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Styresak 77-2013 Tertialrapport nr. 1-2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2013 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i Styresak 61-2013 
Virksomhetsrapport nr. 4-2013 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial. 
Denne rapporten vektlegger kvalitets- og pasientsikkerhetsdata samt kommentarer om 
risikostyring, personalområdet og elektronisk meldingsutveksling. 
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse 
Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. 
 
Bakgrunn/fakta 
Kreftbehandling 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager er i Helse 
Nord 60,7 % mot 56,4 % for hele landet. Helse Nord reviderte funksjonsfordelingen for 
tykktarmskreft i styresak 135-2010 Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i  
tykk- og endetarm, som ble behandlet i styremøte, den 14. desember 2010. Kirurgi av 
tykktarmskreft skal kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig mer enn 
ti prosedyrer årlig. Vi ser at funksjonsfordelingen er ivaretatt etter intensjonen, men at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) ligger signifikant under 
landsgjennomsnittet.  Det langsiktige tiltaket er utvidelse av A-fløyen for å øke 
operasjonskapasiteten. Helse Nord RHF vil følge saken opp blant annet gjennom ny 
regional kreftplan hvor forløp og ventetider er viktige områder. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager er på 49,2 % 
mot et landsgjennomsnitt på 37,8 %. Helse Nord ligger godt over det nasjonale snittet, 
men fortsatt under måltallet om 80 %. Andelen pasienter behandlet innen 20 dager har 
fra 2011 økt fra 36,1 % til over 50 %. Variasjonen som tidligere har vært i regionen er 
nå utjevnet. Dette viser at iverksatte tiltak med konkrete forløp har hatt effekter.  
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager er på 52,4 % i 
Helse Nord mot et landsgjennomsnitt på 70,1 %. Dette fagområdet har høy prioritet i 
den regionale kreftplanen. Det er allerede iverksatt tiltak som sikrer at nye  
behandlingsmetoder som er i tråd med nasjonale føringer (onkoplastisk kirurgi) er tatt 
i bruk.  
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Behandling av hjerneslag 
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med 
trombolyse (akutt), er i Helse Nord på 10,4 %. Dette tilsvarer landsgjennomsnittet. 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) gjennomgikk i 2012 pasientdata for å kartlegge årsaken 
til den lave trombolysefrekvensen.  Hovedårsaken til at pasienter med indikasjon for 
trombolyse ikke får det, er enten at pasienten ikke kommer tidsnok inn til sykehus eller 
at det foreligger en kontraindikasjon1

 

. Helse Nord RHF har i en periode vært uten 
fagråd for hjerneslag. Dette reetableres nå og vil få en viktig oppgave i å bidra til å øke 
andelen trombolyse i Helse Nord.      

Epikrise 
Styringsmålet på 100 % epikriser innen syv dager er ikke nådd med en andel i Helse 
Nord på 73,2 % for tredje kvartal 2012. Det vises til at Helse Nord RHF i årlig melding til 
Helse- og omsorgsdepartementet for 2012 har uttrykt at vi vil ta initiativ til å forbedre 
resultatene. 
 
Korridorpasienter 
Bygningsmessige forhold ved UNN og NLSH gjør det vanskelig å oppfylle kravet. Helse 
Nord RHF har i oppdragsdokumentet for 2013 stilt krav om at helseforetakene 
prioriterer aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Dette tiltaket har som mål å 
forbedre pasientflyten. 
 
Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 77 dager mot 78 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. 1. tertial 2013 er 73 dager.  
 
Landsgjennomsnitt for median ventetid2

 

 i april 2013 er 51 dager. Helse Sør-Øst har 48 
dager, Helse Nord 53 dager, Helse Midt-Norge 55 dager og Helse Vest 57 dager. Median 
for private er 76 dager. 

Helse Nord klarer nasjonalt styringskrav for rettighetspasienter. Utfordringen er 
pasienter uten rett, og her er den største utfordringen innen somatikk. Det er 
variasjoner mellom helseforetakene og fagområder.  
 
Fristbrudd 
Generelt har helseforetaksspesifikke og regionale tiltak gitt gode resultater og positiv 
utvikling i regionen. Den gode trenden må fortsette for at styringskravet om null 
fristbrudd skal nås. Helse Finnmark HF har ikke ønsket utvikling på området. 
 
Andel fristbrudd er på 7 % i april 2013 mot 19 % i april 2012. Antall fristbrudd i april 
2013 er redusert fra 887 i 2012 til 460 i 2013. 
 
Helse Vest og Helse Midt-Norge rapporterer om 5 % fristbrudd, og Helse Nord og Helse 
Sør-Øst har fristbrudd på 7 % i følge Norsk Pasientregister.  

                                                        
1 Kontraindikasjon: tilstand eller faktor som forhøyner risiko forbundet med bruken av et bestemt 
legemiddel eller en bestemt behandlingsprosedyre eller utførelse av en bestemt aktivitet. 
2 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 
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Diabetes 
Regional handlingsplan for diabetes har i betydelig grad bidratt til at resultatene for 
både forebygging og behandling er meget gode. Helse Nord er best i landet på denne 
indikatoren. 
 
