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Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2019
med risikovurdering av overordnede mål
Saksdokumentene var ettersendt.

Formål
I denne styresaken informeres styret i Helse Nord RHF om ledelsens gjennomgang av
virksomheten for 2019. Rapporten (se vedlegg 1) ble behandlet av ledergruppen i Helse
Nord RHF i møte 4. februar 2020, og er oppdatert etter innspill fra ledergruppen.
Sammenheng med grunnleggende verdier
Formålet med ledelsens gjennomgang er å vurdere om virksomhetens styringssystem er
egnet til å håndtere oppgaver og utfordringer som virksomheten står overfor. Arbeidet
skal bidra til økt kvalitet i arbeidsprosesser og større trygghet for at virksomheten har
en systematisk tilnærming til egenvurdering og forbedringsarbeid.
Bakgrunn
Minst en gang årlig skal ledelsen foreta en systematisk gjennomgang av virksomheten,
heretter kalt ledelsens gjennomgang, jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helseog omsorgstjenesten § 8 f): Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å
sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.
Forbedringsarbeidet omhandler følgende oppgaver som er nærmere beskrevet i vedlegg
1 til rapporten:
 § 6: Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter
 § 7: Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter
 § 8: Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter
 § 9: Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter
Gjennomgangen skal besvare grunnleggende spørsmål:
 Oppnår Helse Nord sine nasjonale og regionale styringsmål?
 Overholdes gjeldende lover og forskrifter?
 Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av
virksomheten?
Om vurderingen
Arbeidet startet høsten 2019, bl. a. med vurdering av Ledelsens gjennomgang fra
regionens helseforetak.
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En arbeidsgruppe ble satt sammen av medarbeidere fra fagavdelingen, eieravdelingen
og kvalitets- og forskningsavdelingen. Samarbeidet i arbeidsgruppen har vært godt, og
startet med en grunnleggende prosess med å definere hva styringssystemet til Helse
Nord RHF består av.
Styringssystem skal forstås som den del av virksomhetsstyringen som omfatter hvordan
virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen1.
Utfordringen med oppgaven er å skille mellom fokus på resultatoppnåelse og fokus på
selve styringssystemet. Det er også vanskelig å gjøre en nøyaktig avgrensing av
faktagrunnlag og Helse Nords ansvar versus helseforetakenes? Formålet med arbeidet
er å forbedre styringssystemet, slik at risiko minimeres/håndteres og sannsynligheten
for bedre måloppnåelse øker.
Årets gjennomgang har vært mer strukturert enn tidligere, hvilket er et uttrykk for
større grad av forståelse for hensikten med arbeidet, og at læring har funnet sted.
Måloppnåelse er vurdert innenfor de viktigste områdene, og viser i tråd med øvrig
virksomhetsrapportering til styret, at det pågår mye godt arbeid, og at det fremdeles er
rom for forbedring innenfor flere områder.
Anbefalinger knyttet til forbedring av styringssystemet
Etter gjennomgang av oppgavene som ligger innenfor forskriftens § 5-9 (se vedlegg 2) er
vurderingen at i forbedringen av styringssystemet bør Helse Nord RHF fokusere på å:
1. Definere styringssystemet tydeligere
2. Korrigere svakhetene ved styringssystemet, slik beskrevet i punkt 5.5 i rapporten.
3. Se til at medarbeidere forstår formål, rekkevidde og egen rolle i styringssystemet
bedre.
4. Styrke kompetansen og ressursene rundt virksomhetsstyring med utgangspunkt i
omforent risikobilde og handlingsplaner knyttet til de tiltak som er definert som
viktigste drivere2 for måloppnåelse
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør ser at Helse Nord står overfor store omstillingsutfordringer fremover.
Flere drivere vil endre helsetjenesten: aldrende befolkning, økt antall pasienter med
kroniske lidelser, informasjonsrevolusjonen, teknologiske og medisinske fremskritt og
en endret pasientrolle er blant de viktigste.
Utfordringen for Helse Nord RHF er å organisere og drive virksomheten slik at vi både
kan gi et godt tilbud på kort sikt, og samtidig identifisere og gjennomføre endringer som
er nødvendige for fremtidsbildet 2035-2040.

1
2

Ref. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren, §4.
Driver: Aktiviteter som må adresseres for å oppnå mål
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Ledelsens gjennomgang for 2019 viser at Helse Nord RHF har potensiale for å bli mer
systematisk i sin tilnærming til virksomhetsstyring.
Adm. direktør mener at det anbefalingene om forbedring av styringssystemet, og hvilke
områder/oppgaver som bør forsterkes, er adekvate for de utfordringene Helse Nord står
overfor.
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av
virksomheten 2019 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp forslag til forbedring av styringssystemet som er
kommet frem under Ledelsens Gjennomgang for 2019.
Bodø, den 19. februar 2020
Cecilie Daae
adm. direktør
Vedlegg:
1. Rapport Ledelsens gjennomgang 2019
2. Oversikt over oppgavene knyttet til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgssektoren
3. Ledelsens gjennomgang 2019 - vurdering av styringssystemet (oversikt over
faktagrunnlag og statistikk benyttet i gjennomgang av styringssystemet)
4. Årshjul for virksomhetsstyringen
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Ledelsens gjennomgang 2019

En gjennomgang av styringssystemet i Helse Nord RHF
Ledermøte 4. februar 2020
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1. Formål
Minst en gang årlig skal ledelsen foreta en systematisk gjennomgang av virksomheten, heretter
kalt ledelsens gjennomgang, jf. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten § 8 f):
«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig
statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til
kontinuerlig forbedring av virksomheten.»
Forbedringsarbeidet omhandler følgende oppgaver som er nærmere beskrevet i vedlegg 1:
§ 6: Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter
§ 7: Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter
§ 8: Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter
§ 9: Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter
Formålet med Ledelsens gjennomgang er i hovedsak å besvare:
 Oppnås Helse Nords regionale styringsmål:
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen:
a. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
b. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
c. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp



Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av
virksomheten?

2. Gjennomføring
Ledelsens gjennomgang ble gjennomført i perioden nov 2019 – jan 2020 med hovedaktivitetene:


Beskrive Helse Nord RHFs styringssystem (kap.3)



Fremskaffe og sammenfatte faktagrunnlag/statistikk, resultater inkludert status for
oppfølgingspunkter fra forrige gjennomgang og viktige endringer i tiden framover som
man vet vil berøre virksomheten. (kap.4 og vedlegg 2)



På basis av faktagrunnlaget utarbeide et grunnlag for ledergruppens vurdering av risikoog forbedringsområder i styringssystemet (kap.4 og 5)



Ledergruppens gjennomgang av informasjonsgrunnlag, vurdering og forslag til tiltak
fremkommet i prosessen, og under endelig gjennomgang i møte 4. feb. 2020. (kap. 5)
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3. Styringssystem for Helse Nord RHFs virksomhet
Styringssystem omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres
og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lovgivning eller andre
pålegg/oppdrag, ref. vedlegg 1. Øverste leder avgjør hvordan styringssystemet skal etableres,
hvordan tjenestene skal leveres og dokumenteres innenfor virksomheten.
Helse Nord RHF får sine krav, mål og rammer for virksomheten gjennom årlige
oppdragsdokument, foretaksmøter og oppfølgingsmøter. Å sikre at vi har gode rutiner for å
planlegge, gjennomføre og følge opp disse styringskravene er sentralt for virksomhetsstyringen.
Regional utviklingsplan 2035 rulleres i 4-års syklus i tråd med «Nasjonal helse- og sykehusplan».
Sistnevnte er naturlig nok grunnlag for oppdragsdokument og foretaksprotokoller til regionale
helseforetak. På samme måte er den regionale utviklingsplanen grunnlag for oppdragsdokument
til helseforetakene og andre regionale endringstiltak. Virksomhetsstyringen er illustrert i figur 1,
og støttes opp av regelmessig oppfølgingsmøter på ulike arena slik skissert i et årshjul se vedlegg
3.
Helse Nord RHFs styringssystem skal være dokumentert i kvalitetssystemet: DocMap.
Hovedprosessene i virksomhetsstyringen er også dokumentert i en regnearkmodell med roller
og ansvar. Dokumentasjonen er gjenstand for kontinuerlig forbedring.
Vedlegg 2 viser oversikt over hvilke elementer som er vurdert som en del av styringssystemet,
med referanse til DocMap. Annet faktagrunnlag og relevante referanser er også tatt med.

Figur 1– Sammenhengende virksomhetsstyring i Helse Nord RHF, etter forskrift om ledelse- og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
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Avgrensning
Adm. direktør har ansvaret1 for den daglige driften av Helse Nord RHF. I tillegg skal adm.
direktør gjennomføre løpende oppfølging av helseforetak som Helse Nord RHF eier, og påse at
virksomheten er i samsvar med vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret.
Adm. direktør skal, innenfor de til enhver tid vedtatte budsjetter, aktivt bidra til å sikre
videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Helse Nord RHF og helseforetak eiet av Helse
Nord RHF.
Administrerende direktør skal tilrettelegge for
- Samarbeid i regionen og med andre regioner når dette er egnet til å fremme formålet til
Helse Nord RHF
- Samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme Helse Nord RHF’s formål
- Bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene
slik at pasientene sikres et helhetlig tilbud
- Bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universiteter og høgskoler
- Samarbeid og dialog med pasient- og brukerorganisasjoner og ansattes organisasjoner og
vernetjenesten
Ledelsens gjennomgang for Helse Nord RHF 2019 begrenses ut fra dette til primært å omfatte:
- overordnet styringssystem med hovedprosesser
- interne forhold i Helse Nord RHF
- oppfølging av underliggende helseforetak (med vekt på hvilke prosesser RHF-et har for å
ivareta «sørge-for ansvaret»).

