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Styresak 109-2013 Tertialrapport nr. 2-2013 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2013 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styresak 101-2013 
Virksomhetsrapport nr. 8-2013 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial. 
Denne rapporten vektlegger kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
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 for perioden januar til april 2013 på 45,6 % mot 52,4 % for hele landet. Det har 
vært en reduksjon i andelen siste periode. Dette gjelder for hele landet.  
 
Helse Nord reviderte funksjonsfordelingen for tykktarmskreft i styresak 135-2010 
Funksjonsfordeling av kirurgi for kreft i tykk- og endetarm. Kirurgi av tykktarmskreft skal 
kun utføres ved sykehus hvor det utføres gjennomsnittlig mer enn ti prosedyrer årlig. 
De fleste pasientene blir ivaretatt innen fem uker.  Dette er vurdert å være medisinsk 
forsvarlig i følge Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager er på 42,2 % 
mot et landsgjennomsnitt på 37,4 %. Helse Nord ligger godt over det nasjonale snittet, 
men fortsatt under måltallet om 80 %.     
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager er på 73,3 % i 
Helse Nord mot et landsgjennomsnitt på 64,3 %. Det er store forskjeller på denne 
indikatoren i regionen.  Nordlandssykehuset HF når måltallet, mens 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF avviker 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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Behandling av hjerneslag 
Nordlandssykehuset HF er ifølge sist tilgjengelige nasjonale tall på nivå med de andre 
regionale helseforetakene i andel pasienter som har fått behandling med trombolyse.  
Det er fortsatt store utfordringer, blant annet ulikheter mellom helseforetakene. 
Universitetssykehuset Nord Norge HF påpeker diskrepans i andel registrert i 
hjerneslagsregisteret (18 %) og andelen rapportert hos norsk pasientregister (NPR).  
 
Helse Nords fagråd for hjerneslag er reetablert og vil få en viktig oppgave i å bidra til å 
øke andelen trombolyse i Helse Nord.  Fagrådet vil ta et initiativ til å gjennomgå kvalitet 
og kapasitet ved slagenhetene i de somatiske sykehusene.    
  
Epikrise 
Styringsmålet på 100 % epikriser innen syv dager er ikke nådd med en andel i Helse 
Nord på 77,5 % for første kvartal 2013. 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 
Generelt sliter Helse Nord med en gammel bygningsmasse. I årlig melding fra Helse 
Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for 2012 har vi vist til 
bygningsmessige utfordringer ved Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF. Dette vil bedres, når A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF i Tromsø og utbyggingen ved Nordlandssykehuset HF i Bodø er ferdig. Begge disse 
prosjektene har et tidsperspektiv fram til ca. 2018.  I sum vil de igangsatte og planlagte 
tiltakene for å fornye bygningsmassen bidra til å unngå korridorpasienter. Helse Nord 
RHF har i oppdragsdokumentet for 2013 stilt krav om at helseforetakene prioriterer 
aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, som kan bidra til bedre pasientflyt. Både 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet dette 
arbeidet.           
 
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord oppfyller ikke HODs krav i oppdragsdokumentet for 2013 om at 
gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager, og at det 
ikke skal være fristbrudd.  
 
Det er to hovedprosjekter i regi av Helse Nord RHF som er gjennomført i 2013 for å få 
oppfylle de nasjonale kravene innen fristbrudd. 
  
Honorering og regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd 
I styresak 115-2012 Budsjett 2013 foretaksgruppen, rammer og føringer avsatte styret 33 
mill kroner for å stimulere helseforetakene til å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav, 
spesielt med fokus på ventetider og fristbrudd. Adm. dir. fikk i styresak 49-2013 
Ventetider og fristbrudd – rapport fra helseforetakene, informasjon om regionalt prosjekt 
og vurdering/opplegg for økonomiske sanksjoner, oppfølging av styresak 113-2012 og 
124-2012 fullmakt til å disponere de resterende midlene (20,6 mill kroner) til andre 
kvalitetsfremmende tiltak som kan sikre en ytterligere reduksjon i fristbrudd og 
ventetid.   
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Regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd 
Prosjektgruppa avsluttet arbeidet i juni 2013.  Prosjektet har utarbeidet fem prosedyrer 
som forventes tatt i bruk i november 2013. Disse er i hovedsak knyttet til forebygging, 
men også håndtering av fristbrudd. 
 
