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Formål
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2015 på de
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 30. september
2015 behandlet styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015 som omhandler
økonomi- og aktivitetsdata for første tertial. Økonomi- og aktivitetsdata har derfor
begrenset plass i tertialrapporten. Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitetsog pasientsikkerhetsdata.
Kvalitet, trygghet og respekt
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialrapporten bidrar til å
skape kvalitet og trygghet ved å gi en status for utviklingen.

Bakgrunn/fakta
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 2-2015:
Risikostyring og internkontroll
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til
kravene i lovgivningen.

Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for
Helse Nord 2015-2018.

•
•
•

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
Innfri de økonomiske mål i perioden
Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling

Alle helseforetakene har risikovurdert de tre identifiserte hovedmålene definert for
2015.

Ventetider og fristbrudd
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2015 for hele regionen er
73,1 dager. Helgelandssykehuset HF skiller seg ut og er innenfor styringskrav med
gjennomsnittlig ventetid på 55,4 dager. Både Helgelandssykehuset HF og
Finnmarkssykehuset HF har redusert gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
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Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for
hele regionen i andre tertial 2015 er 6,1 % (6,8 % i første tertial 2015). Resultat for
august 2015 er 7,9 % (6,4 % i april 2015 og 7,7 % i august 2014). Ingen av
helseforetakene har nådd kravet. Selv om to av fire helseforetak hadde bedre resultat i
april 2015 enn i april 2014, er verdiene høyere i august 2015 enn i august i 2014, med
unntak av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).

Utviklingen til helseforetakene varierer. Selv om alle helseforetak følger den årlige
sesongvariasjonen (utviklinger går opp i andre tertial, med høyest punkt i august), er
andel fristbrudd i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
lavere i denne perioden i 2015 sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. De andre
to helseforetak skiller seg ut ved at andel fristbrudd øker og ligger over siste årets verdi.

Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå
Funksjonsregnskapet viser at somatiske fagområder har hatt høyere vekst enn psykisk
helsevern, mens TSB har hatt høyere vekst enn somatiske fag. Samlet har TSB og
psykisk helsevern vokst 6,5 % og somatiske fag vokst 8,9 %.
For andre tertial 2015 har helseforetakene rapportert høyere vekst i årsverk i
somatiske fag enn for psykisk helsevern og TSB. Helseforetakene har for perioden
hovedsakelig rapportert kortere ventetid for psykisk helsevern og TSB enn for
somatiske fag. Samlet vurderes det å ha vært noe større aktivitetsvekst i psykisk helse
og TSB enn i somatiske fag.

Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for
kreft i 1. og 2. tertial 2015. Helseforetakene oppgir at dette arbeidet har vært svært
ressurskrevende, og har blitt prioritert fremfor arbeidet med andre pakkeforløp.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer
I Helse Nord er andelen kreftpasienter registrert i pakkeforløp i 2. tertial 2015 på ca. 75
%.
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av
type pakkeforløp er 70 %
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid i Helse Nord til og
med 2. tertial 2015 er 71,9 %.

Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet
UNN viser til tall fra hjerneslagsregistret for mai og juni 2015, som viser at andelen som
ble lagt direkte på slagenhet var 73 %. Nordlandssykehuset HF (NLSH) viser til tall fra
nasjonalt hjerneslagsregister for 2013 hvor NLSH Bodø hadde en andel på 88,2 %, NLSH
Lofoten en andel på 90,8 % og NLSH Vesterålen en andel på 78,8 %. Gjennomsnittet for
landet var 84,4 %.
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Ved Helgelandssykehuset HF varierer andelen pasienter som er lagt direkte inn i
slagavdeling mellom sykehusenhetene: Mosjøen 28 %, Mo i Rana 73 % og Sandnessjøen
80 %. Grunnen til at andel pasienter lagt inn i slagavdeling i Mosjøen er lav, skyldes
uklarheter i registrering i DIPS. Dette er nå rettet opp og andelen pasienter direkte til
slagenhet er 61 %.
Finnmarkssykehuset rapporterer at begge sykehusene ligger på 90-100 %.

Brutto månedsverk – eksklusiv innleie
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF representerer over halvparten av
økningen i bemanning pr. 2. tertial. Tallene viser en økning blant mange
stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, sykepleiere, diagnostisk personell,
driftsteknisk og forskning.
Ved Helgelandssykehuset HF har veksten i månedsverk forsterket seg med ca. 10
sammenlignet med 1. tertial 2015. Ved Nordlandssykehuset HF har veksten i
månedsverk blitt halvert, som gjenspeiler seg blant alle yrkesgruppene.

Andre områder som behandles i tertialrapporten
I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken:
innkjøp, fritt sykehusvalg, pasientreiser, sørge for at pasientadministrative rutiner og
systemer godt ivaretar nye pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og
brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft, andel
pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med
trombolyse, andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av
alder og diagnose, etablere tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk
språk og kulturforståelse, omskjæring av gutter, åpne dokumenter, andel
legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord,
antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek
Nord, offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid, andel
deltid og sykefravær.
Medbestemmelse
Tertialrapport nr. 2-2015 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 23. oktober 2015. Protokoll fra
drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart.

Brukermedvirkning
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 22015 i møte, den 11. november 2015. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for
styret i etterkant.
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Konklusjon
Helse Nord er fortsatt ikke i mål, når det gjelder ventetid og fristbrudd. Arbeidet med
kreftpakkeforløp er godt i rute, der det foreligger registrering. Nytt i årets
oppdragsdokument er at helseforetakene skal rapportere i månedlig
virksomhetsrapport på pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Dette gjør at man
har en tettere oppfølging med innføring av tiltakspakkene. Innenfor smittevern ser man
at tallet på sykehusinfeksjoner er for høyt i regionen, og det bør være stort fokus videre
på forebygging av infeksjoner.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2015 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med
tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.
Bodø, den 16. oktober 2015
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Tertialrapport nr. 2-2015
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen
mellom våre plandokumenter.

Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord
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1 Om rapporten
Tertialrapportene for 2015 er en del av tertial- og årlig melding for 2015. Den tertialvise
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2015 og
virksomhetsrapport nr. 8-2015.
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2015.

Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne
rapporten.
Sammenstilling av indikatorer

Tall for 1. tertial 2015

Mål

1.1

Universitetssy
Helgelandsyke
Helse
Nordlandsyke
Helse Nord
kehuset Nordhuset HF
Finnmark HF
huset HF
RHF, Privat
Norge HF

Helse MidtNorge RHF

Helse Nord
RHF

Helse SørØst RHF

Helse Vest
RHF

Hele landet

Somatisk helse

Pasienter med blodpropp i hjernen som får
trombolysebehandling
Epikrisetid ved utskriving

20 %
100 %

6,7

9,4

25,5

14,7

12,0

15,6

13,0

20,9

14,5

78,2

80,8

69,5

75,5

82,8

74,9

78,6

84,3

80,0

Korridorpasienter

0%

1,7

1,1

1,4

3,5

1,1

2,4

2,0

2,5

2,1

Utsettelse av planlagte operasjoner

0%

7,8

10,7

12,2

3,1

6,9

7,2

5,4

4,3

5,5

Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

100 %

88,9

79,4

66,7

69,4

71,2

72,2

62,7

64,2

65,2

8,5

22,0

13,2

18,7

19,1

16,3

16,5

12,7

16,0

90,1

79,6

96,2

99,1

98,3

91,0

95,2

92,6

94,6

6,6

1,5

1,9

1,2

0,6

2,4

3,5

0,6

2,3

59,1

74,6

78,7

78,2

66,8

74,7

72,7

69,7

71,5

0%

1,1

0,6

1,7

1,0

1,0

1,2

1,4

0,6

1,2

0%

6,0

1,7

9,7

4,8

2,9

6,2

6,6

2,7

5,1

100 %

84,4

84,7

73,3

81,4

77,7

100 %

43,9

56,5

60,1

61,0

57,6

Keisersnitt
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(fysisk helse)
Fristbrudd for pasienter på venteliste somatisk helsetjeneste
Ventetid - somatisk helsetjeneste
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk
helsetjeneste
Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp - somatisk helsetjeneste
Gjennomførte pakkeforløp innen
standardforløpstid
Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp for
lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og
endetarmskreft
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
koloninngrep
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
innsetting av totalprotese (hofte)
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
innsetting av hemiprotese (hofte)
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
utført keisersnitt
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter
aortakoronar bypass