Perinealruptur 3. og 4. grad  
Alvorlige fødselsrifter kan ha store konsekvenser for kvinnen, og det er derfor et mål 
om å ha minst mulig rifter. I Helse Nord har 1,4 % av alle fødende hatt alvorlige 
fødselsrifter. Dette er mindre enn landsgjennomsnittet og best i Norge. 
 
Lårhalsbrudd  
Helse Nord ligger godt over gjennomsnittet for resten av landet. Det viser at rutinene 
for å ivareta kravene om behandling innen 48 timer er godt implementert og 
resultatene er gode til tross for lange avstander og funksjonsfordeling av tilbudet i deler 
av regionen. 
  
Personal og kompetanse 
I Helse Nord jobbes det både med regionale og helseforetaksvise tiltak i arbeidet for å 
øke andelen faste stillinger, stillingsandelen for medarbeidere i deltidsstillinger og tilby 
flere heltidsstillinger.    
 
Det er utviklet måltall for antall årsverk og innleie ved flere helseforetak. Regnskapet 
for lønnskostnader viser at det i perioder, eksempelvis påske/april, økes 
innleiekostnadene samtidig som at øvrige lønnskostnader går ned. 
 
Helse Nord jobber både med organisatoriske og systemtekniske forhold for å få kontroll 
på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik registreres i Gat (system) og 
kategoriseres i forhold til mulig brudd på daglig/ukentlig arbeids-/hviletid med mer. 
Det er iverksatt en rekke tiltak. 
 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse)      
Status for innføring av e-resept i helseforetakene er pr. mars 2013: Felles innføring 
kliniske systemer (FIKS) med en første visning og test av eResept-løsningen som skal 
tas i bruk ved helseforetakene i regionen. Testingen ble gjennomført i samarbeid med 
DIPS og helseforetakene. Resultatet av testen var svært oppløftende, og DIPS fikk gode 
tilbakemeldinger på forbedringer til neste versjon, blant annet fra deltakende leger. 
Målsetningen for eResept 1. halvår 2013 er å få på plass et sett av funksjonalitet til 
testing. 
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2013 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 19. juni 2013. Protokoll fra drøftingsmøtet 
vil bli lagt frem ved møtestart. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 12. juni 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 1-2013 
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Tertialrapport for 1.tertial 2013 er endret fra tidligere tertialrapporter ved at økonomi- 
og aktivitetsrapportering er trukket ut av rapporten. Økonomi og aktivitet rapporteres 
månedlig i egne styresaker gjennom virksomhetsrapportene til styret i Helse Nord RHF. 

1. Kvalitet og pasientsikkerhet  

1.1  Epikrise   
Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene etter utskrivning av 
pasienter. Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant informasjon til andre deler av 
helsetjenesten for at pasienten skal få best mulig oppfølging. 
 

 
Tabell 1 Andel epikriser sendt ut innen 7 dager i perioden september- desember 2012. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 1 Andel tilbakemeldinger (epikriser) sendt innen 7 dager for perioden 2010 -2012. Kilde: Helsenorge.no 
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Styringsmålet på 100 % epikriser innen syv dager er ikke nådd. Det vises til at Helse 
Nord RHF i årlig melding til Helse- og omsorgsdepartementet for 2012 har uttrykt at vi 
vil ta initiativ til å forbedre resultatene. Flere helseforetak – blant annet 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) – har 
gode resultater i deler av virksomheten.       

1.2 Korridorpasienter   
Denne indikatoren viser antall pasienter som ligger på korridor målt kl. 0700 hver 
morgen. Måltall = 0. 
 

 
Tabell 2 Andel pasienter plassert på korridor ved somatiske sykehus i perioden september – desember 2012. 
Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 2 Andel pasienter plassert i korridor i perioden 2010-2012. Kilde: Helsenorge.no 
 
Bygningsmessige forhold ved UNN HF og NLSH HF gjør det vanskelig å oppfylle kravet. 
Helse Nord RHF har i oppdragsdokumentet for 2013 stilt krav om at helseforetakene 
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prioriterer aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, dette tiltaket har som mål å 
forbedre pasientflyten. Både UNN og NLSH er i gang med dette arbeidet.  

1.3 30 dagers total overlevelse etter innleggelse på sykehus 
Indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse 
uansett årsak til innleggelse. 
 

 
Tabell 3 30 dagers total overlevelse etter sykehusinnleggelse for 2011. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord ligger på landsgjennomsnitt. Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark 
ligger noe under, men avviker ikke signifikant. 
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2. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning  

2.1 Fristbrudd     

 
Figur 3 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til april 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
 Figur 4 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til april 
2013. Kilde: Norsk pasientregister.  

 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

2011

2012

2013

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

Helse Finnmark HF Total

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF Total

Nordlandssykehuset HF 
Total

Helgelandssykehuset HF 
Total

Total Total

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 57



 
 

7 

 
 Figur 5 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til april 2013. 
Kilde: Norsk pasientregister. 