Lover, forskrifter som regulerer virksomheten
De viktigste lover forskrifter som regulerer virksomheten for Helse Nord RHF fremgår i tabell 1.
Lov
Helseforetaksloven
Lov om spesialisthelsetjenesten
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgssektoren
Pasient- og brukerrettighetsloven
Personopplysningsloven
Sikkerhetsloven
Sameloven

Lov
Offentlighetsloven
Forvalningsloven
Arkivloven
Regnskapsloven
Arbeidsmiljøloven
Lov om offentlige anskaffelser
Likestillingsloven

Tabell 1 – Viktigste lover og forskrifter som regulerer virksomheten

1

Docmap PR11663 – instruks for adm.direktør Helse Nord RHF
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4. Grunnlag for å vurdere risiko og forbedringsområder
Vedlegg 2 er en oversikt over styringselementer med faktagrunnlag/statistikk som er vurdert
under ledelsen gjennomgang, resultater/viktige funn og en vurdering av i hvilken grad
elementet/verktøyet fungerer i styringssammenheng. I dette kapitlet redegjøres status på tiltak
besluttet i fjorårets ledelsens gjennomgang, vesentlige hendelser i 2019 som ikke var forutsatt
og viktige endringer vi vet kommer som vil utfordre styringssystemet.

Status for oppfølgingsområder 2019
I ledelsens gjennomgang 2018 ble det pekt ut ni oppfølgingsområder. Tabell 2 viser tiltak som er
iverksatt og vurdering av status på disse.
Oppfølgingsområder
fra 2018 til 2019
1. Sikre økonomisk
kontroll slik at
ambisjonene i
langsiktig inv.plan
opprettholdes
2. Samhandling mellom
spesialisthelsetjeneste
og kommunale
tjenester

3. Prioritering innen
gitte økonomiske
rammer
a) Den Gylne regel
b) Kostbare legemidler
c) Persontilp. medisin
4.Redusere uønsket
variasjon i
pasientbehandling

5. Gevinstrealisering av
endringstiltak

Gjennomførte tiltak 2019

Status pr desember 2019

 Reg. prosjekt som utreder økon.
bærekraft – styresak 122-2019.
 Handlingsplan for å redusere
innleie -styresak 122-2019.
 Styreseminar oktober om
tiltaksplaner og styrenes ansvar.
 Fastlegeordningen vurdert
 Fortsatt satsing IKT
(dialogmeldinger, elektronisk
rekvirering av lab.tjenester (ERL)
 Avviksrapportering mellom HF og
primærhelse gjennomgått

Forventet økonomisk
resultat for 2019 er ca. 90
mill. kr. svakere enn plan.
Kostnader til innleie av
helsepersonell er ca 160 mill.
kr. høyere enn budsjett.

a) Synliggjort i oppfølgingsmøter og
virksomhetsrapporter.

a) Varierende måloppnåelse
på ventetider, aktivitet og
kostnader.
b) Følges opp i fagsjefsmøte,
blir også tema i
økonomisjefsmøte.

b) Nasjonale tiltak i
legemiddelinnkjøpssamarbeidet
c) Ingen særskilt oppfølging

I lys av utfordringene
fremover bør
samhandlingsområdet
høyere opp på agenda i 2020

 Rapport AIM – 12.09.2019 –
forbedringsområder
 OD-oppdrag på reduksjon
 Helseatlas: Se psykiatrirapport
 PCI – prosjektgjennomføring
 Luftamb.; anal.arb. forts. 2020

Redusert uønsket variasjon
skulder/kne-operasjoner.

a) Regionalt prosjekt reorganisert

Ingen regional oversikt over
gevinstplaner av prosjekt. I
regional prosjektportefølje er

Behov for mer systematisk
oppfølging med IKT-støtte
PCI: Åpne feb. 2020
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a) Innkjøp
b) Pasientreiser

c) Innføring av DIPS
Arena og elektronisk
medikasjon og kurve

b) Digitaliseringsraten for Helse Nord
er lavere enn forutsatt i prosjekt.
Reisekostnader har gått ned.
c) Innføring er forsinket. Tett
leverandøroppfølging – forbedret og
replanlagt pilotering
Jobbes med gevinstplaner
Prosjekt og porteføljekontoret er
etablert våren 2019.

det få/ingen prosjekt som
har vedtatt gevinstplaner.
Felles metoder/rammeverk
for gevinstrealisering under
utvikling.
Nødvendig å jobbe langsiktig
med kultur, kompetanse,
rammeverk og verktøy for
gevinstrealisering.

6. Sikre optimal
Veileder for funksjonsdeling
funksjonsdeling mellom utarbeidet.
helseforetakene
Utredning om trombektomi og
nyfødtmedisin pågår

Behov for mer strukturert
formell dokumentert
saksbehandling.

7. Sikre tilstrekkelig og
kvalifisert personell

 Videreført reg. samarbeid for økt
kompetanse i bem.analyse og felles
maler for bem.data i Helse Nord-LIS

Behov for økt ressurs for
regionalt samarbeid om
bemanningsanalyse og data i
Helse Nord-LIS

 SamUT (dimensjonering og innhold
i helseutdanningene)

SAMUT fungerer som
forutsatt i mandat og
prosedyrer

a) Redusere sykefravær
b) Rekruttere og
beholde personell

 Regional handlingsplan rekruttering
 Ledermobilisering
 Sykefravær
 Samarbeid NAV
8. Øke forsknings- og
innovasjonsaktiviteten

9. Sikre kontroll på IKT,
beredskap og
informasjonssikkerhet

 Økt fokus på riktig adressering
ved publisering (krav i OD)
 KlinReg – større
forskningsprosjekter som
innbefatter flere HF og universitet
Styringssystem for info.sikkerhet er
revidert. Utfordring med
implementering, krever prioritering
av ressurser.

Handlingsplan rekruttering
oppdatert desember 2019
Reg. nettverk for sykefravær
og ledelse/ledermobilisering
forankret, ressurssatt og
under etablering.
Godt samarbeid med NAV
både regionalt og nasjonalt.
Gjennomført.

Fortsatt potensiale.
Oppfølging Riksrevisjonens
undersøkelser pågår.

Tabell 2 Oppfølgingsområder fra ledelsens gjennomgang 2018, gjennomførte tiltak i 2019 og status på området

7
Styremøte i Helse Nord RHF
26FEB2020 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse nr. 1

side 54

Andre vesentlige hendelser 2019
I 2019 har det vært vesentlige hendelser som ikke var identifisert som risikoområder ved
ledelsens gjennomgang 2018. De viktigste er omtalt nedenfor.
Manglende stabilitet i luftambulansetjenesten
Operatørbytte for ambulansefly med virkning fra 1.7.2019 ble mer komplekst enn forutsatt.
Helse Nord RHF hadde grønn beredskap med rapporteringsregime (HelseCIM) i 37 døgn før alt
personell var utsjekket og tjenesten kom over i normal drift. Ny operatør har hatt utfordringer
med å sikre tilstrekkelig bemanning, i tillegg til omfattende tekniske problemer. 7. desember ble
det satt gul beredskap med møte- og rapporteringsregime som omfattet hele landet.
Med bakgrunn i forslag i Stortinget, Dokument-8-224 S, har helse- og omsorgskomiteen vurdert
forslag om be Luftambulansetjenesten HF å annullere kontrakten med operatør. Forslaget ble
nedstemt, dog med vedtakspunkt 3: Stortinget ber regjeringen utrede offentlig/ideell drift av
luftambulansetjenesten, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
Helse- og omsorgsdepartementet har satt ned et «ekspertutvalg» for å vurdere muligheter og
risiko for en eventuell «in-sourcing» av tjenesten. Spesialisthelsetjenesten har hittil frarådet slik
beslutning. Rapportens skal leveres innen 31. des. 2020

Utredning sammenslåing UNN/Finnmarksykehuset
Helse Nord RHF fikk i foretaksmøte 7. mars 2019 i oppdrag å utrede en sammenslåing av
Universitetssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF. Oppdraget er begrunnet bl.a. med:






De spesielle utfordringene med tilbudet av spesialiserte helsetjenester i de to nordligste
fylkene med store og tynt befolkede arealer som krever desentraliserte tjenester og
omfattende prehospitale tjenester.
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som landets minste regionsykehus sine
spesielle utfordringer med å tilby spesialiserte tjenester og fylle rollen som
universitetsykehus og den avhengigheten helsetilbudet i nord har til et sterkt UNN.
Det er en klar målsetting at både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og det
spesialiserte tilbudet ved UNN skal videreutvikles og styrkes.

I protokollen fra foretaksmøtet heter det bl.a.: Foretaksmøtet ønsket å få en grundig vurdering av
om det samlede tjenestetilbudet kan styrkes ved å slå sammen de to helseforetakene. Dette kan gi
grunnlag for et enda bedre samarbeid og mer sømløse pasientforløp, og også muligheter for å
utnytte personellressursene bedre.
Det vises til styresak 121-2019, hvor vedtak er fattet om å ikke anbefale sammenslåing av
helseforetakene. Høringsfrist er satt til 20. mars 2020.
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Begge disse sakene kan medføre vesentlige endringer i langsiktige prioriteringer for Helse Nord.
Refleksjonen under ledelsens gjennomgang var at årsaken til at vi ikke forutså dette tidligere:



Operatørbyttet i Luftambulansetjenesten HF gjaldt en allerede inngått kontrakt med en
stor leverandør som hadde lang erfaring med denne type tjeneste.
Vedtaket om å utrede en eventuell sammenslåing av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
var en politisk beslutning under regjeringsforhandlingene. De politiske interessene i VestFinnmark knyttet til spesialisthelsetjenesten var godt kjent, og tiltak iverksatt med
etableringen av Klinikk Alta og Sami Klinikkha i Karasjok.