15
100 %
0%

65

100 %

95,0

100,0

100,0

94,0

93,0

97,0

95,0

93,0

95,0

100 %

93,0

95,0

93,0

85,0

91,0

91,0

90,0

83,0

88,0

100 %

100,0

100,0

100,0

100,0

96,0

100,0

98,0

94,0

97,0

100 %

82,0

100,0

88,0

100,0

92,0

94,0

93,0

84,0

92,0

100 %

89,0

90,0

96,0

97,0

90,0

95,0

91,0

84,0

90,0

93,0

97,0

-

96,0

93,0

100 %

Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2015. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

4

side 22

Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(BUP)
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(VOP)
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg
(TSB)

Mål

Tall for 1. tertial 2015

Universitetssy
Helgelandsyke
Helse
Nordlandsyke
Helse Nord
kehuset Nordhuset HF
Finnmark HF
huset HF
RHF, Privat
Norge HF

Helse MidtNorge RHF

Helse Nord
RHF

Helse SørØst RHF

Helse Vest
RHF

Hele landet

100 %

72,9

75,0

100,0

95,8

95,3

87,4

92,9

98,8

93,3

100 %

85,8

75,0

100,0

95,2

97,9

86,7

98,4

89,8

94,8

100 %

87,5

84,4

96,6

92,3

100,0

91,3

97,2

95,6

96,4

Brudd på vurderingsgaranti PHV

0%

3,3

3,7

2,0

2,6

2,1

2,7

1,6

1,6

2,2

Brudd på vurderingsgaranti TSB

0%

1,5

4,3

3,6

3,2

3,1

3,3

2,4

1,8

2,4

100 %

100,0

97,6

96,4

93,4

98,8

96,2

95,6

98,7

96,8

100 %

100,0

100,0

93,6

94,0

98,7

96,1

99,6

100,0

99,2

Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering
innen 10 dager
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling
innen 65 dager
Ventetid PHBU

65

33,2

36,6

49,4

54,4

53,7

45,8

48,3

52,0

49,6

Ventetid PHV

65

61,8

55,8

61,5

53,5

62,8

57,0

50,1

50,1

53,7

Ventetid TSB

65

88,4

44,1

51,9

37,1

50,9

49,6

49,9

39,7

48,0

Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU

0%

6,6

2,4

6,7

7,1

1,4

5,2

0,3

0,0

0,9

Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV

0%

2,3

7,4

1,9

5,9

1,0

4,9

0,3

5,9

2,1

Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB

0%

18,5

0,0

0,0

2,7

7,2

9,8

8,5

7,3

8,2

0%

0,0

0,7

11,0

16,5

3,1

9,0

1,1

0,6

2,1

0%

3,3

13,6

14,6

11,4

1,8

10,8

1,2

5,7

3,4

0%

4,8

3,8

4,7

0,0

6,3

2,9

2,7

4,8

3,6

Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp PHBU
Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp PHV
Fristbrudd for pasienter som har startet
helsehjelp TSB
Epikrisetid ved utskrivning PHV

100 %

79,2

78,8

75,2

77,6

85,2

76,5

73,2

70,7

73,8

Epikrisetid ved utskrivning TSB

100 %

62,5

86,4

71,4

89,6

82,7

59,3

71,7

84,2

73,9

Registrering av hovedtilstand TSB

100 %

93,8

83,3

42,9

73,3

84,4

79,9

91,5

92,6

90,2

Registrering av hovedtilstand PHBU

100 %

97,7

69,9

79,3

83,7

76,6

83,1

87,2

90,9

85,9

Regsitrering av hovedtilstand PHV

100 %

90,8

87,2

91,4

94,2

99,6

91,5

95,9

93,8

95,5

100 %

0,0

31,3

0,0

19,2

19,7

16,7

38,2

35,1

30,9

100 %

66,9

99,2

76,5

86,8

46,4

81,1

87,4

88,0

81,7

Individuell plan for pasienter med diagnose
schizofreni - Voksne med schizofreni som
har fått individuell plan
Kompletthet i henvisningsformalitet ved
henvisning til psykisk helsevern for voksne

Figur 3 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 1. tertial 2015 Helse Nord og resten av
landet. Kilde NPR.

2

Felles økonomiske krav og rammebetingelser

2.1 Risikostyring og internkontroll
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.

Internkontroll handler om virksomhetens interne styring og egen kontroll. Aktiviteter
som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og
vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivningen.
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Ledelsens gjennomgang har som formål å synliggjøre virkningen av internkontrollen
(kvalitetssystemet) [1] i det enkelte helseforetak og undersøke og bedømme om systemet
for internkontroll er tilstrekkelig, hensiktsmessig og virkningsfullt. Dersom det i
gjennomgangen avdekkes mangler, skal ledelsen iverksette tiltak for å bedre virkningen
av internkontrollen.
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til
kravene i lovgivningen.

Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets
målsettinger vil bli oppfylt.
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for
Helse Nord 2015-2018.

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet
o Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at
det ikke forekommer fristbrudd.
o Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og tas
i bruk i daglig drift.
o Iverksette tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen
utgangen av 2016.
o Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional
kreftplan.
Innfri de økonomiske mål i perioden
o Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes helseforetakene
mot større svingninger i inntektsforutsetningene.
o Ta ut gevinstene av FIKS–programmet og andre investeringer.

Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling
o Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan.
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.

Alle helseforetakene har risikovurdert de tre identifiserte hovedmålene definert for
2015.

UNN HF gjennomfører risikovurderinger basert på hovedmålene med alle klinikkene i
foretaket. Resultatene oppsummeres på foretaksnivå.

Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte
krav (mål) til kvalitet.

[1]
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Nordlandssykehuset HF gjennomfører møter med klinikksjefer, senterledere og ledere
for de største stabene. Disse møtene har til hensikt å etablere risikoreduserende tiltak
slik at organisasjonen oppnår økt måloppnåelse- kvalitet i tjenesten og
pasientsikkerhet.

Helgelandssykehuset HF ble i august 2015 miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004.
Foretaket gjennomfører revisjoner av beredskapsplaner. Disse blir forelagt styret når
planene er revidert. HSYK HF gjennomførte beredskapsøvelse juni 2015 og vil delta i
beredskapsøvelse med øvrige etater i slutten av oktober 2015.

2.2 Innkjøp
Samordning
Det er en målsetning om man i størst mulig grad greier å samordne innkjøpsprosessene
som kjøres innad i regionen. Det har derfor vært stilt krav til at de lokale foretakenes
innkjøpsstrategi skulle støtte opp under den regionale innkjøpsstrategien. I tillegg er
deltakelse i utforming og oppfølging av handlingsplan for etisk handel trukket fram som
et konkret krav.

Felles for foretakene er at det ikke foreligger egne innkjøpsstrategier, men den regionale
strategiplanen samt den nasjonale (HINAS) handlingsplanen ligger til grunn for den
anskaffelsesvirksomhet som pågår og de planer som foretakene har. Det gjennomføres
fellesregionale anskaffelser både i regi av RHFet samt av HFene.
Samtlige foretak med unntak av UNN har pr 1.10.15 innrapportert plan for MTU
anskaffelser for 2016. Disse vil bli forsøkt samordnet til en felles anskaffelsesplan for
Helse Nord.