 
Figur 6 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor 2012 og 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
 Figur 7 Andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Kilde: Virksomhetsportalen 
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Figurene viser trend for utvikling i andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. 
Rapporten er hentet fra virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se 
trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er helt korrekt.   
 
Andel fristbrudd er på 7 % i april 2013 mot 19 % i april 2012. Antall fristbrudd i april 
2013 er redusert fra 887 i 2012 til 460 i 2013. Helse Vest og Helse Midt-Norge har i følge 
rapporter fra Norsk pasientregister 5 % fristbrudd og Helse Nord og Helse Sør-Øst har 
fristbrudd på 7 %. 
 
Generelt har helseforetaksspesifikke og regionale tiltak gitt gode resultater, og positiv 
utvikling i regionen. Den gode trenden må fortsette for at styringskravet om null 
fristbrudd skal nås. Helse Finnmark HF har ikke ønsket utvikling på området, og har de 
største utfordringene. Tiltak for å redusere fristbrudd andelen i Helse Finnmark HF må 
vurderes.    
 
Regionalt prosjekt for å forebygge fristbrudd ble avsluttet i mai 2013. Prosedyrene 
iverksettes slik de er utarbeidet fra 1.oktober.2013. Opplæringen i helseforetakene 
avsluttes i september 2013. 
 
Det skal implementeres fem nye prosedyrer som skal sikre:  
1. Pålitelig oversikt over truende fristbrudd 
2. Tiltak for å forebygge fristbrudd 
3. Tiltak ved oppståtte fristbrudd 
4. Riktig registrering i DIPS  
5. Riktig dokumentasjon i journal 
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2.2 Ventetid   

 
 Figur 8 Ventetid for alle avviklede pasienter som er avviklet fra venteliste i perioden januar 2011 til april 
2013. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
 Figur 9 Ventetid for pasienter delt opp i rett og ikke rett til prioritert helsehjelp. Kilde: Virksomhetsportalen  
 
Figuren viser trend for utvikling av ventetid. Rapporten er hentet fra 
virksomhetsportalen, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at 
nivået på aksen for andel ikke er korrekt.   
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 Figur 10 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra april 2012 til 
april 2013. Kilde: Norsk pasientregister 
 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 77 dager mot 78 dager samme 
periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. april 2013 er 73 dager. Landsgjennomsnitt for 
median ventetid (midterste verdi blant alle ventende ordinært avviklede) i april er 51 
dager. Helse Sør-Øst har 48 dager, Helse Nord 53 dager, Helse Midt 55 dager og Helse 
Vest 57 dager. Median for private er 76 dager. Dette tyder på at Helse Nord har relativt  
flere pasienter som har ventet mer enn 1 år på behandling. 
 
Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i april 2013 på 56 dager og 
hittil i år på 57 dager.  
 
Ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig 
ventetid i april 2013 på 95 dager og hittil i år på 97 dager.  
 
Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 79 dager, og psykisk helsevern for 
voksne har hittil i år en ventetid på 57 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for 
barn og unge på 54 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 56 dager.  
 
Helse Nord klarer nasjonalt styringskrav for rettighetspasienter. Utfordringen er 
pasienter uten rett, og spesielt innen somatikk. Det er variasjoner mellom 
helseforetakene og fagområder.  
 
For å nå nasjonalt styringskrav er det nødvendig med gode oppfølgingsrutiner som er 
sterkt forankret i ledelsen. Riktige rapporter, kontroll og kontinuerlig rydding i 
ventelister som en del av oppfølgingen. Utfordringer ligger i kontinuerlig arbeid, 
herunder dedikerte og permanente ressurser for ventelisterydding og kontroll.   
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3. Pasienttilbud 
 
3.1 Kreftbehandling    

3.1.1 Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for tykktarmskreft. Målsetting er 80 %. 
 

 
*Tallet gjelder for to eller flere behandlingssteder i helseforetaket 
Tabell 4 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 3.tertial 2012.. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord reviderte funksjonsfordelingen for tykktarmskreft i styresak 135/2010.  
Kirurgi av tykktarmskreft skal kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig 
mer enn ti prosedyrer årlig. Faste ansatte er en forutsetning for å kunne operere. Det 
skal alltid være gastrokirurg/bløtdelskirurg på vakt på de sykehus som opererer  
tykktarmskreft. Vi ser at funksjonsfordelingen er ivaretatt etter intensjonen, men at 
UNN HF ligger signifikant under landsgjennomsnittet.  Årsaken til dette oppgis å være 
mangel på operasjonsstuekapasitet. Det langsiktige tiltaket er utvidelse av 
A-fløya for å øke operasjonskapasiteten. De fleste pasientene blir ivaretatt innen 5 uker. 
Dette er vurdert å være medisinsk forsvarlig i følge UNN HF. 
 
Helse Nord RHF vil følge saken opp blant annet gjennom ny regional kreftplan hvor 
forløp og ventetider er viktige områder. 
 