Viktige utfordringer vi vet kommer
Fem hoveddrivere2 vil endre helsetjenesten i årene fremover:

Figur 2 – drivere som vil endre helsetjenesten

Utfordringen for Helse Nord RHF er å organisere og drive virksomheten slik at vi både kan gi et
godt tilbud på kort sikt, og samtidig identifisere og gjennomføre endringer som er nødvendige
for fremtidsbildet 2035-2040.
Prognoser viser at befolkningen vil fortsette å øke. Fødselstallene går ned, vi blir flere eldre, og
forsørgerbrøken vil komme under kritisk nivå flere steder i Nord-Norge. Ref. fig 1,2 og 3.

2

Driver: Spesifikke tiltak som vil føre til endringer/forbedringer
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Figur 3 Fødselstall i Norge 2000-2019

Figur 4 Gj.snitt levealder Norge 1968-2018

Figur 5 Forsørgerbruk (antall yrkesaktive 20-65 år) i Nord-Norge (inkl./ekskl. trygdede)

Utviklingen viser at vi kan behandle mer og flere pasienter. Noen sykdommer blir mindre
truende, andre vokser i omfang, ref. figur 6:
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Figur 6: Endring i sykdsomsbilde 2014.

I Nasjonal helse- og sykehusplan – i korte trekk innleder helseministeren med følgende:
«Utfordringen som dette gir for helestjenesten, er svært omfattende. Det å bare fortsette som nå er
ikke et bærekraftig alternativ. (…)Vi trenger både det store og det lille sykehuset i morgendagens
helsetjeneste. Men vi må bruke dem på en klokere måte. Derfor skal ulike sykehus i framtiden jobbe
som team. Da vil pasientene få et mer samlet tilbud nær der de bor. (…) Fornye, forenkle og
forbedre helsetjenesten betyr å styre mer etter kvalitet. Målet vårt er først og fremst gode
helsetjenester for paseintene. Vårt prosjekt er å skape pasientens helsetjeneste. Det betyr trygge
sykehus og bedre helsetjenester – uansett hvor du bor.»
Økonomisk handlingsrom
I perioden 2011 frem til i dag har Helse Nords kostnadsutvikling har vokst mer enn planlagt.
Særlig gjelder dette kostnader til innleie av helsepersonell, men også andre områder. For å sikre
økonomisk handlingsrom til utvikling av helsetjenesten, kombinert med utvikling og
modernisering av bygg og IKT, er det nødvendig å gjøre tilpasninger som kan frigjøre ressurser
på noen områder. Det vises til styresak 122-2019 for mer informasjon.
Konklusjon
Kombinasjonen av lave fødselstall, økning i antall eldre og endring i bosettingsmønster
kombinert med større forventninger til helsetjenesten, kommer til å gi store utfordringer i årene
fremover. Å løse bemanningsbehovet med innleie av helsepersonell er ikke økonomisk
bærekraftig, og heller ikke ønskelig ut fra et kvalitetsperspektiv. Det er derfor avgjørende at
kunnskapen om behovet for å fornye helsetjenesten får større plass, slik at det i det offentlige
rom skapes forståelse for fremtidige omstillinger.
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5. Ledelsens gjennomgang vurderinger av utfordringer og forslag
til tiltak 2020
I dette kapittel gis en vurdering av:


Oppnås Helse Nords regionale styringsmål3:
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen:
a. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
b. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
c. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning.
3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
4. Innfri de økonomiske mål i perioden.
5. Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp






Overholdes gjeldende lover, forskrifter og faglige anbefalinger?
Har foretaket tilfredsstillende avviks- og meldekultur?
Er dokumentstyringen tilfredsstillende?
Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig forbedring av
virksomheten?

I siste del av kapitlet foreslås forbedringstiltak i styringssystemet.

Måloppnåelse regionale styringsmål
Det er en vedvarende risiko mht uønsket variasjon i kvalitet i flere store, alvorlige pasientforløp.
Dette gjelder behandling av hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes (voksne og barn), hoftebrudd og
kreft. I tillegg har vi utfordringer med pasientforløp (prosessindikatorer) rundt psykisk helse og
TSB, samt de store kreftpakkeforløpene. Vi har i tillegg kjente risikoområder, som for eksempel
akuttmottak, hvor vi ikke har definert eller utviklet kvalitetsindikatorer. Innenfor psykisk helse
og rus er man i gang med innføring av kvalitetsregister, men det vil fortsatt ta noe tid før vi kan
ta ut analyser og rapporter.
Fokus for 2020 må være forbedringsarbeid som helseforetakene i fellesskap må løse, der det er
stor nytte av å lære av hverandre. I tillegg må det lokale forbedringsarbeidet understøttes med
lederutvikling, og oppfølging/synliggjøring av kritiske parameter. Arbeidet med å videreutvikle
dashboard i datavarehus er en del av dette arbeidet.
En samlet vurdering av resultat måloppnåelse for overordnede styringsmål er vist i tabell 3
nedenfor. Fargekode grønn: forbedring gul: uendret, rød: dårligere

3

Regionale styringsmål er utarbeidet i samarbeid med adm. direktører i helseforetakene. I 2019
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Nasjonale
mål

Delmål som skal bidra til oppfylle de regionale og nasjonale overordnede styringsmål for 2019

1

Oppfylle nasjonale krav til kvalitet- og sikkerhet i
pasientbehandlingen
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

2

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

B

Sikre god pasient- og brukermedvirkning
Minimum 150 nye behandlingsbeskrivelser skal publiseres
Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell
Sykefravær skal samlet være under 7,5% innen 2021

A

1

C

Regionale mål

1

2

Øke andelen faste heltidsansatte sykepleiere med 1 prosentpoeng
sammenlignet med 2018
Andel helsefagarbeidere skal innen 2021 være over 5%
Innfri de økonomiske mål i perioden
Se resultatkrav fra Helse Nord
Investeringer er gjennomført ihht vedtatt ramme (tid, kostnader og innhold)

3

Redusere antall ad-hoc anskaffelser

E

Samhandling
Andel legemiddellister som er samstemt inn etter ny prosedyre (i DIPS
medikamentmodul) skal være mer enn 90 %
Antall samhandlingsavvik meldt fra kommune
Antall samhandlingsavvik meldt fra spesialisthelsetjenesten
Antall gjennomførte utskrivingssamtaler med farmasøyt