Målkrav vedrørende omsetning gjennom Clockwork (CWL)
Foretaksgruppen har som krav i løpet av 2015 å ha nådd delmål om totalt 1 mrd kroner i
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i krav om å
utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne
milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), NLSH (30 %), HSYK (10 %) og FIN (10
%).
Til tross for at det har blitt stilt lignende krav tidligere år, har omsetningen gjennom
systemet vært rimelig stabil. Store enkeltkjøp som har blitt prosessert gjennom
systemet vil skape svingninger, men over tid er trenden rimelig konstant.
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Omsetning i foretakene totalt i forhold til målsetning, pr måned.

Figur 4 Omsetning i forhold til målsetning (1 mrd) pr. tertial
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Måloppnåelse 2. tertial har vært som følger:

FIN har 36 % (42 % i hele 2014), NLSH har 64 % (65 % i hele 2014), HSYK har 69 % (51
% i hele 2014) og UNN har 64 % (67 % i hele 2014).
Finnmark rapporterer ikke på status eller tiltak gjennomført etter 1.tertial.

Nordlandssykehuset rapporterer i tillegg til omsetning i CWL, omsetning som går
igjennom andre fagsystemer. Denne ligger rett oppunder omsetningen gjennom CWL.
Det etterlyses funksjonalitet i systemet som gjør det mer fullstendig (tjenestekjøp), dette
jobbes det regionalt med å få på plass
UNN viser til at ressurssituasjonen har medført fokus på systemet ikke har vært
tilstrekkelig. Det vises det til konkrete tiltak som vil gjøre at man på sikt vil kunne nå
målsetningen for 2015, men at disse tiltakene vil kun gi begrenset effekt for
inneværende år. Også UNN viser til funksjonalitet i systemet knyttet til tjenestekjøp.

Helgelandssykehuset er det foretaket med mest positiv utvikling, selv om også de er et
stykke unna måloppnåelse. Det synliggjøres konkrete tiltak som er gjennomført og som
har gitt resultat. Disse vil bli videreført.

Ingen av foretakene ligger an til å være i nærheten av å nå målsetningen om deres andel
av det regionale målet om en milliard kroner i omsetning gjennom CWL.
Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset er de foretakene som er mest konkret på
tiltak som gjøres og planlegges, og det er de foretakene som har den mest positive
utviklingen.

2.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting
Innen utgangen av 2. tertial skal helseforetakene utarbeide en plan for å realisere
gevinster/effekter av FIKS3-prosjektet. Planen skal vise de viktigste gevinstområder,
konkrete tiltak som er nødvendig for å realisere gevinsten, samt tidsfrist og hvem som er
ansvarlig for å hente ut gevinstene.

•
•
•
•

UNN har oversendt dokument – men bes redegjøre for sine vurderinger i møtet.
Planer er etterlyst hos FS, HSYK og NLSH, pr. 9. oktober ikke mottatt
Tema blir diskutert i direktørmøte 14. oktober
Tema står på agenda i tertialoppfølging 21. oktober
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3

Pasientens helsetjeneste

Ventetider og fristbrudd

Figur 5 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2014 til august
2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2013 – august 2015 i Helse Nord. Kilde:
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)
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Figur 7 Antall nyhenviste i perioden januar 2014 – september 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database

RHF/HF
Helgelandssykehuset HF
Helse Finnmark HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Totalsum

Gj. ventetid
avviklede 2014 T2

Gj. ventetid
avviklede 2015 T2

Endring

58,5
71,0
70,1
75,4
70,7

55,4
68,4
73,5
81,5
73,1

-3,1
-2,6
3,4
6,1
2,4

Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak i første og andre tertial i 2015. Kilde: Norsk
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS)

Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2015 for hele regionen er
73,1 dager. Helgelandssykehuset HF skiller seg ut og er innenfor styringskrav med
gjennomsnittlig ventetid på 55,4 dager. Både Helgelandssykehuset HF og
Finnmarkssykehuset HF har redusert gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Helse Nord RHF har implementert et helhetlig venteliste-analyseverktøy i andre tertial i
2015. Denne er basert på NPR anonymisert database som har blitt integrert i Helse Nord
LIS 1-systemet. Regionalt Fagsjefmøte bruker dette verktøyet som felles grunnlag for å
følge opp og for å analysere utviklingen av ventetid og fristbrudd, samt for å kartlegge
flaskehalser og identifisere problemområder. Alle HF har rett og mulighet til å utvikle
verktøyet videre og etablere nye analyser basert på felles. Helse Nord RHF fortsetter å
videreutvikle analyseverktøyet.

1

Løsning for virksomhetsstyring i Helse Nord
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Helse Nord RHF har i styresak 94- 2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument,
handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 bedt helseforetakene lage konkrete
tiltaksplaner for redusering av fristbrudd og ventetider. Disse ble presentert i
styresaken, og følges opp månedlig i styringslinjen.
Ved Finnmarkssykehuset jobber ventetidsprosjektet kontinuerlig med reduksjon av
ventetid.

Helgelandssykehuset rapporterer at gjennomførte tiltak har ikke hatt så stor effekt som
de burde. Utfordringene er fortsatt størst innen hudsykdommer, men det har vært en
positiv utvikling med reduksjon fra 95 til 36 ventende fristbrudd innen fagområdet.
Denne utviklingen forventes å fortsette pga innsatte ressurser i poliklinikken og økt
innleie av hudleger i løpet av høsten. Øvrige avdelinger har stort sett < 10 fristbrudd.
Mange nye av disse skyldes at administrative rutiner ikke blir fulgt.
Nordlandssykehuset vil utover høsten rette et særskilt fokus mot langtidsventende, slik
at de får avviklet de pasientene som har stått lenge på venteliste. Dette vil dra opp
ventetid til behandlingsstart, sannsynligvis så mye at ventetid til behandlingsstart ikke
vil reduseres ned til 65 dager i løpet av 2015.

I arbeidet mot klinikkene vil de i 2015 ikke fokusere på gjennomsnittlig ventetid til
behandlingsstart, men på antall langtidsventende (> 180 dager), totalt antall ventende,
andel ventende som er gitt time og gjennomsnittlig ventetid på de 5 pasientene som har
ventet lengst.

Ventetidene i UNN er ikke bragt under 65 dager i gjennomsnitt. Det arbeides fortsatt
med tiltakene for å bringe gjennomsnittlig ventetid ned. I 2. tertial har nedgangen i
antall langtidsventere fortsatt og ved utgangen av august hadde UNN 558 pasienter som
har ventet lengere enn 365 dager. Ventetid rapporteres månedlig i
viksomhetsrapportene. UNN har satt i gang ulike tiltak for å få ned ventetidene.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

12

side 30

Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2014 – august 2015. Kilde: Norsk
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

RHF/HF

Antall avviklede Antall fristbrudd Andel fristbrudd
med frist
avviklere
avviklede

Helgelandssykehuset HF
Helse Finnmark HF
Nordlandssykehuset HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Totalsum

885
565
1 314
1 808
4 572

73
41
137
109
360

8,2 %
7,3 %
10,4 %
6,0 %
7,9 %

Antall ventende Antall fristbrudd Andel fristbrudd
med rett
ventenfe
ventende

2 134
1 450
3 743
4 698
12 025

171
46
144
110
471

3,1 %
0,9 %
1,2 %
0,7 %
1,3 %

Figur 9 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, august 2015. Kilde:
Norsk pasientregister
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Figur 10 Andel fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert
database (Helse Nord LIS)

Figur 11 Andel fristbrudd for perioden januar 2014 til august 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database
(Helse Nord LIS)
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Tabell 2 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden fra januar 2015 til august 2015 (hittil i år, 8 mnd).
Kilde: Norsk pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS)

Tabell 3 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden fra mai 2015 til august 2015 (andre tertial 2015, 4 mnd). Kilde:
Norsk pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS)

Figur 12 Månedlig utvikling til andel fristbrudd p/helseforetak for perioden januar 2011 til august 2015. Kilde: Norsk
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)

Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for
hele regionen i andre tertial er 6,1 % (6,8 % i første tertial). Resultat for august 2015 er
7,9 % (6,4 % i april 2015 og 7,7 % i august 2014). Ingen av helseforetakene har nådd
kravet. Selv om to av fire foretak hadde bedre resultat i april 2015 enn i april 2014, er
verdiene høyere i august 2015 enn i august i 2014 – unntatt for Universitetssykehuset
Nord-Norge HF.
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Utviklingen til helseforetakene varierer. Selv om alle helseforetak følger den årlige
sesongvariasjonen(utviklinger går opp i andre tertial, med høyest punkt i august), er
andel fristbrudd i Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF
lavere i denne perioden i 2015 sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. De andre
to helseforetak skiller seg ut ved at andel fristbrudd øker og ligger over siste årets verdi.
Nordlandssykehuset hadde en fin utvikling på antall fristbrudd både hos ventende og
blant avviklede utover våren, men har fått en betydelig økning i løpet av sommeren.
Dette kan tyde på at den polikliniske virksomhet må organiseres annerledes på
sommeren. Innføring av pakkeforløp kreft har redusert den polikliniske kapasitet fordi
timer holdes åpne for pakkeforløp. Dette har gitt resultater innen forløpstider på
pakkeforløp kreft som de er fornøyde med.

Utviklingen i antall fristbrudd ved UNN viser en sakte nedadgående trend. Ved utgangen
av august var det registrert 89 bestående fristbrudd. Det er utarbeidet varslingsrapport
der truende fristbrudd kan identifiseres og korrigeres pga. manglende time eller for sent
oppsatt time. 40 % av avviklede fristbrudd er avviklet innen 1 uke etter fristens utløp.
Dette indikerer at pasientene settes opp til time kort tid etter fristens utløp, og at
utfordringen i hovedsak er av administrativ karakter og ikke en reell
kapasitetsutfordring. Ved aktiv bruk av varslingsrapporten vil dette kunne identifiseres
og korrigeres enklere.

Fritt sykehusvalg
Styringsparameter måler antall ventetider på www.frittsykehusvalg.no fra enheter som
er eid av eller har avtale med de regionale helseforetakene. Tallene viser andelen
oppdaterte ventetider siste 28 dager. Måltall er 100 %.
Etter en periode med positiv utvikling har sykehusene i Helse Nord fått svakere tall i
andre tertial 2015. Tjenesten Fritt sykehusvalg jobber kontinuerlig med å forbedre
oppdateringen, og det sendes fortsatt ut månedlig påminnelse i god tid fra ansatte ved
informasjonstjenesten om oppdatering av tallene til alle helseforetak og private
institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF. Sykehusene har ansvaret for at
ventetidene er oppdatert til rett tidspunkt, og alle helseforetak i Helse Nord har fått
tildelt eget passord og ID til nettsiden for å kunne oppdatere tallene selv for sin
institusjon. Det er planlagt opplæring med helseforetakene på grunn av
at oppdateringen av ventetidene skal flyttes til Helsetjenestekatalogen. Under opplæring
skal Fritt sykehusvalgtjeneste ta opp viktighet av oppdatering på nye sider.
Andel ventetider oppdatert siste 4 uker på www.frittsykehusvalg.no
2015
Regionalt helseforetak, månedsberegning
jan
feb
Helse Sør-Øst
95,8 %
94,2 %
Helse Vest
94,4 %
87,7 %
Helse Midt-Norge
98,9 %
97,7 %
Helse Nord
94,9 %
70,4 %
Totalt alle regioner
96,0 %
87,5 %
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mar
97,3 %
94,2 %
97,5 %
97,7 %
96,7 %

apr
96,9 %
98,5 %
98,4 %
97,9 %
97,9 %

mai
94,1 %
98,3 %
95,7 %
84,6 %
93,2 %

jun
jul *
96,1 %
99,5 %
95,7 %
93,2 %
96,1 % #DIV/0!
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aug
92,5 %
97,4 %
96,9 %
81,4 %
92,1 %

Pasientreiser
Saksbehandlingstiden for Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og
Finnmarkssykehuset var litt økende i juli og august. Helgelandssykehuset kom over
kravet på 21 dager i august ved slutten av tertialet, men har i løpet av de første ukene i
september kommet seg innenfor.

UNN har hatt en fin utvikling i saksbehandlingstiden i juli og august og har tatt unna en
stor del av restansene. Dette har de gjort ved hjelp av innleie av ressurser fra
Pasientreiser ANS og bistand fra erfarne saksbehandlere ved Nordlandssykehuset.
Spesielt sistnevnte har vært et veldig effektivt tiltak. I slutten av august kom UNN
innenfor kravet på 21 dager. UNN er nå innenfor det nasjonale målet på 14 dager, og har
per midten av september en saksbehandlingstid på cirka en uke.
Arbeidet med produktivitetsøkning og reduksjon av sykefravær fortsetter for å holde
saksbehandlingstiden lav.
Som en følge av at Nordlandssykehuset saksbehandlet for UNN i en periode tidlig på
sommeren, så steg deres saksbehandlingstid noe i denne perioden.
45

Saksbehandlingstid - PRK status per mnd

40
35
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15
Nordlandssykehuset Lofoten
Pasientreiser Helgelandssykehuset HF
Pasientreiser Finnmarkssykehuset HF
Pasientreiser Tromsø

10
5
0
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Figur 13 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

17

side 35

Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for
kreft i 1. og 2. tertial. Helseforetakene oppgir at dette arbeidet har vært svært
ressurskrevende, og har blitt prioritert fremfor arbeid med andre pakkeforløp.
Ved UNN er det etablert 28 standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale
retningslinjer for kreftpakkeforløp. Det er utnevnt forløpskoordinatorer for hvert forløp,
som har tilstrekkelige fullmakter og opplæring til å overvåke og kode pasientforløpene,
samt svare på henvendelser fra pasienter og fastleger. Ytterligere behov for fullmakter,
tilganger og opplæring kartlegges i september.

Nordlandssykehuset har i 2.tertial ikke etablert mange nye standardiserte pasientforløp.
Det er planlagt internrevisjon på noen av forløpene fra Utviklingsprogrammet, og
erfaringer fra dette vil bli brukt i det videre arbeidet med pasientforløp. Slagalarm
(pasientforløp for trombolysebehandling ved hjerneslag) er etablert i Bodø og
Vesterålen, og vil nå bli implementert også i Lofoten.
Helgelandssykehuset har ikke hatt kapasitet til å arbeide med andre forløp enn
kreftforløpene. Fra 1. september er det avsatt mer ressurser til kvalitetsarbeid, og
arbeidet med pakkeforløp til andre pasientgrupper kan starte.

Finnmarkssykehuset har etablert pasientforløp for hjerneslag, kne og hofteprotese,
skulderpasienter, overvektspoliklinikk, lungekreft, blære- og tykktarmskreft. Flere
kreftforløp er under arbeid. Innen psykisk helse og rus er det etablert pasientforløp for
poliklinikk og døgntilbud.

Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye
pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven,
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.
Helse Nord RHF har koordinert kurs og samlinger for kodemiljøene i helseforetakene for
å sikre lik forståelse for hvordan pakkeforløpene skal registreres. Alle helseforetak har
nå fått på plass forløpsansvarlige og pakkeforløpskoordinatorer, og følger opp
registrering og koding internt.

