for de øvrige hastegradene. Basert på data i 

Sectra og Helse Nord LIS har internrevisjonen konstatert at svartiden i all hovedsak 

innfrir uttrykte mål for svartid.  

 

Vi har for øvrig fått opplyst at Helgelandssykehuset benytter Unilabs til bildetolkning 

ved behov (se også kap. 4.4).  

4.3.3 Forventet ventetid 

Alle behandlingssteder som omfattes av fritt behandlingsvalg skal rapportere forven-

tede ventetider til informasjonstjenesten «Velg behandlingssted», som publiserer disse 

på helsenorge.no. Her inngår forventet ventetid for en rekke ulike bildediagnostiske 

undersøkelser. Forventet ventetid er definert som det maksimale antall uker behand-

lingsstedet anslår at de lavest prioriterte pasientene må vente på undersøkelse. Både 

ventetid som kommer til grunnet lavaktivitetsperioder som helligdager og ferieavvikling 

og ventetid som kommer til grunnet midlertidig stopp i behandlingstilbud skal regnes 

med. Hvert enkelt behandlingssted har ansvar for at ventetider som publiseres til 

enhver tid er oppdaterte, relevante og korrekte, og skal rapportere disse minimum 

månedlig3.  

 

Ved Røntgen Mo i Rana estimeres forventet ventetid av ass. enhetsleder i samarbeid 

med timekontoret. Vi fikk opplyst at tallene rapporteres månedlig, med kopi til 

avdelingsleder og områdesjef. Det foreligger verken skriftlig prosedyre eller 

dokumentasjon for estimatene, og det er ikke satt noe mål for hvor lang forventet 

                                                        
3 Veileder IS-1200, Veileder for fastsetting av forventede ventetider til informasjonstjenesten Velg 
behandlingssted, Helsedirektoratet, 2017. 
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ventetid bør/kan være. Basert på intervjuene, er vårt inntrykk likevel at forventet 

ventetid rapporteres i henhold til nasjonal veileder. 

4.4 Oppfølging 

Lederlinjen i Medisinsk område følger opp rapporterte utfordringer knyttet til vente- og 

svartid, og har blant annet iverksatt følgende tiltak: 

 

 For å redusere unødvendig lang ventetid: 

o Kveldsåpen MR to dager per uke 

 

 For å redusere svartid: 

o Vaktsamarbeid internt i foretaket og med Nordlandssykehuset. 

o MR-undersøkelser signeres av radiolog i Sandnessjøen ved anledning 

o Innleie av vikar radiologi 

o Oversendelse av bilder til Unilabs, hovedsakelig for tolkning av MR 

 

Internrevisjonen har også fått opplyst at det pågår en intern prosess for å styrke 

samarbeidet mellom foretakets radiologienheter, samt vurdere organisatorisk 

sammenslåing. 

5 Internrevisjonens vurderinger 

Som omtalt foran, er det både regionale og lokale utfordringer med betydning for 

ventetider til og svartider fra bildediagnostiske undersøkelser. 

5.1 Regionale utfordringer 

Etter internrevisjonens vurdering er det uheldig at det ikke er utarbeidet en regional 

definisjon for gjennomsnittlig ventetid til bildediagnostiske undersøkelser, som inkluderer 

en klar beskrivelse av hva som er inkludert/ekskludert i utvalget. I NPRs ventetids-

beregninger ekskluderes både ø-hjelp, kontroller og pasientønskede utsettelser, og vi 

mener tilsvarende ekskluderinger bør gjøres i Helse Nord LIS for at ventetids-

informasjonen skal gi nytteverdi. Dette forutsetter at det først gjøres nødvendige 

tilpasninger i oppsett, definisjoner og bruk av Sectra RIS, inkludert felles 

hastegradskategorier. Etter vår forståelse kan utfordringene løses i eksisterende 

programvare. Internrevisjonen vurderer at man har et mer pålitelig grunnlag for 

beregning av gjennomsnittlig svartid, enn for ventetid.  

 

Videre er vår oppfatning at det vil være hensiktsmessig å definere noen utvalgte 

regionale målsettinger/indikatorer knyttet til vente- og svartid ved bildediagnostikk.  
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Det synes hensiktsmessig at temaet demonstrasjon av bilder tas opp på regionalt nivå 

for erfaringsutveksling og mulig harmonisering. 

 

Regionale utfordringer vil bli adressert til Helse Nord RHF i oppsummeringsrapporten. 

5.2 Lokale utfordringer 

Internrevisjonen vurderer det som en klar svakhet at «hastegradskategori» kun er 

registrert i Sectra RIS for om lag halvparten av undersøkelsene ved Helgelands-

sykehuset, Mo i Rana. Dette reduserer mulighetene for analyser og oppfølging. 

 

Internrevisjonen vurderer det videre som en svakhet at det ikke er definert en klarere 

struktur for rutinemessige, dokumenterte kontroller av sikkerhetslistene. Dette kan 

innebære risiko for at det tar unødvendig lang tid før feil og mangler blir oppdaget, og 

kan dessuten resultere i dobbeltarbeid, dersom flere kontrollerer det samme grunnlaget. 

 

Internrevisjonen anser det som viktig at tilgjengelige data i Helse Nord LIS Sectra tas 

aktivt i bruk for å styrke ledelsesoppfølgingen. 