2
3

D
1

1
2
3
4

HSYK HF

MÅL
> 150

NLSH HF

UNN HF

FIN HF

SANO HF

HN IKT

-

-

i/a

i/a

Sikre god pasient- og brukermedvirkning
144

98

158

Sikre tilstrekkelig kvalifisert personell
< 7,5%

7,3 %

Øke 1pp

>5%

4,2 %

8,3 %

8%

8,5 %

7,7 %

5,3 %

0,8 %

2%

0,5 %

i/a

i/a

3,1 %

3,3 %

i/a

i/a

4%

Innfri de økonomiske mål i perioden
+ 15 mill.kr

-20 mill. kr

-40 mill.kr

-57 mill.kr

+ 4 mill. kr

+ 3 mill. kr

36,5 %

379 %

68 %

80 %

22 %

37 %

83 %

3

0

i/a

Samhandling
> 90%

63 %

39 %

36 %

71 %

i/a

i/a

Antall
Antall

110

13

383

84

i/a

i/a

13

10

23

i/a

i/a

>X*

i/a

i/a

i/a

i/a

332

i/a

Tabell 3 Måloppnåelse sammenliknet med 2018

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Kreftpakkeløp
Innenfor de store kreftpakkeforløpene (bryst, lunge prostata, tykk- og endetarm og nyre) ligger
Helse Nord under måloppnåelse på 70 %, men siste tertial viser positiv utvikling i forhold til
måloppnåelse (fra 62% til 67%). Vi lykkes med å inkludere nye pasienter i pakkeforløp, men ser
at over 50% av disse pasienter viser seg å ikke ha kreft. Totalt antall henvisninger med pasienter
hvor det mistenkes kreft er stor og tendensen er økende. Det betyr et stort press på diagnostisk
avklaring i våre sykehus.
Epikrisetid
I 2. tertial 2019 var gjennomsnittlig 63,5 prosent av epikrisene sendt innen en dag etter
utskrivelse fra somatisk helsetjeneste i Helse Nord. Gjennomsnitt for landet var 55,2 %.
Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner- andel utsettelser.
Gjennomsnitt Helse Nord er 6,61 % mot 5, 69 % for hele landet. Nordlandssykehuset HF er
på topp med 9,05 % og Finnmarkssykehust HF ligger lavest med 2,78 %. I 1. tertial 2019
lå Helse Nord på 7,2 % og i 2. tertial 2018 på 6 %.
Uønsket variasjon i forbruk
Rapport fra SKDE i november 2019 viser at det var stor variasjon innad i Helse Nord når det
gjelder bruk av spesialisthelsetjenester innenfor rus og psykiatri i den undersøkte perioden. En
fant stor og uberettiget geografisk variasjon i bruk av polikliniske kontakter, institusjonsopphold
og oppholdsdøgn både for pasienter i psykisk helsevern for voksne (PHV) og for pasienter i
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I PHV var variasjonen særlig stor for pasienter med
alvorlige psykiske lidelser, noe som kan tyde på ulik prioritering av disse pasientene ved
forskjellige behandlingssteder.
I Riksrevisjonen rapport (nov. 2019) om uønsket variasjon i spesialisthelsetjenesten fant man at
det er uønsket variasjon i forbruket av en rekke spesialisthelsetjenester mellom
helseforetakenes opptaksområder. I rapporten poengteres det videre at de regionale
helseforetakene og helseforetakene har i liten grad brukt informasjon om forbruket av
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helsetjenester til å følge opp den faglige praksisen og kapasiteten. I Helse Nord har man
adressert enkelte fagområder med uønsket høy aktivitet, med noe effekt (blant annet acromionreseksjon og menisk-inngrep).
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Utdrag fra styresak 110-2019 Tertialrapport nr. 2-2019:
Hovedbildet er at ventetiden har økt for alle fagområder fra september 2018. Enkelte
helseforetak har redusert ventetid for enkeltstående fagområder (f. eks. psykisk helsevern for
barn og unge i Finnmarkssykehuset HF), for foretaksgruppen er utviklingen i ventetiden stabil
fra 1. tertial 2019 for psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for barn og unge, mens
både TSB og somatikk har kortere ventetid. Aktiviteten er redusert i psykisk helsevern for
voksne. Det er samme trend som fra 1. tertial 2019. Psykisk helsevern for barn og unge og TSB
har aktivitetsvekst som i 1. tertial 2019. Alle fagområder har økte kostnader. Veksten er størst
innen psykisk helsevern for barn og unge og TSB. Kun psykisk helsevern for voksne har lavere
kostnadsvekst enn somatikk. Dermed er måloppnåelsen for indikatoren bedre enn for 1. tertial
2019.
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Omfanget av kvalitetsindikatorer har vokst kraftig de siste årene og fortsetter å vokse. For å
vurdere måloppnåelse om bedre kvalitet og pasientsikkerhet, må en definere hvilke indikatorer
som skal tillegges overordnede styringsverdi i forhold til «sørge-for-ansvaret».
På oppdrag fra HOD i 2016 utredet de regionale fagdirektørene, i samarbeid med SKDE, hvilke
indikatorer de mente er hensiktsmessig mtp et overordnet «sørge-for-ansvar»4. Utvelgelse av
fagområdene og indikatorene i utredningen ble gjort ut fra definerte kriterier om tilgjengelig
datagrunnlag, pålitelighet, alvorlighet, volum, relevans for pasienter og fagfolk og helsepolitisk
betydning. I tråd med disse kriteriene, ble variabler innenfor fagområdene hjerteinfarkt,
hjerneslag, brystkreft, leddproteser, hoftebrudd og ryggkirurgi anbefalt gitt styringsmessig
prioritet. Det er de siste årene utviklet nye indikatorer og oppnådd bedre dekningsgrad innen
store kvalitetsregistre som kreft og diabetes. SKDE anbefaler at data fra disse registrene også
tillegges overordnet styringsmessig prioritet. I det følgende avsnittet presenteres resultater fra
et utvalg nasjonale kvalitetsindikatorer og data fra kvalitetsregistre for å svare ut om RHFet og
foretaksgruppen lykkes med å oppnå bedre kvalitet og pasientsikkerhet, i henhold til oppdraget.
Diabetes voksne og barn
For å bedre kvaliteten innen diabetesomsorgen har man nasjonalt hatt et satsningsområde om å
redusere andel pasienter med dårlig blodsukkerkontroll. Alle sykehus i Helse Nord har forbedret
måloppnåelse i 2018 forhold til 2017 hos barn med diabetes. Det er fortsatt lav måloppnåelse,
men nasjonalt har man satt et ambisiøst mål hos diabetes barn. Hos voksne har vi vedvarende
uønsket variasjon i kvalitet i regionen, selv om flere enheter har lyktes med god forbedring siste
4

SKDE utredning, indikatorer for uberettiget variasjon, utgitt november 2016
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året. Fagrådet for diabetes har evaluert gjeldende regional diabetesplan og denne vil si noe mer
om diabetesomsorgen i regionen.
Hjerneinfarkt
I forhold til målet om å gi trombolyse innen 40 min etter ankomst sykehus har flere sykehus
lyktes med høy måloppnåelse, men vi har fortsatt uønsket variasjon i kvalitet i noen få enheter.
Nasjonalt er gjennomsnittlig andel pasienter som får trombolyse innen 40 min etter ankomst
sykehus 67,5%. Høy måloppnåelse er satt til over 50% og i Helse Nord er gjennomsnittet 64% i
2018. Det er høy måloppnåelse mtp andel pasienter med hjerneslag som behandles ved
slagenhet i regionen, med unntak av to enheter hvor de har moderat måloppnåelse. Det pågår et
prosjekt som vurderer trombektomi-tilbudet i regionen som har medført økt oppmerksomhet
mtp trombolyse-andelen.
Hoftebrudd
To enheter i foretaksgruppen har høy måloppnåelse i forhold til målet om andel pasienter
operert innen 48 timer, ellers moderat-lav måloppnåelse og liten endring/forbedring i forhold til
året før i øvrige sykehus i regionen.
Kreft
Det er anmerkninger fra Kreftregisteret i forhold til uønsket variasjon i kvalitet i enkelte kreftløp
ved enheter som følges opp via fagsjef-linjen. Det er et nasjonalt mål at 70 prosent av
kreftpasienter som er inkludert i et pakkeforløp skal gjennomføre pakkeforløpet innen en
anbefalt forløpstid. Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til
oktober 2019 er på 62 % som er betydelig under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på
65 % for samme periode. Ved siste tertial i Helse Nord har vi en positiv utvikling med fullførte
pakkeforløp 67%. Oppmerksomheten mot å øke måloppnåelse er skjerpet gjennom det
pågående arbeidet med revisjon av regional kreftplan. I tillegg følges kreftpakkeløpene opp nå
månedlig gjennom fagsjefmøte. Det utvikles i tillegg dashbord i Helse Nord LIS for å få bedre
oversikt over kreftpakkeforløpene til fagsjefmøte og til pakkeforløpskoordinatorene.
Hjerteinfarkt
Det er vedvarende uønsket variasjon i kvalitet i behandlingen av akutt hjerteinfarkt i regionen,
hvor gjennomsnittlig måloppnåelse, særlig i forhold til STEMI-pasienter, er under nasjonalt
gjennomsnitt (40% i Helse Nord, 65% nasjonalt). De fleste enhetene i foretaksgruppen har
oppnådd noe bedring i 2018 forhold til 2017. Det er fortsatt uønsket variasjon i kvalitet ved
behandling av NSTEMI-pasienter, nokså uendret fra 2017. Fagrådet for hjerte fikk i oppdrag å
følge opp fagrevisjon av NSTEMI. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt innen sommer 2020.
STEMI-løpene følges opp via fagsjefmøte.
Det vises også til styresak 110-2019 Tertialrapport nr. 2-2019 sammenstilling av indikatorer, side
63 for nærmere informasjon

15
Styremøte i Helse Nord RHF
26FEB2020 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse nr. 1

side 62

Sikre god pasient- og brukermedvirkning
Alle møter avholdt som planlagt. Årsrapport må gjerne bli mer spesifikk på områder som bør
forbedres. Årsrapporten må også beskrive evaluering av opplæring og oppfølging av
brukerrepresentanter i råd, utvalg, arbeidsgrupper mv., og samarbeid med regionens
brukerorganisasjoner, brukerutvalg og ungdomsråd.
Bedre verktøy for å innhente pasienterfaringer er helt nødvendig. Arbeid med å modernisere
PREM5 pågår. Bygges inn i kvalitesregistre og strukturert journal. Ref. Checkware. Operativt
f.o.m. 2021.
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
Arbeid med bærekrafts utfordringer og høy innleie har avdekket at det er behov for mer enhetlig
tilnærming til analyser av sammenheng mellom aktivitet – og bemanningsutvikling i regionen.
Dagens tallgrunnlag varierer og gjør det utfordrende å sammenligne og få fram uønsket
variasjon.
Det er behov for økt prioritering av ressurser som kan følge opp arbeidet med nasjonal
bemanningsmodell.
Innfri de økonomiske mål i perioden.
Foreløpig økonomisk resultat for 2019 viser et overskudd på ca 135 mill. kr., som er ca. 93 mill.
kr. svakere enn langsiktig plan. Størst avvik er knyttet til samlede kostnader til lønn/innleie. Av
helseforetakene har Finnmarkssykehuset det største avviket. Fra styresak 6-2020 Budsjett 2020
– konsolidert, hitsettes:
«Den langsiktige utfordringen i helseforetakene er stor. For 2020 og på lengre sikt er det størst risiko
knyttet til Nordlandssykehuset HF og Finnmarksykehuset HF. Risikoen er knyttet både til
gjennomføringsevne og tempo i omstillingsarbeidet. Helseforetakene har laget omstillingsplaner for å
løse utfordringene, men det er knyttet betydelig usikkerhet til hvor raskt effektene kan oppnås.
Samlet vurderer adm. direktør at risiko for manglende økonomisk resultatoppnåelse for 2020 er høy.
Ved siden av tett oppfølging av helseforetakenes omstillingsarbeid er det et risikoreduserende tiltak å
holde tilbake/begrense bruken av styrets reserve.»
Bedre samhandling med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
I perioden 2005-2019 har det i regi av Helse Nord RHF vært et samhandlingsutvalg bestående av
samhandlingslederne i HF-ene, fastleger fra hvert foretaksområde, og i de senere år en
representant fra Overordnet samarbeidsorgan (OSO) i hvert HF-område, med
samhandlingsansvarlig direktør i Helse Nord RHF som leder. Lederne av

5

PREM: Patient Related Experience Measurement – et mål på pasientens opplevde tilfredshet med helsetjenesten
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praksiskonsulentordningen i hvert HF og regional representant fra Legeforeningen har også
vært invitert til disse møtene. Dette utvalget har hatt 5-6 møter i året.
Med utgangspunkt i inngått avtale mellom Regjeringen og KS, og slik det er utdypet i Nasjonal
helse- og sykehusplan 2020-2023 (NSHP), skal helseforetak og kommuner i løpet av 2020
etablere - eller ha truffet beslutning om etablering - av helsefellesskap innen hvert av de 19
helseforetaksområdene. Helsefelleskapene forutsettes etablert med en arbeidsdeling mellom tre
nivåer. Se figur 7.