3.1.2 Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for lungekreft. Målsetting er 80 % 
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Tabell 5 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager i 3.tertial 2012. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord ligger godt over det nasjonale snittet men fortsatt under måltallet om 80 %. 
Andelen pasienter behandlet innen 20 dager har fra 2011 økt fra 36,1 % til over 50 %. 
Det er fortsatt noe variasjon i regionen, men iverksatte tiltak med konkrete forløp har 
hatt effekter. Vi vil følge utiklingen fremover. 

3.1.3 Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. Målsetting er 80%.  På landsbasis fikk 
67,2 prosent behandling av brystkreft innen 20 dager i 2012, en svak økning fra 65,8 
prosent i 2011. 

 

 
Tabell 6 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager for perioden 3.tertial 2012. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Det er store forskjeller på denne indikatoren i regionen. Mens Nordlandssykehuset HF  
nesten oppnår måltallet avviker Universitetssykehuset i Nord-Norge signifikant både i 
regionen og landet for øvrig. UNN utvikler rapporter for denne indikatoren i UNN KIS 
prosjektet.  
 
Dette fagområdet har høy prioritet i den regionale kreftplanen. Det er allerede iverksatt 
tiltak som sikrer at nye behandlingsmetoder som er i tråd med nasjonale føringer 
(onkoplastisk kirurgi) er tatt i bruk.  
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 Figur 11 Andel startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager for perioden 2010- 2012. Kilde: 
Helsenorge.no 

3.2 Brystrekonstruksjon 
Bruk av øremerkede midler i 2012 for kapasitet til brystrekonstruksjon   

 
Tabell 7 Bruk av øremerkede midler for kapasitet til brystrekonstruksjon. Kilde: Egen rapportering fra HF. 
 
NLSH HF har etablert tilbud med primær proteseoperasjon for pasienter 
med kreft i samarbeid med plastikkirurg ved UNN.  4 av 14 er operert pr 29. mai 2013. 

Helseforetak/ 
Behandlingssted

Operasjonsmetode
Antall pasienter på 

venteliste
Ventetid (Antall 

uker)
Forventet antall 

operasjoner 2012 måltall
Forventet antall 

operasjoner 2013 måltall

Protese 13 72 22 40
Eget vev 47 72 56 90
Uavklart

Protese 6 3 mnd 0 14

Eget vev ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt
Uavklart ikke aktuelt ikke aktuelt
Protese ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt
Eget vev ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt
Uavklart ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt

Protese 0 0 0 30

Eget vev ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt ikke aktuelt
Uavklart 0 0

UNN HF 

NLSH

Helse Finnmark HF

Helgelands-
sykehuset HF
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Neste operasjonsdag er 7. juni (5 og 6 av 14). Pasientene til Helse Finnmark står på 
venteliste ved UNN HF. Ved Helgelandssykehuset HF har så langt 9 pasienter fått  
ekspanderproteser, og en av disse har fått permanent protese. Pasientene står på 
venteliste ved UNN HF eller NLSH HF.  

3.3 Behandling av hjerneslag   
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 12 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011 og 2012.. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Tabell 8 Andel pasienter 18-80 pr innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
(akutt) tredje kvartal 2012. Kilde: Helsenorge.no 
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NLSH gjennomgikk i 2012 pasientdata for å kartlegge årsaken til lav 
trombolysefrekvens.  Hovedårsaken er at pasienten ikke kommer tidsnok inn til 
sykehus eller at det foreligger en kontraindikasjon. NLSH HF ser et forbedringspotensial 
i forhold til intern logistikk ("door to needle time"), og dette arbeides det med. Nye 
interne prosedyrer vil bli implementert i foretaket relativt snarlig.  Det vurderes lokal 
formasjonskampanje for å opplyse befolkningen om viktigheten av rask kontakt med 
helsevesenet når symptomer på hjerneslag foreligger.   
 
Helse Nord RHF har i en periode vært uten fagråd for hjerneslag, dette reetableres nå og 
vil få en viktig oppgave i å bidra til å øke andelen trombolyse i Helse Nord.      

3.4 Fritt sykehusvalg   
Indikatorene viser hvor oppdatert informasjonen om ventetider er på nettsiden 
frittsykehusvalg.no for fysisk helse og psykisk helse barn og unge. Pasienter som 
henvises til undersøkelse og behandling har rett til å velge ved hvilket sykehus de 
ønsker behandling, og forventet ventetid vil for mange være viktig i valget av sykehus. 
 
Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste fire uker. 

 
Tabell 9 Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for fysisk helse perioden sept- des 2012. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Kontoret for fritt sykehusvalg opplever det som en utfordring av det ofte kommer nye 
fagpersoner inn som får ansvar for oppdatering av ventetidene.   
 