Det er gjort endringer i DIPS i tråd med endringene i pasient- og brukerrettighetsloven:
• Nye felt for å registrere «Vurdert dato fra annet sykehus» og «Helfo kontaktet».
• Når henvisning er mottatt, er feltet i rettighetsvurderingen endret slik at «Nei» gråes
ut og ikke kan velges.
• Det er også kommet noen nye malvariabler, dvs. kode i brev som trekker automatisk
inn tekst fra ulike felter i dette bildet, bl.a. uke.
• I ventelisten er det kommet et nytt felt som angir tentativ uke.
• Det må også gjøres et stort arbeid med brevmaler i alle foretakene for å sikre at vi gir
rett (ny) informasjon til pasientene.
• Gis mulighet for å velge ny henvisningstype ikke rettighetsvurderes.
For arbeidet med fritt behandlingsvalg vises det til tertialrapport for 1. tertial.
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Ved UNN er det opprettet to fagfora som skal bidra i implementering av nye
pasientadministrative rutiner. Det er laget en handlingsplan for endringer som følge av
den nye pasient- og brukerrettighetsloven. Handlingsplanen er vedtatt av foretakets
ledergruppe. Opplæringen inkluderer nasjonalt e-kurs om ny Pasient- og
brukerrettighetslov, samt opplæring i ny DIPS- funksjonalitet. Det er et lederansvar i
klinikkene å sørge for at aktuelle medarbeidere gjennomfører opplæringen. DIPS blir
utfordret til å lage løsninger for å ta ut rapporter som viser at pasientene håndteres
etter det nye lovverket. Rapportene skal bidra til overordnet mulighet til å følge opp at
endringene implementeres korrekt.

Nordlandssykehuset har ikke laget prosedyrer for DIPS som tar hensyn til endringene i
pasient- og brukerrettighetsloven, men vil gjøre det så snart de vet hvilke endringer som
kommer. Arbeidet er planlagt til slutten av oktober. E-læringskurs er tilgjengelig.
Pakkeforløp for kreft registreres slik forutsatt.
Helgelandssykehuset har sørget for informasjon om endringene i pasient og
brukerrettighetsloven og e-læringskurs til leger og personell som ivaretar
pasientadministrative rutiner. DIPS er oppdatert i juni med tilpasninger som nevnt
ovenfor. Systemene er tilpasset til registrering av pakkeforløp og det er ansatt
forløpskoordinatorer ved alle sykehusenhetene.
Finnmarkssykehuset har ivaretatt informasjon om nytt lovverk. Koding knyttet til
pakkeforløp for kreft gjøres fortløpende. Det er ikke iverksatt tiltak knyttet til fritt
behandlingsvalg, men arbeidet vil starte så snart lover er vedtatt og iverksatt.

3.1 Psykisk helsevern og rus
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå
Den gylne regel innebærer at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB) relativt sett skal vokse mer enn somatikk. Prinsippet har vært en del av
styringsbudskapet til de regionale helseforetakene siden 2002. Fra 2015 er det også
presisert at TSB og psykisk helsevern, hver for seg, skal vokse mer enn somatikk.
Høyere vekst skal være målt gjennom endring i:
1. Kostnader
2. Årsverk
3. Ventetid
4. Aktivitet
1. Kostnader/økonomi
Funksjonsregnskapet viser at somatiske fagområder har hatt høyere vekst enn psykisk
helsevern, mens TSB har hatt høyere vekst enn somatiske fag.
Samlet har TSB og psykisk helsevern vokst 6,5 % og somatiske fag vokst 8,9 %.

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert
Funksjon
R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor
R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015
Somatikk, inkl lab/rtg
868 372
851 693
6 682 253
7 280 067 7 243 846
(36 222)
8,9 % 11 207 415
Psykisk helse
176 820
185 279
1 509 509
1 587 003 1 657 354
70 351
5,1 % 2 559 164
TSB (Rusbehandling)
34 012
30 582
225 154
260 820
260 499
(321)
15,8 %
401 381
Prehospitale tjenester
158 162
165 758
1 372 828
1 446 222 1 429 956
(16 266)
5,3 % 2 201 747
Personal, regionale felleskostnader
14 112
28 653
197 534
215 731
252 830
37 099
9,2 %
407 738
Sum driftskostnader
1 251 477
1 261 965
9 987 279 10 789 843 10 844 484
54 641
8,0 % 16 777 444
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2. Årsverk
For andre tertial har helseforetakene rapportert høyere vekst i årsverk i somatiske fag enn
for psykisk helsevern og TSB.
3. Ventetid
Helseforetakene har for perioden hovedsakelig rapportert kortere ventetid for psykisk
helsevern og TSB enn for somatiske fag.
4. Aktivitet
Helse Nord
Aktivitet Psykisk helse og TSB
Antall utskrivninger PHV
Antall liggedøgn PHV
Antall dagopphold PHV
Antall polikliniske konsultasjoner PHV
Antall utskrivninger PHBU
Antall liggedøgn PHBU
Antall polikliniske konsultasjoner PHBU
Antall utskrivninger Rusomsorg
Antall liggedøgn Rusomsorg
Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg

Akkumulert per Aug
Resultat
Årsplan
Resultat
2014
2015
Plan 2015
Avvik
Endring % 2015
3 923
3 848
75
3 929
0%
5 776
65 207
63 101
2 106
66 212
-2 %
94 804
169
0
169
172
-2 %
243
90 829
88 998
1 831
82 310
10 %
140 734
261
296
-35
259
1%
446
6 655
6 162
493
6 703
-1 %
9 580
46 248
44 823
1 425
46 090
0%
68 780
635
615
20
621
2%
905
18 809
19 443
-634
19 395
-3 %
29 682
9 226
9 278
-52
8 086
14 %
14 155

Helse Nord - somatisk aktivitet

Hittil 2014

Sum opphold+konsultasjoner

Hittil 2015

Prosentvis endring

394 130

399 241

1,3 %

96 061

94 446

-1,7 %

dagopphold poliklinikk
dagopphold innlagte
heldøgnsopphold innlagte

28 723
11 829
55 509

28 191
11 677
54 578

-1,9 %

Polikliniske konsultasjoner

298 069

304 795

2,3 %

Totalt antall opphold somatikk
herav

-1,3 %
-1,7 %

Samlet vurderes det å ha vært noe større aktivitetsvekst i psykisk helse og TSB enn i
somatiske fag.

Nasjonale indikatorer for den gylne regel
En nasjonal arbeidsgruppe under ledelse av Helse Midt-Norge har levert et forslag til
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) på indikatorer for den gylne regel.
Arbeidet er basert på forutsetningen om at det skal være kun en indikator per
måleområde, dvs. for utviklingen i kostnader, bemanning, ventetid og aktivitet. Regelen
gjelder på RHF-nivå, knyttet til sørge-for-ansvaret, og sammenligningen skal gjøres på
endring mellom år, mellom utvikling i psykisk helsevern og TSB, sammenlignet med
somatiske fag.
Fra 2016 vil Helse Nords rapportering av den gylne regel følge nytt nasjonalt
indikatorsett.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

20

side 38

3.2 Somatikk
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling
med trombolyse . Mål 20 %.
Indikatoren viser andel pasienter 18- 80 år med blodpropp i hjernen som har fått
behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser opp blodpropp. Rask
innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne
behandlingen så fort som mulig.

Figur 14 Andel pasienter (%) under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling
for perioden 2011 - 1. tertial 2015 fordelt på regioner. Kilde: Helsenorge.no

Figur 15 Andel pasienter (%) under 80 år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse
for perioden 2011 – 1. tertial 2015 fordelt på helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no

Tall for Helse Nord (kilde helsenorge.no, 1. tertial) viser at ved UNN er andelen som får
trombolysebehandling 14,7 %, ved Nordlandssykehuset 25,5 %, ved
Finnmarkssykehuset 9,4 % og ved Helgelandssykehuset bare 6,7 %. Variasjonene
mellom sykehusene er store, fra 0 i Narvik, Harstad og Sandnessjøen til 44,4 % i
Vesterålen. Tall for 2. tertial er ikke fullstendig og tilgjengelig enda.
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Helgelandssykehuset skal gjennomgå rutinene i helseforetaket for registrering til
slagregisteret og andre kvalitetsregistre for å bedre kvaliteten av arbeidet med
innmelding og bruk av registerdata.

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer

Tabell 4 Andel kreftpasienter som registrertes ikke i et definert pakkeforløp i Helse Nord – andre tertial 2015 (kilde: Helse
Nord LIS) merknad: 25 kreft pakkeforløp er inkludert.