Figur 7. Arbeidsdelingen i helsefelleskap

I tillegg til kommuner og helseforetak skal også brukere og fastleger være representert på alle
tre nivåer i helsefellesskapene. Formell beslutningsmyndighet tilligger likevel bare medlemmer
fra helseforetak og kommuner i kraft av deres sørge- for ansvar. Brukere og fastleger har
imidlertid både tale- og forslagsrett i møtene.
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Overholdes gjeldende lover og forskrifter?
Det vises til tabell 1 i kapittel 3 for hvilke områder som er særskilt vurdert. Vurderingen er at det
er behov for forbedring innenfor noen områder:
Helse Nord RHF har svakheter i gjennomføring av rutiner for journalføring. Dette medfører
risiko for manglende dokumentasjon av beslutningsgrunnlag, og risiko for at informasjon ikke er
komplett. Nytt sak- og arkivsystem er implementert og opplæring er gjennomført. Vurderingen
er at det fremdeles er svakheter i rutiner og at området fremdeles må ha høy fokus.
Riksrevisjon gjennomfører regelmessig revisjoner. Riksrevisjonens undersøkelser på
informasjonssikkerhetsområdet følges opp, men er også identifisert som et klart
forbedringspunkt i 2020.
Helseforetakslovens bestemmelser om åpne styremøter og anskaffelsesregelverket vurderes
som godt ivaretatt.
Kunnskapen om offentleglovas bestemmelser kan forbedres. Saker blir ikke unntatt offentlighet
uten tilstrekkelig grunn, men feil unntakshjemmel opptrer med jevne mellomrom. Fristene for å
behandle innsynsbegjæringer overholdes i de fleste tilfeller. Merinnsynsvurderingene og
informasjon om klageadgang kan forbedres.

Avviksbehandling og meldekultur
Det ble meldt totalt 19 avvik og 4 forbedringsforslag i RHF-et i 2019. Primært var dette avvik
knyttet til informasjonssikkerhet og miljø. Med tanke på virksomhetens kompleksitet og
størrelse, synes antall avvik å være lavere enn hva en bør kunne forvente. Det er sannsynlig at
brudd på lov, forskrift, og retningslinjer rapporteres i for liten grad. Dette gjør det vanskelig å ha
oversikt over omfang av slike hendelser. RHF-et bør i større grad ha fokus på å styrke
meldekulturen internt.

Dokumentstyring
Docmap skal benyttes som verktøy for styring og kontroll med styrende dokumentasjon i alle
foretakene i Helse Nord. Omfanget av styrende dokumentasjon øker i raskt tempo, og det er
grunn til å tro at det foreligger dokumentasjon utover det som er nødvendig, og at det foreligger
en betydelig andel «duplikater».
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Figur 8 Antall dokumenter i Docmap

Figur 9 Registrerte hendelser i Docmap

Det er et ønske at flere dokumenter skal ha regional gyldighet, fordi det kan bidra til redusert
uønsket variasjon i foretaksgruppen. Antallet dokumenter med regional gyldighet øker også,
men omfanget er for lavt med tanke på å nå overordnede målsetninger om flere regionale
standarder.

Fungerer styringssystemet som forutsatt og bidrar det til kontinuerlig
forbedring?
Det vises til vedlegg 1 for oversikt over hvilke oppgaver som ligger innenfor forskrift om ledelse
og kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. «Ledelsens Gjennomgang» for 2019 har vært en
god prosess, og ført til høyere grad av modning i organisasjonen med tanke på forskriftens
innhold og formål.
Ledelsens gjennomgang viser at flere av oppgavene som ligger under forskriften (vedlegg 2)
fungerer godt. Vurderingen er at det fremdeles er forbedringspotensiale innenfor noen områder,
se nedenfor.
§5

Omfang og dokumentasjon
 Styringssystemet (j.f. pliktene i §6-9) skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart,
aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.
o «Ledelsens gjennomgang 2019» startet med å definere hvilke områder og
faktagrunnlag som skulle ligge til grunn for gjennomgangen. Dette viste at Helse
Nord RHF må definere styringssystemet tydeligere, og se til at medarbeidere
forstår formål, rekkevidde og egen rolle i styringssystemet bedre.

§6

Om plikten til å planlegge
 Pkt e) Planlegge hvordan risiko kan minimaliseres, særlig mht samhandlingen internt og
eksternt.
o Driverdiagram for måloppnåelse er under utarbeidelse og skal avstemmes med
porteføljestyringen.


Pkt f) Ha oversikt over medarbeidernes kompetanse og behov for opplæring.
o Helse Nord RHF har god oversikt over formell kompetanse. I lys av
utfordringsbildet fremover, bør det gjøres en gjennomgang av behovet for ny
kompetanse.
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Pkt g) Ha oversikt over avvik og uønskede hendelser, relevant statistikk og annen
informasjon som gir faktagrunnlag for vurdering av resultat av tjenesten samt
brukeropplevelser.
o Vurderingen er at det fortsatt kan gjøres forbedringer i avvikssystemet og Helse
Nord LIS, se også §8 og §9

§7

Om plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter
 Pkt c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge (…) og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring (…).
o Vurderingen er at det er særlig arbeidet med å forebygge som fremdeles kan
forbedres.

§8

Om plikten til å evaluere
 Pkt d) Vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, pårørende og brukeres erfaringer.
o Vi har mangelfullt datamateriale, og data som foreligger er ofte for gamle til å
bruke i forbedringsarbeidet. Vurderingen er pasientreiseområdet har rimelig god
oversikt, men også her er data ofte 1 år før vi får dem sammenstilt. Innføringen av
ny generasjon journalsystem med tilhørende skjemaløsninger vil gi helt nye
muligheter for systematisk oppfølging.


§9

Pkt e) Gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan
forebygges.
o Rapporterte avvik blir gjennomgått med tanke på å redusere faren for gjentakelse.
Det er imidlertid en utfordring at det meldes lite avvik.

Om plikten til å korrigere
 Pkt c) Forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke,
rette opp og forebygge (…).
o Vurderingen er at avvik, mangler eller uforsvarlige forhold hurtig rettes opp med
korrigerende tiltak, men at organisasjonen er for lite systematisk med å gå tilbake
til styringssystemet og se til at endringer eller forbedringer blir fanget opp på
prosedyre- eller instruksnivå.
o Kvalitetsstyringssystemet er uoversiktlig, og organisasjonen har ikke
tilfredsstillende eierskap til standarder som skal ligge i bunnen for
virksomhetsstyringen.
o Det må vurderes om styringssystemet er godt nok organisert for å håndtere
forventet utvikling, og hva som bør forsterkes i lys av utviklingen 2019 (mnd
oppfølging, risikobilde)

Videre vises til utfordringsbildet som er beskrevet, vurdering av måloppnåelse og områder som
bør forsterkes/forbedres. Det vises til vedlegg 2 med oversikt over områder som er vurdert, og
hvilke 5 områder arbeidsgruppen mener bør prioriteres fremover:
20
Styremøte i Helse Nord RHF
26FEB2020 - innkalling og saksdokumenter,
ettersendelse nr. 1

side 67

1.
2.
3.
4.
5.

Risikostyring
Oppfølgingsmøtene med helseforetakene
Forbedring av avvikssystem og meldekultur
Informasjonssikkerhet
Arbeidet med å sikre tilstrekkelig kvalifisert personell

Ledelsens gjennomgang - forslag til tiltak
Basert på Ledelsens gjennomgang for 2019, vurderer adm. direktør at Helse Nord RHF i 2020 må
legge mer vekt på:
1. Definere styringssystemet tydeligere
2. Korrigere svakhetene ved styringssystemet, slik beskrevet i pkt 5.4.
3. Se til at medarbeidere forstår formål, rekkevidde og egen rolle i styringssystemet bedre.
4. Styrke kompetansen og ressursene rundt virksomhetsstyring med utgangspunkt i
omforent risikobilde og handlingsplaner knyttet til de tiltak som er definert som viktigste
drivere for måloppnåelse
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Vedlegg:
1. Oversikt over oppgavene som er knyttet til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgssektoren.
2. Oversikt over faktagrunnlag og statistikk benyttet i gjennomgang av styringssystemet.
3. Årshjul for virksomhetsstyring
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250
§ 1.FormålFormålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.
§ 2.VirkeområdeForskriften gjelder virksomheter som er pålagt internkontrollplikt etter
a)helsetilsynsloven § 3b)spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a tredje leddc)helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd ellerd)tannhelsetjenesteloven § 1-3a.Forskriften gjelder også virksomheter som er pålagt plikt til å
arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet etter
a) spesialisthelsetjenesteloven § 3-4a eller
b) helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2.