Tall for mai 2013 viser at både UNN og HLSH har 100 % oppdatering av ventetider 
innenfor kravet på 28 dager. Helse Finnmark har 63 % og NLSH 82,4 % 
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Tabell 10 Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no psykisk helsevern for barn og unge for perioden 
september – desember 2012. Kilde: Helsenorge.no 

3.5 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 
Indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse 
uansett årsak til innleggelsen.  

 
Tabell 11 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 2010 og 2011. Kilde: Helsenorge.no 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 67



 
 

17 

Trenden fra 2010 til 2011 for 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus viser små 
endringer. 

3.6 Nasjonal pasientsikkerhetskampanje      
Pasientsikkerhetskampanjen er vedtatt videreført som et femårig program fra januar 2014. 
Innholdet i programmet er under utarbeidelse. 
 
Siste samling av læringsnettverk i Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter og 
læringsnettverk i Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter ble 
avholdt 15. mai i Tromsø. 
 
Andre samling av læringsnettverk i Forebygging av selvmord ved akuttpsykiatriske 
døgnavdelinger ble avholdt i Tromsø 5. juni.  
 
Kampanjelederne i helseforetakene i Helse Nord har blitt enige om ukentlige korte møter for å 
utveksle erfaringer. Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset HF tar ansvar for gjennomføring av møtene.  
 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet har planlagt et regionalt seminar i 
praktisk forbedringsarbeid 21. og 22. november 2013.  
 
Tre helseforetak har meldt inn kandidater til andre kull i nordisk opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid (forbedringsagenter).  
 
To helseforetak har meldt på team til det europeiske prosjektet ”Joint action”, som er et 
supplement til og styrking av innsatsområdet Trygg kirurgi. Siste samling i det nasjonale 
læringsnettverket for innsatsområdet Trygg kirurgi ble gjennomført i mai 2012.   

3.7 Diabetes  
Kvalitetsindikatoren måler pasienter med diabetesdiagnose som bruker blodsukkersenkende 
medikamenter og som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes. 
Diabetiske fotsår kan i noen tilfeller føre til amputasjoner og kan også være livstruende. 
Amputasjon kan være et resultat av at pasienten ikke har fått forebyggende behandling i 
primærhelsetjenesten, eller at den har kommet for sent i gang. Det kan også være at pasienten 
er blitt henvist for sent til videre behandling i sykehus. Amputasjoner hos diabetespasienter 
kan derfor også være en indikator på samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
 

 
Tabell 12 Amputasjoner per 1000 diabetespasienter i 2012. Kilde: Helsenorge.no 
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Regional handlingsplan for diabetes har i betydelig grad bidratt til at resultatene for både 
forebygging og behandling er meget gode. Helse Nord er best i landet på denne indikatoren 

3.8 Perinealruptur 3. og 4. grad  
Alvorlige fødselsrifter kan ha store konsekvenser for kvinnen og det er derfor at mål om å ha 
minst mulig rifter. I Helse Nord har 1,4 % av alle fødende hatt alvorlige fødselsrifter. Dette er 
mindre enn landsgjennomsnittet og best i Norge. Det er små variasjoner mellom foretakene, 
men vi har få fødsler i regionen og tallene på det enkelte foretaksnivå er derfor lave og må 
brukes med varsomhet.  
 

 
 Figur 13 Andel fødsler med fødselsrifter grad 3 og 4 blant vaginale fødsler for perioden 2010-2012. Kilde: 
Medisinsk fødselsregister 

3.9 Lårhalsbrudd  
Indikatoren viser overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse for lårhalsbrudd. 
 

 
Tabell 13 Andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer 3.tertial 2012.. Kilde: Helsenorge.no 
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Helse Nord ligger godt over gjennomsnittet for resten av landet. Det viser at rutinene for å 
ivareta kravene om behandling innen 48 timer er godt implementert og resultatene er gode til 
tross for lange avstander og funksjonsfordeling av tilbudet i deler av regionen. 
 

 
Figur 14 Andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer i perioden januar 2010 til desember 2012. 
Kilde: Helsenorge.no 

3.10 Sykehusinfeksjoner  
Kvalitetsindikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt 
tidspunkt, og sier indirekte noe om hvor sannsynlig det er at du som pasient skal få en 
sykehusinfeksjon hvis du blir innlagt på sykehus. Resultatene er beregnet ut fra en 
undersøkelse som ble gjennomført høsten 2012. Undersøkelsen viser andel 
sykehusinfeksjoner av hver type som forekommer på registreringsdagen. 
  
Folkehelseinstituttet måler forekomst av sykehusinfeksjoner over hele landet to ganger/år. 
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Tabell 14 Andel pasienter som har fått sykehusinfeksjon i november 2012. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helseforetakene i Helse Nord har etablert ”0-visjon innen 2016” for sykehuspåførte 
infeksjoner. Dette utgjør en stor andel av rapporterte skader og uønskede hendelser.   
 
3.11 Psykisk helsevern   
Prosentandel av de totale økonomiske rammene innen psykisk helsevern som går til psykisk 
helse for barn og unge.  
Tre av 4 helseforetak i Helse Nord oppfyller kravet fra strategigruppe II om at 20 % av 
den totale rammen til psykisk helsevern skal gå til psykisk helse for barn og unge. To av 
dem med god margin, henholdsvis 23 % og 37 %. Fra et foretak foreligger det ikke nye 
tall, men de siste tallene viser at de er nært målet med 17 %.   
 