Det er identifisert ventetider innen ulike fagområder i Helse Nord. Det er iverksatt tiltak 
innen disse områdene. Områdene er nærmere forklart i vedlegg til styresak. 
   
Sykehusinfeksjoner 
Direktørmøtet1

 

 i Helse Nord har blitt enige om prosjektet 0-visjon innen 2016 for 
sykehuspåførte infeksjoner. Infeksjoner påført i sykehus utgjør en stor andel av 
rapporterte skader og uønskede hendelser.  Helgelandssykehuset HF og Helse 
Finnmark HF gjennomførte prevalensundersøkelse 2.kvartal 2013. Dataene er foreløpig 
ikke publisert. Utviklingen av sykehusinfeksjoner ved Nordlandssykehuset HF viser en 
nedadgående trend, med unntak av siste måling (8,1 %, kvalitetssikring pågår.)  

Prevalensundersøkelsene for våren 2013 viser at UNN Tromsø ligger vesentlig høyere 
enn landsgjennomsnittet. Konkrete tiltak for å redusere forekomst av infeksjoner ble 
vedtatt i kvalitetsutvalget i juni 2013, og er under implementering 
  
Øke antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne til tre 
konsultasjoner pr. dag.  
Ingen av helseforetakene rapporterer om at de når kravet om tre konsultasjoner pr. 
dag. Nordlandssykehuset HF viser til en økning fra 1,0 til 1,7 konsultasjoner pr. dag. Det 
er iverksatt tiltak for å øke aktiviteten i flere helseforetak.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2013 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 24. oktober 2013 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar presentasjonen om den overordnede situasjonen for aktivitet, kvalitet og 

økonomi i 2. tertial 2013 til orientering. 
 
2. Partene slutter opp om adm. direktørs fortsatt sterke fokus på tiltakene som skal 

forbedre foretaksgruppens resultater på de nasjonale kvalitetsindikatorene. 
 
3. Partene er enige om at arbeidet med tiltakene må preges av gode prosesser i nært 

samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Dette for å sikre at de tiltak som har 
størst mulighet for å lykkes, prioriteres. 

 
 
  

1 Direktørmøte: Forum for adm. direktører i helseforetakene i Helse Nord 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2013 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 24. oktober 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2013 
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Tertialrapportene for 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. 
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten. I flere av fotnotene til de ulike kvalitetsindikatorene vises det til manglende 
data for perioden1

1. Kvalitet og pasientsikkerhet  

. 

1.1  Epikrise    
Indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene etter utskrivning av pasienter. 
Det er fortsatt betydelig avstand til måltallet om 100 %. 
 
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 januar – april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 

1 I fotnotene til noen av tabellene/figurene fra Helsenorge.no er følgende kommentert ”Følgende sykehus vises 
ikke på grunn av manglende data for perioden:”. Dette betyr at det ikke er innrapportert data på 
behandlingsstedsnivå, men det er rapportert inn data på HF nivå.  

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 7



 
Figur 1 Andel tilbakemeldinger (epikriser) sendt innen 7 dager for perioden 2010 - april 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Prosentandel for 1.tertial 2012 var 74,8 %, det kan tyde på en positiv utvikling (77,5 % 
per 1. tertial 2013).  
  
Psykisk helse- og rusklinikken ved NLSH HF har økt fra 54,7 % 2.tertial 2012 til 72,4 % 
2.tertial 2013 (DIPS-rapport, ikke offisielle tall ennå for 2.tertial 2013). UNN HF 
etablerer nå tre ulike indikatorer for epikriser. 
 
Ved Helse Finnmark HF har klinikk Kirkenes 87 %, klinikk Hammerfest 63 % og klinikk 
psykisk helsevern og rus 78,8 %. Forbedringsarbeidet for Hammerfest har særlig fokus.     
 