I Helse Nord er andelen kreftpasienter registrert i pakkeforløp i 2. tertial på ca 75 %.
UNN rapporterer noen utfordringer knyttet til ferieavviklingen som trekker ned
gjennomsnittet. Det eneste forløpet i UNN som har hatt vedvarende problem med
inklusjon er prostataforløpet. Det jobbes fortsatt med dette fra flere hold.
Nordlandssykehuset lå like under målet i 1. tertial.
Helgelandssykehuset ligger på 56 %, og årsak til manglende måloppnåelse vil bli
undersøkt nærmere og etterrapportert.
Finnmarkssykehuset har 100 % måloppnåelse.

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uahengig av type
pakkeforløp er 70 %

Tabell 5 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uahengig av type pakkeforløp, fra januar 2015
til august 2015 (Kilde: Norsk Pasientregister) merknad: 14 kreft pakkeforløp er inkludert.

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid i Helse Nord tom. 2.
tertial 2015 er 71,9 %.

Ved UNN er vel 80 % av forløpene gjennomført innenfor anbefalt total forløpstid. Det ser
imidlertid ut som det er noe vanskelig å oppfylle alle delintervallene på anbefalt tid,
spesielt tid fra ferdig utredning til start av kirurgisk behandling. Foreløpig observeres
det at ca 50 % av pasienter som skal til kirurgi for brystkreft og tykk- og endetarmskreft
må vente lengre enn anbefalt. Årsaken er knapp operasjonskapasiteten ved UNN.

Nordlandssykehuset ligger godt over 80 %. Brystdiagnostisk senter har gjennom lang tid
har hatt gode resultater, og registreringen av pakkeforløp viser at 91,9 % av våre
brystkreftpasienter starter behandling innenfor standard forløpstid.
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Helgelandssykehuset har en andel på 78,4 % som har gjennomført pakkeforløp innen
standard forløpstid.
Finnmarkssykehuset rapporterer 85 % i Hammerfest og 67 % i Kirkenes. Samlet sett
ligger Finnmarkssykehuset over 70 %.

Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og
diagnose
UNN har fortsatt ikke igangsatt målinger på denne indikatoren for alle pasienter.
Nordlandssykehuset har ikke rapportert data for 2. tertial, men lå på 18-20 % i 1. tertial.
Helgelandssykehuset oppgir at andel reinnleggelser er 15,8 % innen somatikk, omtrent
uforandret fra 1.tertial (15,9 %). Variasjonen internt i foretaket er henholdsvis 17,5 % i
Mo i Rana, 16,3 % i Mosjøen 14,1 % i Sandnessjøen.
Finnmarkssykehuset registrerer ikke fullgodt i dag, og har derfor ikke rapportert på
andel reinnleggelser. Finnmarkssykehuset hadde gjerne sett at det kunne lages
regionale prosedyrer på området.

Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet
UNN viser til tall fra hjerneslagsregistret for mai og juni, som viser at andelen som ble
lagt direkte på slagenhet var 73 %. Det er vanskelig å rapportere korrekte tall, da
registreringen gjøres etterskuddsvis for å sikre at alle pasienter registreres. Videre vil
det være en gruppe som av flere årsaker ikke legges direkte på slagenhet, for eksempel
pasienter som får slag på andre avdelinger, kommer inn med uklart symptombilde eller
sendes direkte til kirurgi eller intensiv.
Nordlandssykehuset viser til tall fra nasjonalt hjerneslagsregister for 2013 hvor NLSH
Bodø hadde en andel på 88,2 %, NLSH Lofoten en andel på 90,8 % og NLSH Vesterålen
en andel på 78,8 %. Gjennomsnittet for landet var 84,4 %. Nyere data er fortsatt ikke
tilgjengelig.

Ved Helgelandssykehuset varierer andelen pasienter som er lagt direkte inn i
slagavdeling mellom sykehusenhetene: Mosjøen 28 %, (Grunnen til at andel pasienter
lagt inn i slagavdeling i Mosjøen er lav skyldes uklarheter i registrering i DIPS. Dette er
nå rettet opp og andelen pasienter direkte til slagenhet er 61 %), Mo i Rana 73 % og
Sandnessjøen 80 %. Data er ufullstendig pga mangelfull innrapportering til Norsk
Hjerneslagregister fra sykehusenheten Sandnessjøen.
Rutinene i helseforetaket for registrering til slagregisteret og andre kvalitetsregistre
skal nå gjennomgås mtp kvalitetsforbedring av arbeidet med innmelding og bruk av
registerdata.
Finnmarkssykehuset rapporterer at begge sykehusene ligger på 90-100 %.

Styremøte i Helse Nord RHF
28. oktober 2015 - saksdokumenter

23

side 41

Etablere et tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og
kultur
Finnmarkssykehuset har i planene for samisk helsepark prioritert å etablere
ambulerende geriatriteam til den samiske befolkningen. Foreløpig mangler midler til
oppstart. Innen rehabilitering legger klinikkene til rette for å ivareta samisk språk og
kultur.

UNN Tilbyr tolketjenester ved behov. OGT 2 Nord-Troms har tilbud som ivaretar samisk
språk og kultur. Sykepleiere med samisk språk er med under behandlingen fra
terapeuter, trening i ADL og samtaler med pasient og pårørende.
Nordlandssykehuset har vært i kontakt med ulike instanser innenfor samisk miljø for å
konkretisere oppdraget, samt kartlagt hva UNN har gjort. Arbeidet pågår og planlegges
sluttført innen utgangen av 2015.
Ved Helgelandssykehuset vil brukerrepresentant fra samisk miljø være representert i
planarbeidet som pågår innenfor geriatri og rehabilitering.
Tolkeprosjektet
Finnmarkssykehuset har tilsatt prosjektleder for implementering av tolkeprosjektet,
som tiltrer stillingen 1.1.2016.

Etablere ventelister innenfor røntgenområdet samt rapportere ventetidene til NPR 3
innen utgangen av 2015.
Helse Nord har innført ny Sectra løsning. Inntil nylig foregikk rapportering i form av
manuelle rutiner. Den nye løsningen er innført i Helgelandssykehuset og under innføring
i Finnmarkssykehuset. I sistnevnte gjenstår å ferdigstille opplæring av ansatte. Ved
Nordlandssykehuset er Sectra allerede innført, men en oppgradering er nødvendig.
Denne er planlagt nå i høst. Våren 2016 vil løsningen også etableres ved UNN. Da vil
regionen ha en forbedret løsning for direkte rapportering. De tekniske utfordringene
mellom Sectra og DIPS gjør at det ikke kan gis en tilfredsstillende rapportering i dag,
men den forventes å være operativ i løpet av 2016.
I dag gis pasienter fortløpende time når henvisninger mottas. For disse har vi således
ikke ventelister. I de tilfeller hvor røntgenavdelingen er behandler (eks BDS 4 og
intervensjonsradiologi) er det som nevnt betydelige utfordringer inntil Sectra løsningen
er innført og integrert mot DIPS.
Åpne dokumenter
UNN arbeider med å få kontroll med antall åpne dokumenter og åpne
henvisningsdokumenter uten ny kontakt. Det er etablert to fagfora i sykehuset som
arbeider med dette.
Klinikkene har startet en kontrollaktivitet for å sikre at antallet åpne dokumenter
reduseres. Problemstillingen diskuteres månedlig i de etablerte fagfora.
2

Områdegeriatrisk team
Norsk pasientregister
4
Brystdiagnostisk senter
3
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Klinikkene har også startet en kontrollaktivitet for å sikre at antallet pasienter uten
planlagt kontakt blir avsluttet korrekt. Problemstillingen diskuteres månedlig i de
etablerte fagfora. Det varierer hvor langt klinikkene er kommet med dette arbeidet og
UNN har ved utgangen av august 29.000 pasienter som står uten planlagt kontakt
tilbakedatert fra 2010. 10.000 av disse er røntgenhenvisninger i DIPS som er håndtert i
røntgensystemet.