Øke antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne til tre 
konsultasjoner pr. dag.  
Ingen av foretakene oppnår kravet om 3 konsultasjoner per dag. Det er iverksatt tiltak 
for å øke aktiviteten. Av tiltak kan nevnes: standardisering av pasientforløp, 
sekretærstyrt elektronisk timebok, sms-varsling av timer og raskere forløp (raskt inn og 
raskt ut). Antallet konsultasjoner pr fagårsverk følges opp ved enhetene og overfor den 
enkelte ansatte av enhetsleder/DPS leder.  
 
Antall konsultasjoner ansees i fagmiljøet ikke til å være den best egnete indikatoren på 
ønsket aktivitetsnivå. Dette med bakgrunn i at ressursbruken ved den enkelte 
konsultasjon kan variere betydelig. Indikatoren gjenspeiler dermed ikke den reelle 
ressursbruken og sammenligning både med seg selv og andre vil ikke gi den ønskede 
informasjonen.  
 
Problemstillingen har vært drøftet både i regional fagråd og i DPS lederforum. Det 
anbefales å bruke en kombinasjon av utvikling av ventetid samt evalueringsskjema etter 
mal fra helsetilsynet for å styre og følge opp både kvalitet og aktivitetsnivå i tjenesten. 
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4. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
4.1 Risikostyring og internkontroll  
Vi viser til tematime for styret i Helse Nord RHF - internkontroll og risikostyring i 
foretaksgruppen (en samlet gjennomgang) den 21. mai 2013. 
 
Internkontroll 
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.  
 
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 har i Helse Nord har eller planlegger å gjennomføre ledelsens 
gjennomgang i løpet av første halvår i 2013.  
 
Risikostyring 
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 hovedmål for risikostyringen for 2013: 
1. Pasientsikkerhet, Kvalitetssikring og Internkontroll skal være en integrert del av 

ledelsesfokus på alle nivå 
2. Ventetiden skal ned for de som i dag venter for lenge 
3. Virksomheten skal ha aktivitetsnivå og økonomiske resultat i tråd med budsjett 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Helgelandssykehuset HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse Finnmark HF har 
gjennomført risikovurdering av de tre identifiserte hovedmålene per 1. tertial 2013.   
 
UNN og NLSH har ikke gjennomført risikovurdering i henhold til årshjulet i 
retningslinjene til risikostyring.  UNN har videre implementering av risikostyring som et 
av tiltakene etter ledelsens gjennomgang. Foretaket har også tatt med reduksjon av 
sykehusinfeksjoner som et foretaksspesifikt mål. Risikostyring var også et hovedtema på 
ledersamlingen tidlig i juni, hvor målene legges inn i Dialogavtalen med tilhørende 
styringsfaktorer.  
 
NLSH har en plan for videre implementering av risikostyring i foretaket, men har per 
ikke ønsket fremdrift per 1.tertial. NLSH HF rapporterer om at metodikken risikostyring 
blir brukt blant annet ved ombyggingen ved NLSH Bodø og nye NLSH Vesterålen. 

                                                 
1 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte krav (mål) til kvalitet.   
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4.2 Organisasjons- og lederutvikling, arbeidsgiverstrategi  
 
4.2.1 Personal og kompetanse   
Virksomheten i helseforetakene skal organiseres slik at det er en ansvarlig leder på alle 
nivåer.  Arbeidet med ledelse og lederutvikling skal særlig innrettes slik at ledere i 
førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte for å ivareta sitt ansvar som leder.  
 
Helseforetakene melder at dette fungerer bra. Tema tas inn som en del av felles regional 
lederopplæring. 
 
Bemanning 
Vedlagt tabellen viser endring i forbrukte månedsverk (*), sammenlignet med samme 
tertial i fjor. Videre hva det er budsjettert (**) med av endringer, sammenlignet med i 
fjor. 
 

 
Tabell 15 Bemanningsanalyse per 1.tertial 2012 versus 2013. Helseforetakenes rapportering. 
 
Data fra UNN HF for forbrukte månedsverk er hentet fra nytt kildesystem fra og med 
oktober 2012. Uthenting og beregning av brutto månedsverk kan avvike fra tidligere 
kildesystem. Datauttrekket har vært under utvikling og siste korrigering var nå i mai 
2013. Nærmere analyse vil bli gjennomført i kommende rapporteringsperiode.  
 
For 1. tertial rapporteres følgende: 
Antall utbetalte månedsverk var i april måned 6116 stk. Dette er en reduksjon på 109 
månedsverk sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Gjennomsnittlig antall månedsverk 
hittil i år er 6103, mens det for samme periode i fjor var 6142. 
 

Bemanningsanalyse, tertial 1, 2013

Eksklusiv innleiepersonell (leger, spl, etc.)