1.2 Korridorpasienter    
Indikatoren viser antall pasienter som ligger på korridor målt kl. 0700 hver morgen. 
Måltall = 0. 
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Tabell 2 Andel pasienter plassert på korridor ved somatiske sykehus i perioden januar – april 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 

 
Figur 2 Andel pasienter plassert i korridor i perioden 2010-april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
I årlig melding fra Helse Nord RHF til HOD for 2012 har vi vist til bygningsmessige 
utfordringer ved Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Dette vil bedres når A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø og 
utbyggingen ved Nordlandssykehuset HF i Bodø er ferdig. Begge disse prosjektene har et 
tidsperspektiv fram til ca. 2018.  
   
Helse Nord RHF har i oppdragsdokumentet for 2013 stilt krav om at helseforetakene 
prioriterer aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, som kan bidra til bedre pasientflyt. 
Både Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet dette 
arbeidet.           
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1.3 Gjennomføring og effekt av øremerkede kvalitetsmidler (tildelt i 2010/2011).      
Helseforetakene har rapportert status for bruk av øremerkede kvalitetsmidlene, bevilget 
2010/2011. Blant annet har prosjektene ved UNN HF gitt en bedre systematisering av 
rutiner for PAS/EPJ2. Dette har vært et viktig grunnlag for arbeidet i HOS/FIKS3

 
.        

  

2 EPJ: elektronisk rekvirering av laboratorietjenester.    
3   HOS prosjektet (Harmonisering, Optimalisering og Sammenslåing) har som mål å sørge for at pasienter 
innenfor et og samme helseforetak i Nord-Norge får én elektronisk pasientjournal som inneholder alle 
relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. FIKS står for Felles innføring av kliniske systemer i 
Helse Nord. Eksempler er nye pasientbehandlingssystemer for elektronisk pasientjournal, lab, radiologi, 
patologi og elektronisk rekvirering av laboratorietjenester.  
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2. Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning  
 
2.1 Fristbrudd og ventetid     
Helse Nord oppfyller ikke HODs krav om at gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager, og at det ikke skal være fristbrudd.  
 
Det er to hovedprosjekter i regi av HN RHF som er gjennomført i 2013 for å få oppfylle 
de nasjonale kravene fristbrudd. 
 
Honorering 
I styresak 115-2012 om budsjett 2013 avsatte styret 33 mill kroner for å stimulere 
helseforetakene til å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav, spesielt med fokus på 
ventetider og fristbrudd. Opplegget gjaldt i perioden desember 2012 til og med mars 
2013. Grad av måloppnåelse varierte mellom foretakene.. Vi vurderer at honorering 
skaper fokus og gir resultater.   
 
Adm. dir. fikk i sak 49-2013 fullmakt til å disponere de resterende midlene (20,6 
millioner) til andre kvalitetsfremmende tiltak som kan sikre en ytterligere reduksjon i 
fristbrudd og ventetid. 
 
HN RHF ba om innspill til slike tiltak fra Helseforetakene, og mottok søknader for 42,8 
millioner. Flere av disse tiltakene var ikke mulig å ferdigstille inneværende år, og det er 
gitt følgende bevilgning: 

 
 HF HF UNN HF NLSH HF HLSH HF SAN HF TOTALT 
2013 1,8 6,6 3,3 2,7 1,2 15,7 
2014 1,1 2,5 2,0 2,9 3,5 12,0 
Sum 2,9 9,1 5,3 5,6 4,7 27,7 
 Sekretærløft 

Fristbruddkoord. 
Simulator lapros. 
Kvalitetskonferanse 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutvikling 

Diagn.senter  
Storskala samh. 
”Hotline UNN” 
Vurdering BUPA 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutv. 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutvikling. 

Tips psykoselid. 
Pasientfokusvideo 
Pastilf.m. KirOrt 
RESSP 
Konf. Pasi.sikkerh 
&legemiddelsamst 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutv. 

Styrking 
arb.venteliste/fristb. 
Hastegrad 
akuttmot. 
Kval.ind. psyk/TSB 
CPAP tilpasn 
Overl. Indrem. 
Br.su. 
Ortogeriatri 
lokals.h. 
Kompleks rehab SSJ 
Lean. Inn-/Utskriv. 
Infeksjonsforebygg. 
FIKS  
Lederutv. 