§ 3.Ansvaret for styringssystemDen som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at
medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette.
§ 4.DefinisjonI denne forskriften betyr styringssystem for helse og omsorgstjenesten den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.
§ 5.Omfang og dokumentasjonStyringssystemet, jf. pliktene i § 6 – § 9, skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.
Hvordan pliktene etter denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.
§ 6.Plikten til å planleggePlikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a)ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring
og pasient- og brukersikkerhet i virksomhetenb)innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavenec)ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge
hvordan dette skal gjøres kjent i virksomhetend)ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller ma ngel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av
kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerhetene)planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksterntf)ha oversikt
over medarbeideres kompetanse og behov for opplæringg)ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten
overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
§ 7.Plikten til å gjennomførePlikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a)sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføresb)sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant
regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemetc)utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner el ler andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen,
inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhetd)sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring
utnyttese)sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.
§ 8.Plikten til å evaluerePlikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a)kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføresb)vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltake ne og planene er egnet til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til
faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhetc)evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningend)vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter,
brukere og pårørendes erfaringere)gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebyggesf)minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig
statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.
§ 9.Plikten til å korrigerePlikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a)rette opp uforsvarlige og lovstridige forholdb)sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet gjennomføres.c)forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
§ 10.IkrafttredelseForskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten.
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Planlegge (Plan - P)
Pkt

§6. Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende
oppgaver:
ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og
organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og
a)
myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten
b)

c)

innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og
gjennomføre oppgavene

ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og
planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten

ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller
mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov
for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og pasient- og
brukersikkerheten
planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig
e) legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og
eksternt

d)

f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager,
brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om
g) virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om
tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk
for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
Totalt
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Ansvar

Delegert ansvar

Dokumentasjon / Beskrivelse

System / Kilde

Adm direktør

Eierdirektør

Plan for Helse Nord, Strategi
for Helse Nord, Vedtekter for
Helse Nord,
Oppdragsdokument

Dokumentstyringssystem,
hjemmeside,
Brønnøysundregistrene

Adm direktør

Avdelingsdirektører

Kommentar

Status

Tiltak med ansvar og frist

Oppdragsdokument,
Foretaksmøte, Helse Nord LIS,
Hendelsesbehandlingssystem,
Økonomisystem

Adm direktør

Foretaksadvokat

Lover og forskrifter, Nasjonale
retningslinjer og veiledere

Dokumentstyringssystem

Adm direktør

Avdelingsdirektører?

?

?

Dokumenstyringssystemet er
satt opp slik at det peker til
kvalitetssikrede nettsteder
eller systemer hvor aktuell
dokumentasjon er
tilgjengeliggjort

Adm direktør
Adm direktør

HR-sjef

Personalportal /
Kompetanseoversikt

Adm direktør

Kvalitetsjef

Avvikssystem

7

6

6
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Gjennomføre (Do - D)
Pkt

§7. Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer
følgende oppgaver:
sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i
a)
virksomheten og gjennomføres
sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og
b) kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer,
veiledere og styringssystemet

Ansvar

Delegert ansvar

Dokumentasjon / Beskrivelse

Adm direktør

Avdelingsdirektører

Adm direktør

Avdelingsdirektører

c)

utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre
tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og
omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Adm direktør

Avdelingsdirektører

d)

sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet
kunnskap og erfaring utnyttes

Adm direktør

Avdelingsdirektører

e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende
Totalt

Adm direktør
5

System / Kilde

Kommentar

Status

Tiltak med ansvar og frist

Status

Tiltak med ansvar og frist

Hjemmeside,
Dokumentstyringssystem
Internundervisning, Kurs- og
andre kompetansehevende
tiltak

Avdelingsdirektører
5

5

0

Evaluere (Check - C)
§8. Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende
oppgaver:

Ansvar

a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres

Adm direktør

Pkt

b)

c)
d)
e)

f)
Totalt

vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet
til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet
evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og
omsorgslovgivningen
vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes
erfaringer
gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold
kan forebygges
minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om
virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til
kontinuerlig forbedring av virksomheten
6
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Delegert ansvar

Dokumentasjon / Beskrivelse

System / Kilde

Kommentar

Adm direktør

Adm direktør
Adm direktør
Adm direktør

Adm direktør
6

0

0

0
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Korrigere (Act - A)
Pkt

§9. Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende
oppgaver:
a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold
sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og
omsorgslovgivningen etterleves, inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at
b)
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
gjennomføres

c)

forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og
omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk
arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Totalt

Delegert ansvar

Dokumentasjon / Beskrivelse

System / Kilde

Kommentar

Status

Tiltak med ansvar og frist

Adm direktør
Adm direktør

Adm direktør

3
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Ansvar

3

0

0

0
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Ledelsens gjennomgang 2019 – Vurdering av styringssystemet
Datagrunnlag

Henvisning til DocMap
eller annet dokument
DS 0215

Beskriv vesentlig status/funn

Regional
utviklingsplan

Styresak 158-2018

Gjennomgang av vesentlige utfordringer frem
mot 2035.

Økonomisk
langtidsplan

PR 11416

Rutinene rundt rullering av plan fungerer
godt. Observerer noen tilfeller der høyt
prioriterte tiltak i HF kommer utenfor
definert prosess/beslutningssløyfe.
Oppdrag fra eier, men er ikke dekkende for
foretaksgruppens risiko.

Strategier og mål

Styresak 72-2019
Oppdragsdokument
fra HOD

RL 0090

Strategi for HN er datert 2007.

Oppdragsdokument til MS 0227
helseforetakene.
Se Q:\FELLES RHF\RHFinternt\Oppdragsdokum
ent\OD 2019
Organisasjonskart
OL 0580

Strukturert prosess hvor vi får god
tilbakemelding fra HF. Uklart eierskap i HN
RHF.

Beredskap

Ingen vesentlige funn. Forventer mer tilsyn
fremover.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet/Riksrevisjon
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Oppdatert desember 2019.

Vurdering av verktøyets formål i
styringssammenheng
Brukes i liten grad. Bør lage ny strategisk plan.
Brukes som utgangspunkt for økonomisk
langtidsplan og OD. Må ajourholdes med Nasjonal
Helse- og sykehusplan datert 2020-2023.
Må legges inn i DS 0215.
Styringsverktøyet er strategisk viktig. Flere
forbedringer er gjort i arbeidsprosesser.
Prosedyre 11416 må oppdateres.
God systematikk på oppfølging av oppdrag.
Vurdér å ta risiko-områder mer enn 2 ggr/år i
ledermøte.
Bør i større grad sees i sammenheng med
risikostyring og utviklingsplan. Oppfølging:
Fokusere virksomhetsrapporter over på krav i OD.
Ansvaret for prosessen bør vurderes på nytt.
Organisering vurderes av ny AD i lys av
utfordringsbildet fremover.
Nyttig.
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Regional beredskapsplan

Risikostyring

Beredskapsøvelser, ref.
krav i St.m. 10 (2016-17)
DS 10274
Se styresak 124-2019

Revideres 1. halvår 2020
Har større fokus, og høy aktivitet

Nye retningslinjer, jfr anbefaling fra
internrevisjonen. Styrets rolle er sterkere
fokusert, samt risiko og strategiske mål.
Innfrir ikke på psykiatri- og kreftpakkeforløp.
Økende ventetider. Økonomisk resultat ikke i
tråd med krav.

Tertialrapporer
Siste: nr 2-19

Se styresak 110-2019

Virksomhetsrapporter

Hver mnd

Standardisert rapport
Omhandler i liten grad analyse av årsaker til
avvik, eller plan for korrektive aktiviteter

Økonomistyring

DS 10278 – Intern RHF
DS 10655 - Regional

Økonomihåndbok under revisjon
Investeringsreglement oppdatert i 2019

Oppfølgingsmøter

Oppfølgingsmøter 7
ggr/år m/referat

Forbedring av struktur 2019 har gitt effekt.
Sammenheng med OD og oppfølging av avvik
fra plan bør forsterkes.
Skal ikke brukes til å endre innhold i OD.
Gjennomgått i direktørmøte. Prioritering
2020 PH/TSB samt diagnostikk/pakkeforløp.

Felles
oppfølgingsmøter

Felles med alle HF 2
ggr/år
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Ny plan blir mer operasjonell og bedre egnet til
systematisk oppfølging.
Læring etter øvelse er svært nyttig.
Diskusjon i styreseminar viser at styrene i de ulike
HF har hatt for lite fokus. Vurdering av
forbedringsarbeid kommer via tertialrapporter.
Er HF-styrenes formelle tilbakemelding på krav i
OD. Rapporten er for lang, bør «spisses». Viser i
liten grad hvor vi har risiko i forhold til
overordnede mål.
Bør i større grad fokusere på risikooppfølging,
omstillingsarbeid og arbeid med realisering av
nytteverdi av felles regionale prosjekt.
Docmap må oppdateres, se DS10278.
DS10278 må gjennomgås.
Organisasjonen må bli mer presis på etterlevelse
av reglement, herunder gevinstrealisering.
Må prioriteres av AD.
Utbytte vil trolig forbedres om nivå 3, som
kjenner detaljer bedre, deltar i møtene.
Format er blitt mye bedre. Ett foretak rapporterer
på vegne av alle. Fortsette i 2020 med fokus på
faglige tema.
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Nasjonale kvalitetsregistre

Se rapport fra SKDE
november 2016.

Flere registre viser rød risiko: Hjerteinfarkt,
hjerneslag, diabetes, hoftebrudd (Tromsø) og
–operasjoner <48t

Nasjonale
kvalitetsindikatorer

Se hjemmeside
Helsedirektoratet.

Både prosess- og faglige indikatorer. H-dir
ikke fulgt opp beslutning fra nov-16 (ref. nasj.
kval. registre).
De fleste kilder er >1 år gamle. Oppdateres på
ulike tidspunkt.