Foretak: Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland

Forbruk (+/-, endring) * 5 27,1 -7,5

Budsjettert/planlagt **
Prosjekter 1 4,2 6,1
Permanent utvidelse av pasienttilbud 6,5 48,9 5
Permanent utvidelse knyttet til 
kvalitetsforbedring 12,6 1
Permanent utvidelse knyttet til andre 
funksjoner 26,7 6
Omorganisering/nedbemanning -52,5 -15
Permisjoner med lønn 1
SUM budsjettert/planlagt 7,5 0 39,9 4,1

Forbruk utover planlagt endring: -2,5 0 -12,8 -11,6
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Figur 15 Utvikling månedsverk for UNN, 2010-2013. Kilde: UNN HF rapportering 
 
Ved Nordlandssykehuset HF har det vært en økning i faste månedsverk som følge av 
planlagte endringer i organisasjonen, dog er økning i forbrukte månedsverk lavere enn 
planlagt. 
 
Ved Helgelandssykehuset HF skyldes nedgangen i forbrukte månedsverk i hovedsak 
fastlønn, herunder er nedleggelsen av Ressursbanken den viktigste bidragsyteren. 
 
Arbeide for å øke andelen faste stillinger, stillingsandelen for medarbeidere i 
deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger.    
I Helse Nord jobbes det både med regionale og foretaksvise tiltak på området. 
 
Det er utarbeidet retningslinjer og tilhørende rutiner ved foretakene for ivaretakelse av 
fortrinnsberettigede, ref. deltidansatte. 
 
Gjennom samarbeid med ledere og tillitsvalgte er det etablert praksis på at det gjøres 
behovsvurderinger ved ledighet i stillinger, herunder å vurdere kombinerte stillinger 
innen samme klinikk. Dette for å kunne tilby flere hele stillinger.  
 
Med utgangspunkt i kartlegginger og egenregistrering om ønsket økt stillingsandel i 
Personalportalen følges aktuelle ansatte opp. Personalportalen vil være implementert 
ved alle foretak ved utgangen av 2013. Bedret datakvalitet er viktigste årsak til 
utviklingen i figur 16 under. 
 
En hovedutfordring er at rettighetsbaserte ordninger om redusert stilling resulterer i 
nye deltidsbehov. 
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Figur 16 Utvikling gjennomsnittiling stillingsandel. Kilde: Lønns- og personalysstem 
 
Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse   
Det er utviklet måltall for antall årsverk og innleie ved flere foretak. Regnskapet for 
lønnskostnader viser at det i perioder, eksempelvis påske/april, økes innleiekostnadene 
samtidig som at øvrige lønnskostnader går ned. 
 
4.2.2 Helse, miljø og sikkerhet  
I Helse Nord jobbes det både med organisatoriske og systemtekniske forhold for å få 
kontroll på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik registreres i Gat (system) og 
kategoriseres i forhold til mulig brudd på daglig/ukentlig arbeids-/hviletid med mer. 
 
Tiltak/pågående aktiviteter: 
• Få gjenstående personell inn i Gat. 
• Nødvendige dispensasjoner etableres og registreres i Gat før arbeidet startes. 
• Det gjennomføres opplæring av ledere for hvordan potensielle brudd kan unngås. 

Opplæringsmateriell: powerpoint og e-læring.  
• Gjennomført 2 kartlegginger for å rette fokus og øke kunnskapen på området.  
• Systemleverandør utvikler løsningen slik at systemet viser relle mulige brudd, 

spesielt ved tjenesteområder hvor systemet generer feilverdier. 
• Kodeverk for årsaksfaktorer (eks.  akutt sykdom, katastrofealarm) planlegges 

implementert fra 1. juli 2013 for å øke kunnskapen ytterligere på området, 
• Det jobbes for bruk av felles versjon av programvare, nyeste versjon, for å sikre at 

alle foretak i regionen bruker siste tilgjengelige funksjonalitet og kvalitet. 
• Ved Nordlandssykehuset HF pågår forbedringsarbeidet ”Aktivitetsbasert 

arbeidsplanlegging”, hvor ny ressursenhet etableres for å arbeide med dette. 
 
4.2.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse)       
1. Status for innføring av e-resept i foretakene 
I mars 2013 gjennomførte prosjektet - Felles innføring kliniske systemer (FIKS) en 
første visning og test av eResept-løsningen som skal tas i bruk ved helseforetakene i 
regionen. Testingen ble gjennomført i samarbeid med DIPS og helseforetakene. 
Resultatet av testen var svært oppløftende, og DIPS fikk gode tilbakemeldinger på 
forbedringer til neste versjon, blant annet fra deltakende leger. 
 