Samst. 
Legemidler: 3 
farmasøyter 
dedikert 
sykehus 

 

Tabell 3 Tilsagn kvalitetsmidler 2013 og 2014 Helse Nord.  
 
Dette betyr at adm. dir. har forutsatt at (27,7-20,6) = 7,1 mill kroner bevilges av 
udisponerte rammer i 2014. Dette verifiseres i styresak i oktober. 
 
Regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd 
Prosjektgruppen avsluttet arbeidet i juni 2013.  Prosjektet har utarbeidet fem 
prosedyrer som forventes tatt i bruk i november. Disse er i hovedsak knyttet til 
forebygging, men også håndtering av fristbrudd og nærtstående fristbrudd.  Bedre 
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kommunikasjon, og utnyttelse av Fritt sykehusvalg inngår i dette.  Prosjektet vurderes å 
ha overføringsverdi til det generelle arbeidet med å redusere ventetider 

 
Venteliste/fristbrudd basert på NPR data vil trolig i desember være tilgjengelig i Helse 
Nord LIS med daglig oppdatering 
 
Det er identifisert ventetider innen ulike fagområder i Helse Nord. Det er iverksatt tiltak 
innen disse områdene: 
• Hud og Øye: Lange ventetider i hele foretaksgruppen.  
• Tiltak: Pågående arbeid med fagplan vil gi føringer for konkrete tiltak. 
• ØNH: Lange ventetider i hele foretaksgruppen med unntak av HLSH HF  
• Tiltak: Pågående arbeid med fagplan som vil gi føringer for konkrete tiltak. 
• Ortopedi: Lange ventetider på flere områder.  
• Helse Nord vil i samarbeid med fagråd for ortopedi kartlegge detaljer , samt gjøre 

konkrete tiltak.  
• Kreft: Ny kreftplan styrebehandles i desember. Den foreslår konkrete tiltak for å 

bedre pasientforløpene, noe som vil bidra til å redusere ventetidene. 
• Sykelig overvekt: Lange ventetider. 52 uker både for utredning og behandling.  

o Tiltak: Saken vil bli lagt frem for det regionale kompetansesentret i NLSH HF for 
videre håndtering og oppfølging. 

 
Når vi har sluttført arbeidet med alle fagplanene vil vi i tillegg ha god oversikt overbehov 
for å kjøpe mer tjenester fra de private, og om vi bør opprette flere avtalehjemler. 
 
2.2  Sørge for at alle som behandler henvisninger sikres tilstrekkelig opplæring4

Foretakene i Helse Nord prioriterer slik opplæring, som er viktig for å sikre god og 
enhetlig praksis på prioriteringer.  Det planlegges omfattende opplæringsaktiviteter 
gjennom FIKS-prosjektet. 

   

 
2.3 Sørge for at pasientene får direkte innkalling til time for 

undersøkelse/behandling i første svar på henvisningen.    
Tiltaket har betydning for å forbedre service og informasjon til pasientene, og for å 
redusere ventetiden.  Alle HF-ene er i gang med dette, men ingen har gjennomført 
endringen fullt ut..  Helse Nord RHF følger opp saken overfor foretakene. 
 
 
  

4 jf Helsedirektoratets kurs for de som prioriterer og registrerer i spesialisthelsetjenesten, 
http://prioriteringer.helsedirektoratet.no  
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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 %. 
 

 
Tabell 4 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 1.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 3 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager perioden 2010 til april 2013. Hele 
landet og Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager er i Helse 
Nord for perioden januar -april 2013 er på 45,6 % mot 52,4 % for hele landet. Det har 
vært en reduksjon i andelen siste periode. Dette gjelder for hele landet.  
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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. De fleste pasientene blir ivaretatt innen 5 uker.  Dette er vurdert å være 
medisinsk forsvarlig i følge UNN HF. 
 
Helse Nord RHF følger saken opp blant annet gjennom ny regional kreftplan.  
 