Avvikssystem og
forbedring – HF
regionalt uttrekk

Avvikssystem og
forbedring– RHF:

Docmap
3.3.a fra HF/
Helsetilsynet

Eirik sin tekst
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Kulturelle forskjeller mellom fagdisipliner.
Aksept for variasjon i ledelsen. Forbedringsarbeid pågår. Underrapportering. Ulike
kriterier for hva som defineres som avvik.
3.3.a: Avhengig av manuelle rutiner i HF.
NPE: Varierer fra 0-30% samsvar med avvik
meldt til NPE. Gamle data – vanskeliggjør
forbedringsarbeid.
19 avvik og 14 forbedringsforslag i RHF.
Primært knyttet til informasjonssikkerhet og
miljø.

Ikke en del av RHF-ets nåværende styringssystem.
Noen registre fra SKDE er svært relevant,
besluttet av interregionale fagdirektører.
Risikovurdering blir ikke gjort systematisk nok.
Arbeidsdeling mellom Fag/Kvafor/SKDE bør
gjennomgås.
Er en del av tertialoppfølgingen. Mangler
rapporter/funksjonalitet som kan brukes til
regional oppfølging.
Data er for gamle til å bruke til forbedr.arb.
Metavision gir nye muligheter.
Avvikssystem fungerer i liten grad som kilde til
kontinuerlig forbedring.
Det vises til pågående arbeid med konseptfase for
nytt kvalitetssystem.

Virksomhetens kompleksitet og størrelse, tilsier
forventning om at antall avvik var større. RHF-et
bør i større grad ha fokus på å styrke
meldekulturen internt.

side 76

Informasjonssikkerhet DS 6121
MS 0318

Arkiv

DS 10280 og DS13894
Nytt system for
elektronisk
dokumenthåndtering i
Helse Nord RHF
14.03.2019 (Elements).

Arkivtjenesten i Helse
Nord har også fått i
oppdrag og avlevert
MOR-journaler til Norsk
helsearkiv på Tynset.

Rapporter fra
helsetilsynet

Kontaktmøter med
fylkesm./helsetilsynet i
Nord-Norge 2 ggr/år
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Regional sikkerhetsstrategi og sikkerhetsmål.
24 sikkerhetsområder beskriver hva som skal
sikres, har egne retningslinjer. Hvert område
har operative retningslinjer for å nå mål. I
tillegg lokale prosedyrer.
Mye ugjort implementeringsarbeid, krever
prioritering av ressurser. P.t. risikosone rød.
Flere av Helse Nord RHFs ansatte er fortsatt
usikre på hvordan de skal benytte funksjonen
sendt til godkjenning, samt ekspedering av
ferdigstilte (godkjente) dokumenter.
Vi har fortsatt en del dokumentasjon som ikke
blir fortløpende registrert, eller aldri blir
registrert. Dette gjelder spesielt
dokumentasjon fra større
arbeidsgrupper/prosjekter/møtefora, til tross
for arkivtjenestens påminnelser.
Helse Nord RHFs dokumentfangst blir bedre
og bedre, det viser statistikken for antall
registrerte journalposter i Elements.
Arbeidet med avlevering av journaler er
avhengig av prioritet hos HN IKT
Ingen spesielle funn knyttet til dialogmøtene
med fylkesmenn. Aktuelle mediesaker.

Integrasjon med grunnleggende styringssystem
må gradvis bli bedre (strategier,
avvikshåndtering, ledelse, kompetansebygging).
Har ikke omforent risikobilde.
Informasjonssikkerhet er en del av «Ledelsens
gjennomgang» i HF. Presisjonsnivå må øke.
Arkivtjenesten har fokus på for å gi nødvendig
opplæring til ansatte og har gjennomført en rekke
opplæringer for å hjelpe saksbehandlere.
Arkivet vil i 2020 starte opp prosjektet
«Arkivverksted» for å hjelpe ledere og
saksbehandlere til å bli flinkere med å øke
dokumentasjonsfangsten i Helse Nord RHF.

Er ikke en del av HN RHFs styringssystem. OK.
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Landsomfattende tilsyn:
2019: PasOp
Pågår: Satelittpasienter i
somatiske sykehus
Riksrevisjon
Status

Se egen oversikt 20132019 – 15 rapporter.

Forskning – resultater
Innovasjon resultater

https://www.cristin.no/
HODs oversikt over både
forsknings- og
innovasjonsmåling

Intern revisjon

https://helsenord.no/Internrevisjone
n

Regionalt
brukerutvalg

Årsrapport
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Ingen relevante landsomfattende tilsyn.
HN RHF får ikke regelmessig kopi av
tilsynsrapporter.
Må skille mellom det som er HN RHFs ansvar
å følge opp, og hva som er helseforetakenes
ansvar.
Flere HF har potensiale til å løfte seg på
forskning sammenlignet med andre på samme
størrelse og type foretak. Dette gjelder særlig
UNN. HN har satset sent på innovasjon og har
derfor p.t. lavere aktivitet enn øvrige regioner.
2019: 4 revisjoner;
- Forvaltning av helseforskningsmidler
- Vente- og svartid ved bildediagn. unders.
- Realisering anskaffelsesstrategi 2018-2021
- Gevinstrealisering ved innføring av
elektronisk medikasjons- og kurveløsning
Alle møter avholdt som planlagt. Konferanse
gjennomført. Justert sammensetning. Økende
brukermedvirkning i råd, utvalg, arb.grupper
mv. (72 oppnevninger per 31.12.19).

Riksrevisjonens rapporter er gode verktøy for
forbedring av virksomheten. Behov for intern
avklaring.
Måleverktøy: God/detaljert informasjon om status
i egne HF, og sammenlikningsgrunnlag. Informasjonen må suppleres med andre opplysninger,
særlig innovasjon. Viktig å fange opp alle reelle
innovasjonsaktiviteter for å få de registrert.
Konklusjoner og anbefalinger blir benyttet i
forbedringsarbeidet i RHF og HF. Tiltak igangsatt
for å bedre avdekkede svakheter innenfor flere av
områdene. I tillegg gjennomført en rekke
forbedringstiltak knyttet til tidligere års
rapporter.
Årsrapport må gjerne bli mer spesifikk på
områder som bør forbedres. Årsrapporten må
også beskrive evaluering av opplæring og
oppfølging av brukerrepresentanter i råd, utvalg,
arbeidsgrupper mv., og samarbeid med regionens
brukerorganisasjoner, brukerutvalg og
ungdomsråd
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Innhenting av
pasienterfaringer

Strategisk
kommunikasjon
SKDE

2019; 2017 BUP
(Folkehelseinstituttet)

Gjennomgås i 2020

Innbyggerunders. 2019

Ref. nasjonal e-helsemonitor.

Bedre verktøy er helt nødvendig. Arbeid med å
modernisere PREM pågår. Bygges inn i
kvalitesregistre og strukturert journal. Ref.
Checkware. Operativt f.o.m. 2021.

DS 10279
Arbeidsdokument
strategi
Helseatlas

Planer lagt for RHF

For mye tid går til daglig drift, for lite til strategi.

Rapport PH Nov. 2019
Ledelsens
gjennomgang HF

Se styresaker i HF

Krav om bruk av atlas for å redusere variasjon Data ofte 1-2 år gamle, utfordrende å bruke på
videreført i OD til HF.
avd.nivå i forb.arbeid. Ønskelig å få ferske
variasjonsdata inn i HN LIS for bruk i lederlinjen.
Stor variasjon i tilbudet internt i region og
SKDE bidrar i oppf.møter for å gi RHF råd om
internt i HF.
lokale forskjeller.
Gjennomgang viser behov for mer strategisk
Det er nødvendig å koordinere form og
fokus.
tidsperioder slik at RHFs vurdering kan baseres
på et felles utgangspunkt.
Utfordring å sammenstille i eventuelle
fellesnevnere i viktige risikoområder og
Øvrige risikoområder er i hovedsak fanget opp i
problemstillinger i styringssystemet fordi
tertial og virksomhetsrapport og
gjennomføringen er gjort på ulike maler og
kvalitetsindikatorer/mål
ulike tidspunkt.
Noen fellesnevnere (med unntak for noen)
kan trekkes ut:
-Andel åpne dokument i DocMap
-kompetanse i kvalitetssystem
-Høyt sykefravær og AML-brudd
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Prosjekt- og
porteføljestyring

DS 10281
-Prosjektbegrunnelse
regional porteføljestyring vedtatt etablert i
drift oktober 2018
-Intern modenhetsvurdering prosjekt- og
porteføljestyring datert
februar 2019
-Statusrapport
porteføljestyringsmøte
6.januar 2020

Strategisk
innkjøpsforum

Mandat Strategisk
innkjøpsforum
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-Fokus på informasjonssikkerhet
-Ventetid, fristbrudd (ulike fagområder),
rekruttering/innleie, reduksjon i
bredspektra antibiotika, økonomisk
resultat
Modenhetsvurderinger og statusrapporter så
langt synliggjør stor variasjon i bruken av
rammeverk. Det gjenstår mye å få systemet til
å virke og passe inn i øvrig styringssystem.
Kompetanseutvikling og kontinuerlig
forbedring er nødvendig.
Risiko i enkeltprosjekt er ikke vurdert. Dette
vil avhenge av styringen av enkeltprosjektet.
Høy risiko for at enkeltprosjekt eller
porteføljen som helhet kan bli gjenstand for
dårligere gjennomføring og føre til lavere
gevinstrealisering fordi det ikke er god nok
styring på porteføljenivå mht avhengigheter,
ressurskonflikt, samlet risikonivå, overlapp,
strategisk sammenheng, læring på tvers, krav
til estimering, vurderinger, toleranser og
verktøy.
Strategisk samarbeidsforum mellom
representant fra hvert av foretakene i Helse
Nord og Sykehusinnkjøp på nivå to. Som en
del av omstilling i Sykehusinnkjøp og

Styringssystemet for porteføljestyring er
dokumentert med porteføljerammeverk og
prosjektrammeverk. Dette er løpende oppdatert
og vedlikeholdt i en felles dokumentsamling.
Innføringen er i en tidlig fase og det pågår fortsatt
utvikling parallelt med drift og utvikling.
Det er prioritert å innføre gevinstprosess og
kontrollprosess. Det er vedtatt å teste ut felles
verktøy og starte kompetanseutviklingstiltak.