Ved utgangen av august hadde UNN 22.000 åpne dokumenter eldre enn 14 dager. Det er
stor variasjon i ”normalt nivå” ut fra avdelingenes virksomhet. Også her er det variasjon
i hvor langt klinikkene er kommet i arbeidet med å definere sitt normale nivå.
Det er planlagt målrettet undervisning i pasientadministrative rutiner i forbindelse med
ny pasientrettighetslov. I den forbindelse vil det bli gjennomgått rutinemessig korrekt
pasientadministrative registrering. Opplæringen skal være gjennomført innen
1.11.2015.
UNN vil i tredje tertial etablere felles krav til godkjenning av ulike dokumenttyper i DiPS
der dette er mulig, og en handlingsplan for å nå de mål som settes.
Nordlandssykehuset ser behov for økt ledelsesfokus på disse områdene fordi dagens
status er langt fra tilfredsstillende. Det er allerede laget regionale prosedyrer
vedrørende åpne henvisningsperioder uten planlagt kontakt (PR27718) og for å finne
åpne dokumenter eldre enn 14 dager (PR 25760). Det er ønskelig at antallet åpne
dokumenter skal bli mulig å vise i Visual Analytix på avdelingsnivå, slik at også ledere
som ikke har tilgang til DIPS kan få en oversikt over dette. Inntil videre brukes DIPS
rapport D-9586 og D-9582 i dette arbeidet.
Arbeidet med åpne dokumenter har bidratt til at antallet ikke øker, men nivået er
fortsatt høyere enn ønsket normalnivå.
Åpne dokumenter mer en 14 dager gamle
Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer
enn 14 dager gamle

jan

22 086

feb

mar

20 909

20 572

apr

19 880

mai

21 588

jun

jul

22 285

aug

20 521

I forbindelse med HOS trinn 2 gjøres det en ryddejobb med gjennomgang av alle felles
arbeidsgrupper. Dette skal bidra til å få lukket mange av de eldre åpne dokumentene slik
at en kommer nærmere å definere et normalnivå.
Pasienter med åpen henvisningsperiode

Antall pasienter med åpen
henvisningsperiode uten ny
planlagt kontakt

jan

feb

mar

apr

mai

30812

31782

32254

32716

34192

jun

Jul

35085

aug

35012

Antallet pasienter med åpen henvisningsperiode er alt for høyt, og arbeidet har så langt
kun stoppet veksten, men ikke redusert antallet i særlig grad. Dette området vil bli fulgt
opp videre.
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Helgelandssykehuset har laget handlingsplan for arbeidet. Antall åpne dokumenter og
åpne henvisningsdokumenter er ikke brakt under kontroll innen utgangen av 2. tertial,
men i løpet av 2. tertial er antall åpne dokumenter redusert med 11 % og antall åpne
henvisningsdokumenter redusert med 25 %. Arbeidet i tråd med handlingsplanen har
gått seinere enn forutsatt under sommeravviklingen, men arbeidet intensiveres og
oppfølging av handlingsplanen er også rapportert til Helse Nord sammen med
handlingsplan for arbeid med ventelister/fristbrudd og langtidsventende 22.09.2015.

Finnmarkssykehuset har laget handlingsplan for åpne dokumenter og åpen henvisning.
Denne finnes i Docmap, og er sendt på høring til klinikksjefene. Flere klinikker har
allerede startet arbeidet iht. handlingsplanen. Hammerfest har dette i sin tiltaksplan for
2015 og følger opp lederne slik at antall åpne dokumenter og åpne henvisninger går ned
og holdes under måltall. Målet på ikke godkjente dokumenter er satt til 300, klinikken
ligger pr i dag på 319. Åpne henvisninger har et måltall på 150, klinikken ligger pr i dag
på 417.

Ventetid for rekonstruksjon av bryst
Ventetiden ved UNN for primærrekonstruksjon og sekundær rekonstruksjon av bryst er
nå innenfor nasjonale retningslinjer. For pasienter som skal ha korreksjoner, utskifting
av rekonstruksjonsballonger og brystvorterekonstruksjon er ventetiden 12-16 måneder
lengre enn ønsket. Manglende operasjonskapasitet er hovedårsaken til at disse
pasientene ikke blir ferdigbehandlet innen nasjonale frister.
Ved Nordlandssykehuset er ventetiden etter brystkreft ca 12 måneder.

Helgelandssykehuset har hatt bedre kapasitet og har derfor kunnet ta imot pasienter fra
andre deler av regionen. De har behandlet to pasienter med rekonstruksjon av bryst, og
mottatt ca 25 pasienter fra UNN i 2015. Alle har fått tid for behandling eller er
ferdigbehandlet.
Omskjæring av gutter
Nordlandssykehuset har per i dag ingen operatører eller opererende team som ønsker å
delta i rituell omskjæring av gutter. Etablering av tilbud gjennom private aktører har
heller ikke lykkes. Det er derfor gjort avtale med Helse Midt-Norge om at gutter kan
henvises til St. Olavs hospital for rituell omskjæring.
Andel legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek
Nord
Legemiddelgjennomganger er gjennomført i alle sykehusforetak med unntak av
Finnmarkssykehuset, der det bare er gjort legemiddelsamstemminger.
Totalt har farmasøyter ansatt i Sykehusapotek Nord gjennomført 1065
legemiddelgjennomganger per 2. tertial 2015.
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Ved UNN er det gjort til sammen 309 legemiddelgjennomganger i 2. tertial, fordelt
mellom sengepost for urologi, gynekologi og endokrin kirurgi (13), intensiv (112),
alderspsykiatrisk avdeling (150) og pasientsentrert helsetjenesteteam (34). Intensiv,
alderspsykiatrisk avdeling og pasientsentrert helsetjenesteteam har
legemiddelgjennomgang som fast aktivitet. Ved andre avdelinger gjøres det sporadisk på
forespørsel.
Nordlandssykehuset er det gjennomført 180 legemiddelgjennomganger av farmasøyt
ansatt i Sykehusapoteket.
Helgelandssykehuset har gjennomført 10 legemiddelgjennomganger i 2. tertial.
Farmasøyt deltar fast i ortogeriatrisk team.
Finnmarkssykehuset har bare gjort legemiddelsamstemming.

Antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek
Nord
Legemiddelsamstemminger er gjennomført i alle sykehusforetak, både i prosjekt
SamStem og som en del av ordinær klinisk farmasi.
I tillegg til samstemminger utført av farmasøyt gjøres samstemminger også av leger og
sykepleiere i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset og UNN, dette som en følge av
prosjekt SamStem.
Farmasøyter ansatt i Sykehusapotek Nord har gjennomført 299
legemiddelsamstemminger per 2. tertial 2015.

Ved UNN er det gjort 48 legemiddelsamstemminger i 2. tertial i forbindelse med
SamStem- prosjektet. Nordlandssykehuset har gjennomført 67.

Helgelandssykehuset har gjennomført 19 i SamStem-prosjektet, og viser også til at
gjennomsnittlig andel pasienter med dokumentert samstemt legemiddelliste ved
innleggelse og utskrivelse i 2. tertial er hhv 68 og 69 %.

For Finnmarkssykehuset vises det til punktet ovenfor om legemiddelgjennomgang.
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4

Kvalitet og pasientsikkerhet

Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid
Foretakene deltar i den nasjonale pasienterfaringsundersøkelsen (PasOpp) for å
framskaffe systematisk informasjon om pasient og brukers erfaringer med
helsetjenesten, som ledd i forbedringsarbeidet på den enkelte avdeling.