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 % 
 

 
Tabell 5 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager i 1.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no   
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager er på 42,2 % 
mot et landsgjennomsnitt på 37,4 %. Helse Nord ligger godt over det nasjonale snittet, 
men fortsatt under måltallet om 80 %.     
 
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 %.    
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Tabell 6 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager for perioden 1.tertial 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager er på 73,3 % i 
Helse Nord mot et landsgjennomsnitt på 64,3 %. 
 
Det er store forskjeller på denne indikatoren i regionen.  Nordlandssykehuset HF når 
måltallet. UNN HF avviker signifikant både i regionen og landet for øvrig, og arbeider 
med å utvikle nye oppfølgingsrutiner internt.  
 
Dette fagområdet har høy prioritet i den regionale kreftplanen. Det er iverksatt 
tiltak som sikrer at nye behandlingsmetoder som er i tråd med nasjonale føringer 
(onkoplastisk kirurgi) er tatt i bruk.  
 
3.2 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.  

 
Tabell 7 Andel pasienter 18-80 pr innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
(akutt) for perioden januar – april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
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Figur 4 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011 til april 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord er i gjennomsnitt på nivå med resten av landet (10,3 vs. 10,6 %).  Måltallet er 
20 %. 
 
Det er fortsatt store utfordringer, blant annet ulikheter mellom foretakene. 
Universitetssykehuset Nord Norge HF påpeker diskrepans i andel registrert i 
hjerneslagsregisteret (18 %) og andelen rapportert hos norsk pasientregister (NPR).  
 
Helse Nords fagråd for hjerneslag er reetablert og vil få en viktig oppgave i å bidra til å 
øke andelen trombolyse..  Fagrådet vil ta et initiativ til å gjennomgå kvalitet og kapasitet 
ved slagenhetene i de somatiske sykehusene.    
 
3.3 Plan for opptrapping av tjenestene for lungesyke og for nyreerstattende 

behandling 5

Helse Nord har høsten 2013 startet opp arbeidet i de regionale fagrådene for 
lungemedisin og nyremedisin. Fagrådene vil ha en sentral rolle i oppfølgingen av de 
regionale planene for disse fagområdene: 

. (Helse Nord RHF vil koordinere arbeidet).     

- UNN HF har benyttet bevilgede midlene til nyansettelser (leger).   
- NLSH HF har opprettet en stilling som koordinerende sykepleier for 

nyretransplantasjonsutredning. Dette har effektivisert utredningsløpet for pasienter 
med nyresvikt og behov for transplantasjon. Tilsvarende er det opprettet 
sykepleierstillinger for oppfølging av kronisk lungesyke med utadrettet virksomhet 
mot pasienter. 

 

5 Jf øremerkede midler i budsjett 2013, styresak 72-2012 til oppfølging av regionale handlingsplaner for 
lungemedisin og for nyremedisin   
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3.4 Nasjonal pasientsikkerhetskampanje       
Pasientsikkerhetskampanjen er vedtatt videreført som et femårig nasjonalt program for 
pasientsikkerhet fra januar 2014. Programmet skal bygge videre på tiltak fra 
pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Forslag til utformingen av programmet 
er sak i det nasjonale styringsgruppemøtet for kampanjen i slutten av november 2013. 
 
Læringsnettverket Forebygging av selvmord ved akuttpsykiatriske døgnavdelinger 
avsluttes ved tredje samling i Tromsø 30. oktober. 
 
Læringsnettverket Forebygging av overdose etter utskriving fra institusjon hadde første 
samling i Tromsø 25.-26. september. Det var deltakelse fra alle helseforetakene i Helse 
Nord og også fra avtaleinstitusjoner. 
 
Tre helseforetak har deltaker på andre kull i nordisk opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid (forbedringsagenter).  
 
To helseforetak deltar med team i det europeiske prosjektet ”Joint action”, som er et 
supplement til og styrking av innsatsområdet ”Trygg kirurgi”.  
 
3.5 Lårhalsbrudd     
Indikatoren viser overlevelse 30 dager etter sykehusinnleggelse for lårhalsbrudd. 

 
 Tabell 8 Andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer 1.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
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. Dette til tross for lange avstander og funksjonsfordeling av tilbudet i deler av 
regionen. 
 