Strategisk viktig for å sikre at foretaksgruppen
som helhet kan hente ut potensialet innenfor
anskaffelsesområdet gjennom både å dra i samme
retning samt opptre som en felles kunde overfor
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utvikling av anskaffelsesfunksjonen gjennom
prosjekt innkjøp 2023, må dette forumet «gå
seg til». Mandatet skal revideres i 2020.
Som en del av Innkjøp 2023 er det et særskilt
fokus på utvikling og implementering av
regionalt innkjøps- og logistikksystem.

Regionalt innkjøps- og
logistikksystem
Clockwork Logistics
Samarbeid med
universitet og
høyskoler

Styresak 73-2018 og
150-2018
MS 12031

Medarbeiderundersøk
elser

ForBedring HN RHF
2019

SAMUT gjennomfører fire fysiske møter i året
og har opprettet et eget arbeidsutvalg som
forbereder og følger opp saker. Det er i tillegg
opprettet et eget underutvalg for
koordinering av praksisutfordringer. Organet
har utarbeidet eget mandat, møter
gjennomføres i samsvar med formålet. Det er
godt oppmøte og engasjement fra alle parter.
Referater fra møtene samles her https://helsenord.no/utdanning/regionalt-samarbeidsorganfor-utdanning
Undersøkelsen er gjennomført med
tilfredsstillende deltakelse.

Sykehusinnkjøp, samt opp mot de andre
regionene.
Ved full implementering av systemet vil det gi
foretaksgruppen detaljert styringsinformasjon
tilknyttet ca 30 % av foretaksgruppens kostnader
og tilhørende vare- og tjenesteflyt.
Det regionale samarbeidsorganet for utdanning
(SAMUT) gir råd om innhold, dimensjonering og
endringer i utdanningene til besluttende organer i
Helse Nord, ved Universitetet i Tromsø og ved
Nord universitet.
Organet skal sikre at universitetenes behov for
undervisning, opplæring og veiledning av
studenter ivaretas og at utdanningene er i tråd
med behovene til spesialisthelsetjenesten.

Forbedringsarbeid følges opp i avdelingene og tas
opp i ledermøte.

Anita
Nasjonal
fremskrivningsmodell
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NBM ble i 2018/19 oppdatert av systemeier
(Helse Vest RHF) i ett nytt grensesnitt lagt inn
i PowerBI. Det har vært gjennomført flere
opplæringsworkshops av modellbrukere hvor

Nasjonal bemanningsmodell (NBM) er i Nasjonal
sykehusplan og i oppdrag fra HOD fremmet som et
verktøy som alle regioner aktivt skal benytte i
arbeid med strategisk bemanningsplanlegging.
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Innleie, turnover
HMS Sykefravær,
AML-brudd,

MS 0174

Helse Nord RHF

Vernerunder RHF

Finansiell revisor

Ledelsens
gjennomgang klima og
miljø

Gjennomgang styret i HN
RHF okt 2019

DS 10469
Sak 295 – 2. juli 2019
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ansatte både RHF og i foretaksgruppen har
vært invitert. På grunn av utfordringer med
tilgangsstyring og mangel på dedikerte
ressurser til å følge opp dette arbeidet er
arbeidet med NBM ikke kommet godt i gang i
Helse Nord. Det er behov for økt prioritering
av ressurser som kan følge opp dette arbeidet.
Arbeid med bærekrafts utfordringer og høy
innleie har avdekket at det er behov for mer
enhetlig tilnærming til analyser av
sammenheng mellom aktivitet – og
bemanningsutvikling i regionen.
Dagens tallgrunnlag varierer og gjør det
utfordrende å sammenligne og få fram
uønsket variasjon.
Vernerunde er gjennomført i tråd med HMSplanen for RHF-administrasjonen.
Funn fra rapporten ble fulgt opp av
adm.avdelingen.
Modenhetsskala foretaksstyring: Score 2,5 på
skala 0-5.
Svakt punkt: Regional oppfølging av aktivitetbasert inntekter
Behov for å få på plass måleverktøy for
reisevirksomhet og utvikling i bruk av Skype.
Felles regionalt sertifikat støttes
Øk bruk av elektronisk saksbeh.syst.

Det er utarbeidet egne indikatorer for HR data
som er tilgjengelig i HN-LIS. Sykefravær,
bemanningsutvikling og innleie er en fast post i
månedlige virksomhetsrapporter,
tertialrapportering og årlig melding.

Vernerundene fungerer etter hensikt og er et godt
hjelpemiddel for å sikre et godt arbeidsmiljø i
Helse Nord RHF.
Revisors rapport blir fulgt opp i øk.sjefsmøte
Ansvar for kode-oppfølging i RHF må gjennomgås
på nytt.
Må være på agenda min. 1x/år
2020: Sett referanse til FNs bærekraftsmål inn i
virksomhetsstyringen
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Ekstern miljørevisjon
13. august 2019

Se rapport fra DNV

Ett mindre avvik og 7 observasjoner, alle er
fulgt opp.

Direktørmøtesak 1072019

Tilslutning til konsernsertifikat for ISO 14001
Klima og miljø.

Forvaltningsråd for
kliniske IKT-systemer,
herunder funksjonell
forvaltning.
Forvaltning av
administrative IKTsyst.
IKT – regionale
forhold

Se direktørmøtesaker
2018/2019

Overføring av ansvar for funksjonell
forvaltning av kliniske IKT-systemer fra UNN
HF til HN IKT HF har vært krevende.

IKT – regional
arkitekturråd/-kontor

Se eget mandat (2014?)

IKT – nasjonal
samhandling/styring
IKT – sammenlikning
mellom regioner

Se høringsinnspill datert
januar 2020.
Se «Nasjonal e-helse
monitor» Dir. e-helse IE1043

RL5595 også relevant.
Prosedyre og mandat
godkjent.
Se langsiktig
investeringsplan samt
oppdatert
investeringsreglement.
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For enkelte IKT-systemer fungerer ikke dette
tilfredsstillende. Vil kreve økte ressurser.
Inv.reglement og involvering av HF og deres
mulighet til å påvirke prioritering.. Det er
stort behov for å rydde i rolleforståelsen
mellom HN RHF og HN IKT og
sykehusforetakene.
Krevende konsensusbasert system. Arbeid
med å bygge forståelse pågår. Stor utfordring
dersom ansvar og betalingsforpliktelse ikke
sitter hos samme part.
Forslag om betydelig økning i medfinansiering og om endring i lov og forskrift
HN ligger på plass nr. 2 – mens Helse Vest
fremstår som mest kostn.effektiv.

Medfører samordning av miljøstyringssystemene i
RHFet og foretakene, og mer samlet fokus
på klima og miljø.

Strategisk viktig funksjon for å realisere
nytteverdien av felles kliniske systemer. Vellykket
overføring og bygging av sterk regional funksjon
må ha høy prioritet i 2020.
Regional strukturert forvaltning av RESH bør
prioriteres i 2020.
Langsiktig investeringsplan godt redskap for
prioritering. For videre forbedring av
arbeidsprosesser vises til OD2020. Må ha høy
prioritet.
Strategisk viktig. I fremtiden skal alle prosjekter
forhåndsgodkjennes her. Evalueres våren 2020.

Vil gi HN RHF mindre autonomi, og behov for
omprioritering av ressurser.
Regionene er i ulik fase mht strukturer på
grunninvesteringer. Gir indikasjon, bør bygges
videre – nyttig.
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Samhandling
Oppfølgingsmøter
med private
avtalespesialister og
private leverandører

Samhandl.barometeret
Avviksmeldinger
Se Q:\EIER\AnalyseOppfølgHelsetj\Avtalespesialiste
r SWR - LHL\Plan for
avtalespesialister

Oppfølging av felles
eide foretak

Styresak 89-2019

Årsplan for styresaker
og oppfølging av
vedtak

Se egen oversikt hos
stabsdir.
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Samhandlingsbarometer besluttet videreført
for 2 år (2019-2020).
Det er etablert en plan for avtalespesialister
gjeldende fra 2018-2025 med tilhørende
tiltaksplan for avtalespesialister gjeldende fra
2018-2019 som bl.a. beskriver plan og rutiner
for oppfølging av avtalespesialistene i HN.
Tiltaksplanen er under revisjon for perioden
2020-2021
Risiko i luftambulansen omtalt
Digitalisering av pasientreiseområdet er
fremtidsrettet
Grensesnitt Sykehusinnkjøp HF /Sykehusbygg
HF /helseforetak må videreutvikles
Oppdateres løpende og legges frem for styret
2 ggr/år

Ansvar for oppfølging - uavklart
Rutinene i tiltaksplanen følges i oppfølgingen av
avtalespesialistområdet. Innholdet i oppfølgingen
tilpasses løpende basert på erfaring generelt i
oppfølgingsarbeidet i tillegg til fokusområder hos
den enkelte avtalespesialist.

Neste styresak bør belyse kompleksitet i
styringslinje, og at felleseide foretaks autonomi
må håndteres.
Tydeliggjøre kunde-/leverandørforholdet
Balansere prioritering av utvikling i felleseide
foretak vs egne foretak.
Fungerer godt. Ingen forslag til endring
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Vedlegg 3 – Årshjul for virksomhetsstyringen

Figur 2– Årshjul for virksomhetsstyring
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