6 Konklusjon og anbefalinger 

6.1 Konklusjon 

Internrevisjonen konstaterer at det ikke er definert klare målsettinger for ventetid til og 

svartid fra bildediagnostiske undersøkelser ved Helgelandssykehuset. Imidlertid innfris 

i hovedsak det uttrykte målet for svartid ved Enhet Mo i Rana. Regionale og lokale 

utfordringer knyttet til datagrunnlaget reduserer påliteligheten og nytteverdien i 

rapporteringen av vente- og svartidene. Helse Nord LIS Sectra er hittil ikke tatt aktivt i 

bruk i ledelsesoppfølgingen. 

6.2 Anbefalinger 

Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset å: 

1. Registrere «hastegradskategori» for alle undersøkelser for å øke muligheten for 

analyser. 

2. Utarbeide rutiner for kontroll av sikkerhetslister for å avdekke feil og mangler 

rettidig, og for å effektivisere kontrollarbeidet. 

3. Ta Helse Nord LIS Sectra aktivt i bruk som del av ledelsesoppfølgingen for å 

identifisere og redusere unødvendig lang vente- og svartid innen bildediagnostikk. 

 

 



 

Vedlegg 1 - Dokumentoversikt 
 

Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. 

 

Regionale dokumenter 

 RL6707, E-henvisning, versjon 1 

 RL6607, Pasient ikke møtt, versjon 1 

 RL6553, Administrative avvik, versjon 1 

 RL6578, Arbeidsflyt på lab, versjon 1 

 PR45583, Sectra RIS Sikkerhetsliste, versjon 1 

 RL6597, Signering, versjon 2 

 RL5599, Sectra MEI til MEI Unilabs, versjon 1 

 RL5818, Sectra brukerveiledning pakkeforløp, versjon 1 

 Rammeavtale mellom Helse Nord RHF og Unilabs Norge AS 

 Dokumentasjon Sectra Helse Nord LIS, mottatt 17.01.2019 

 

Helgelandssykehuset HF – interne dokumenter 

 Organisasjonskart, mottatt 10.12.2018: 

o Organisasjonskart Enhet Mo i Rana 

o Organisasjonskart Enhet Mosjøen 

o Organisasjonskart Enhet Sandnessjøen 

 Informasjon om pågående prosjekt vedrørende foretakets organisering av radiologi, 

PPT-fil mottatt 12.12.2018 

Mo i Rana: 

 Arbeidsflytanalyse for Helgelandssykehuset avd. Rana, med tilhørende beskrivelse, 

mottatt 10.12.2018 

 Tilbakemelding til Helgelandssykehuset Mo i Rana på Rapport om utdanning i 

radiologi for 2017, 16.05.2018, fra Den norske legeforening 

 

  



 

 
 

Vedlegg 2 – Gjennomførte dataoppslag/tester 
 

Med hjelp fra lokal superbruker og ass. enhetsleder, har vi gjort følgende 

dataoppslag/tester i Sectra RIS per 12.02. og 22.02.2019:  

 

1. Antall undersøkelser på «sikkerhetslisten»  

Datagrunnlag: «Sikkerhetslisten» for superbruker Røntgen Mo i Rana. 

Beskrivelse: «Sum antall poster» er oppgitt direkte nederst i listen. 

 

2. Antall og andel «aktive» brudd på prioriteringsdato 

Datagrunnlag: «Normal venteliste», Mo i Rana.  

Utvalg: Henvisningstype «intern pol. pasient», sortert på «utregnet priodato».  

Beskrivelse: Manuell telling og beregning av andel av interne, polikliniske 

henvisninger på «Normal venteliste» som har passert prioriteringsdato for 

gjennomføring av undersøkelse.   

 

3. Andel med status «godkjent» i mer enn sju dager 

Datagrunnlag: «Sikkerhetsliste» Mo i Rana.  

Utvalg: Undersøkelsesstatus «godkjent», sortert på ««undersøkelsesdato».  

Beskrivelse: Manuell telling og beregning av andel av undersøkelser som har hatt 

undersøkelsesstatus «godkjent» i mer enn sju dager.  

 

4. Andel med status «skrevet» i mer enn sju dager 

Datagrunnlag: «Sikkerhetsliste» Mo i Rana. 

Utvalg: Undersøkelsesstatus «skrevet», sortert på «diktert-dato».  

Beskrivelse: Manuell telling og beregning av andel av undersøkelser som har hatt 

undersøkelsesstatus «skrevet», i mer enn sju dager. 

 

5. Antall demonstrasjoner «til diktering»  

Datagrunnlag: «Demonstrasjonsliste» Mo i Rana  

Beskrivelse: Listen viser henvisninger i kategorien «Demonstrasjon av bilder» som 

ikke er avsluttet. Sorteres på dato. 

 

I tillegg er følgende data for 2018 hentet direkte fra Helse Nord LIS Sectra: 

 

6. Andel av gjennomførte undersøkelser hvor det ikke er registrert hastegradskategori 

Utvalg: Hastegrad på undersøkelser utført ved Røntgen Mo i Rana i 2018. 

Beregning: Antall undersøkelser uten hastegradskategori i % av totalt antall 

undersøkelser. 

 

7. Gjennomsnittlig svartid for utførte undersøkelser  

Utvalg: Ventetid fra gjennomført undersøkelse til signert, utført ved Røntgen Mo i 

Rana i 2018. 