Resultatene fra PasOpp-undersøkelsen gjennomgås med relevante sykehusenheter for å
velge ut fokusområder for videre oppfølging, og offentliggjøres gjennom
styrebehandling eller internettsider. UNN, Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset
gjennomfører lokale pasienterfaringsundersøkelser i tillegg til den nasjonale PasOppundersøkelsen. Foretakene involverer pasient og bruker for å få med
pasientperspektivet i forløpsarbeidet.
Åpenhet om uønskede hendelser er viktig informasjon når pasient og bruker skal
vurdere helsetjenesten og ta beslutninger i eget behandlingsopplegg. Foretakene legger
fortløpende utvalgte 3 – 3 meldinger på sine internettsider.
Ha god kvalitet på pakkeforløp og bidra til å lage rapporteringsløsninger i HN LIS
Foretakene har arbeidet godt med å sette opp ansvarsforhold knyttet til
forløpskoordinatorene og registrering av pakkeforløpene. Opplæring er gitt til alle
forløpskoordinatorene. Hos UNN har man også dedikert noen felles ressurser som vil
holde kodekurs jevnlig fremover for å sikre god kvalitet i koderegistreringen.
Foretakene har også deltatt aktivt i å få opp en rapporteringsløsning for å følge opp
pakkeforløp kreft registreringen. Det er laget en rapport med overordnede tall som kan
brukes til styring av arbeidet med pakkeforløpene og en rapport som
forløpskoordinatorene kan bruke til å skaffe seg oversikt over sine pasienter.
Det har vært noen tekniske utfordringer med å få løsningen i drift. Men disse er
forventet løst innen uke 43.
Sykehusinfeksjoner
Indikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt
tidspunkt. Fire typer infeksjoner medregnes i denne indikatoren: urinveisinfeksjoner,
nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient
kan ha flere typer infeksjoner. Denne prevalensundersøkelsen skal gjennomføres to
ganger årlig. De siste resultatene som foreligger, er fra undersøkelsen i mai 2015.
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Figur 16 Utvikling i prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, fra mai 2012 til mai 2015,
fordelt på regionalt helseforetak. Kilde: Helsenorge.no (2012-2014), Folkehelseinstituttet prevalensundersøkelsen våren 2015

Tabell 6 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, mai 2015 fordelt på regionalt helseforetak. Kilde:
Folkehelseinstituttet - prevalensundersøkelsen våren 2015.

Beredskap/informasjonssikkerhet
Samtlige av Helseforetakene har behandlet status for området informasjonssikkerhet i
sine styrer jfr. bestilling i oppdragsdokumentet. Dessverre er ikke styresakene konkrete
nok på tidsplan for lukking av de avvik som er identifisert. Det vurderes derfor slik at
ingen av helseforetakene vil lukke kjente avvik innen fristen 31.12.15. Helse Nord RHF
har med denne bakgrunn bedt om ytterligere konkretisering av helseforetakene jfr.
bestilling under.
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•

•

UNN, NLSH og Finnmarkssykehuset bes redegjøre for sin risikovurdering knyttet til
informasjonssikkerhet i henhold til sjekkliste i faktaark nr 6 i Norm for
Informasjonssikkerhet samt redegjøre for planlagte korrektive tiltak med tidsfrister
som bringer området i tråd med myndighetskrav.
HSYK har rapportert i tråd med faktaark nr 6, og bes redegjøre for identifiserte
korrektive tiltak med tidsfrister som bringer området i tråd med myndighetskrav.

De svakheter som fortsatt foreligger vil inngå i det tertialvise oppfølgingsmøtet med
Helse- og Omsorgsdepartementet 19.oktober 2015. Her vil i tillegg ytterligere avvik
identifisert i rapport fra Riksrevisjonen med tilhørende tiltaksplanen presenteres.
Tiltaksplanen er utarbeidet av Helseforetakene i samarbeid med Nasjonal IKT HF.
Området informasjonssikkerhet er i tiltaksplanen benevnt B.3 og B.5.

5

Personell, utdanning og kompetanse

Brutto månedsverk – eksklusiv innleie
Det vises til styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015, herunder økningen i
bemanningen for 2. tertial 2015.
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset representerer over halvparten av
økningen. Økningen fordelt på stillingsgrupper framgår av tabellen under.
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Foretak
HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

Yrkesgruppe
01. Adm. og ledere
02. Pasientrettede stillinger
03. Leger
04. Psykologer
05. Sykepleiere
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier
07. Diagnostisk personell
09. Drifts/teknisk personell
10. Ambulansepersonell
11. Forskning
SUM ENDRING

2014
229
161
169
40
446
72
55
113
112
0

2015 Endring
233
4
167
6
193
24
45
5
472
26
71
-1
66
11
119
5
116
3
0
0
83

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

01. Adm. og ledere
02. Pasientrettede stillinger
03. Leger
04. Psykologer
05. Sykepleiere
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier
07. Diagnostisk personell
09. Drifts/teknisk personell
10. Ambulansepersonell
11. Forskning

646
512
448
87
1084
188
136
182
167
2

628
515
459
90
1100
186
138
190
166
16

Totalsum
Tabell 7 Gjennomsnittlig endring månedsverk 2. tertial 2015 versus 2014, Helgelandssykehuset og

Nordlandssykehuset

Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger,
sykepleiere, diagnostisk personell, driftsteknisk og forskning.

Ved Helgelandssykehuset har veksten i månedsverk forsterket seg med ca. 10
sammenlignet med 1. tertial. Ved Nordlandssykehuset har veksten i månedsverk blitt
halvert, som gjenspeiler seg blant alle yrkesgruppene.

Andel deltid
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF enn helseforetakene lenger nord i
regionen.

Arbeidet med heltidskultur er et langsiktig arbeid. Trenden i 2015 er at andelen deltid
går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Men blant stillingsgruppene er det stor
variasjon.
Blant stillingsgruppene helsefagarbeider, forskning og diagnostisk personell er trenden
en økende andel deltid. Helsefagarbeidere er også den gruppen hvor
gjennomsnittalderen er høy og sykefraværet relativt høyt.
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-18
3
10
3
16
-2
2
8
-2
14
34

At andelen deltid øker for forskningspersonell er forventet, da flere har forskning som
en del av sitt samlede arbeid.
For stillingsgruppene sykepleiere, drifts-/teknisk og psykologer er trenden en
avtagende andel deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) (Finnmarkssykehuset og
Helgelandssykehuset)
Foretaksgruppen har i Tilleggsdokumentet fått pålegg om at alle poliklinikker skal ha en
bemanningsplanleggingshorisont på minimum 6 måneder. Dette skal være
implementert innen 1. januar 2016.
Foretakene har i ulik grad jobbet med ABP-konseptet. Det er investert i flere Gatmoduler for å legge til rette for systemteknisk støtte.

Finnmarkssykehuset har i tillegg til plan lyst ut og tilsatt stilling som prosjektleder.
Utover et samarbeid med Helse Nord, nevnes spesielt at foretaket har et nært samarbeid
med UNN HF.
Helgelandssykehuset har utarbeidet en plan som beskriver hva foretaket skal oppnå ved
ABP og hva som skal gjøres.
Helgelandssykehuset sier i sin plan at de skal kunne bruke aktivitetsbasert
bemanningsplanlegging fra 01. januar 2016.
ABP er en forutsetning for å kunne ha en lang planleggingshorisont.

5.1 Helse, miljø og sikkerhet
Gjennom Oppdragsdokumentet 2015 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider
måltall og handlingsplaner for å redusere sykefraværet. For handlingsplaner og tiltak
vises til styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster.

FIN
UNN
NLSH HSYK
HN IKT HN RHF SANO
2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %
Måltall 2014
7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %
2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 %
Hiå 2015
9,4 % 8,9 % 8,4 % 8,0 % 4,9 % 4,5 % 6,3 %

Tabell 8 Måltall sykefravær i Helse Nord – Hiå 2015

Sykefraværet hittil i år 2015 viser til og med august. Fraværet var unormalt høyt i
februar for hele regionen og påvirker tertialfraværet i stor grad. Det er allikevel viktig at
foretakene fortsetter å øke kunnskapsgrunnlaget og realiserer gevinster gjennom ulike
tiltak.
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