Målsetningen for eResept 1. halvår 2013 er å få på plass et sett av funksjonalitet til 
testing. Funksjonaliteten vil inngå som en sentral del av den totale løsningen, som vil 
bestå av: 
• Forskrivning/sending av elektronisk resept 
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• Oppslag på og visning av resepter fra eReseptformidleren 
• Søknad til Helfo om individuell godkjenning av refusjon 
• Tilbakekalling av resepter 
• Støtte for ekspederingsanmodning 
• Støtte for PKI signering 
 
Fremdriftplanen er at Helse Nord innen utgangen av 2. kvartal 2014 skal ha innført 
eResept på samtlige Helseforetak/sykehus i regionen.   
 
Det eksisterer noen risikoområder knyttet til fremdriftsplanen, men disse vurderes på 
nåværende tidspunkt som moderate og håndterbare. 

 
2. Status for arbeidet med elektronisk meldingsutveksling med primærhelsetjenesten og 

elektronisk henvisning mellom helseforetak. 
Området elektronisk samhandling har vært et strategisk viktig satsingsområde fra 
etableringen av det regionale helseforetaket. Helse Nord RHF har ikke oppnådd samtlige 
målsetninger som ble lagt som en del av det nasjonale meldingsløftprosjektet og Helse 
Nords egne regionale målsetninger. Dette er en tilstand Helse Nord RHF ikke er fornøyd 
med og arbeider strukturert med å endre. Vi tør likevel si at Helse Nord har levert i 
overkant av hva HOD har bedt om i oppdragsdokument hva gjelder elektronisk 
samhandling. Rapporteringen følger den tilbakemelding som ble gitt Riksrevisjonen i 
2012. 
 
Kort oppsummering – hvorfor har ikke Helse Nord oppgradert alle de elektroniske 
meldingene til siste versjon av Helsedirektoratets innholdsstandard. 
Blant annet basert på tidligere kritikk fra Riksrevisjonen (2004) igangsatte Helse Nord 
RHF en ny anskaffelse av de viktigste kliniske systemene i regionen i perioden 2009-
2011. Vurderingen var at Helse Nord RHF måtte sikre velfungerende avtaler i tråd med 
lov om offentlig anskaffelse og at ytterligere kjøp fra eksisterende systemleverandører 
ville kunne være kritikkverdig. I perioden anskaffelsen pågikk la Helse Nord RHF det 
prinsippet til grunn at det ikke skulle gjennomføres kjøp fra eksisterende leverandører 
som kunne bidra til å styrke disse leverandørers konkurransefordel ytterligere.  Denne 
beslutningen betød at det ikke ble gjennomført kjøp fra eksisterende leverandører i 
perioden 2009 til 2011, ei heller innkjøp av elektroniske meldinger i Helse Nord.  
 
Perioden 2009-2011 (perioden anskaffelsen varte)  
I stedet for å fokusere på interne forhold ved sykehusene (oppgradering av eksisterende 
meldinger) valgte Helse Nord å benytte tiden anskaffelsesprosessen varte til 
oppgradering hos fastlegene i regionen (innføring av nasjonale 
samhandlingsstandarder) samt kvalitetsforbedring internt ved helseforetakene. Det ble 
vurdert som strategisk viktig at fastlegene var konforme med de nasjonale standarder 
og beredt på å etablere samhandling med pleie- og omsorgsektoren i kommunene i tråd 
med bestillinger i foretaksprotokoll.   
 
Perioden fra 2011-2012 
Etter sluttføring av anskaffelsesprosjektet ble det igangsatt en prosess (mai-september 
2011) mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT for å konkretisere prosjektplanen for 
meldingsløft 2. Ambisjonsnivået var at de resterende elektroniske meldingene skulle 
oppgraderes innen utløpet av 2011, og ny elektronisk utveksling mellom laboratoriene 
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og elektronisk henvisning mellom hvert enkelt sykehus i regionen skulle være på plass 
innen utløpet av mars 2012. Feil i DIPS Message Broker og manglende ressurser i Helse 
Nord IKT har medført forsinkelser.   
 
Det er nødvendig å oppgradere samtlige helseforetak i regionen til siste versjon av DIPS 
for å sluttføre oppgraderingen av de elektroniske meldingene. Det må påregnes at dette 
kommer til å pågå utover 2013 og inn i 2014. 
 
Helse Nord RHF understreker at det ikke har vært økonomi eller manglende vilje fra 
helseforetakene som har medført forsinkelser i prosessen.   
 
Helse Nord RHF har på tross av manglende oppgradering til siste versjon av de 
nasjonale standarder for noen av de elektroniske meldingene, en fungerende elektronisk 
samhandling med aktørene i sektoren.  

4.2.4 Elektroniske system for melding om uønskede hendelser  
Kravet Helse Nord har fått er at systemet skal være integrert i foretakets avvikssystem, og 
på en slik måte at Kunnskapssenteret både kan motta meldinger og gi tilbakemeldinger i 
systemet.  
Full elektronisk integrasjon med Kunnskapssenteret er gjennomført. Alle meldingstyper (§ 3-
3 meldinger) meldes direkte elektronisk fra vårt avvikssystem til Kunnskapssenteret, og alle 
typer tilbakemeldinger mottas elektronisk fra Kunnskapssenteret i vårt avvikssystem. 
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