3.6 Sykehusinfeksjoner   
Prevalensundersøkelsen av sykehusinfeksjoner gjennomføres obligatorisk to ganger pr 
år.  Andel sykehusinfeksjoner registreres for pasienter innlagt i sykehus en bestemt dag 
(”øyeblikksbilde”). 
 
Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF gjennomførte prevalensundersøkelse 
2.kvartal 2013. Dataene er foreløpig ikke publisert. 
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Utviklingen av sykehusinfeksjoner ved Nordlandssykehuset HF viser en nedadgående 
trend siden 2010. Ved sist prevalensregistrering var det 8,1 %. Kvalitetssikring pågår. 
Prevalensen av postoperative sårinfeksjoner er mest redusert de siste årene, hvilket kan 
være knyttet til innføringen av ”Trygg kirurgi sjekklisten i 2010”. 
 

 
Figur 5 Prevalensregistrering ved Nordlandssykehuset HF for perioden juni 2002 til 4. kvartal 2012.  
 
sept = sepsis, si = postopr. sårinfeksjoner, nlvi = nedre luftveisinfeksjoner, uvi = 
urinveisinfeksjoner 
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Figur 6 Prevalensregistrering ved UNN HF.  
 
Prevalensundersøkelsene for våren 2013 viser at UNN Tromsø ligger vesentlig høyere 
enn landsgjennomsnittet. Konkrete tiltak for å redusere forekomst av infeksjoner ble 
vedtatt i kvalitetsutvalget i juni 2013, og er under implementering. Det er satt 
systematisk fokus på korrekt bekledning, håndhygiene og oppfølgingen av rutiner for 
smittevern. Det utarbeides indikatorer for infeksjoner i UNN-KIS6

 

 for bedre overvåking 
av infeksjoner.  

Direktørmøtet i Helse Nord er enige om prosjektet ”0-visjon innen 2016” for 
sykehuspåførte infeksjoner. Infeksjoner påført i sykehus utgjør en stor andel av 
rapporterte skader og uønskede hendelser.   
 
3.7 Psykisk helsevern    
Øke antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne til tre 
konsultasjoner pr. dag.  
Ingen av foretakene rapporterer om at de når kravet om 3 konsultasjoner per dag. 
Nordlandssykehuset HF viser til en økning fra 1,0 til 1,7 konsultasjoner per dag. Det er 
iverksatt tiltak for å øke aktiviteten i flere foretak. Av tiltak kan nevnes:  
• standardisering av pasientforløp, sekretærstyrt elektronisk timebok 
• sms-varsling av timer og raskere forløp (raskt inn og raskt ut) 
• kartlegging av reisetid 
• telefonkonsultasjoner oppfølging av registreringspraksis 
• arbeide for å unngå fristbrudd 
 
Antallet konsultasjoner pr fagårsverk følges opp ved enhetene og overfor den enkelte 
ansatte av enhetsleder/DPS leder.  
Måltallet ansees i fagmiljøet ikke til å være den best egnete indikatoren på omfanget av- 
og kvaliteten i det polikliniske tilbudet.  Dette med bakgrunn i at ressursbruken ved den 
enkelte konsultasjon kan variere betydelig og uklarheter ved uthenting av data. Dette 
medfører risiko for at indikatoren ikke gjenspeiler den reelle ressursbruken og at 
sammenligning både med seg selv og andre ikke gir den ønskede informasjonen.  
 
Problemstillingen er drøftet både i regional fagråd for voksne 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.  
 
 
 

6 Universitetssykehuset Nord Norge HF kvalitetsinformasjonssystem 
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4. Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
4.1 Internkontroll og Risikostyring    
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)7

 

 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  

Styret i Helse Nord RHF ble per 1.tertial informert om at alle helseforetakene i regionen 
hadde eller planla å gjennomføre ledelsens gjennomgang i løpet av første halvår i 2013. 
Per 2.tertial er dette gjennomført for alle med unntak av Helgelandssykehuset HF. 
Gjennomgangen er planlagt gjennomført i november 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.  
 
Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Sykehusapotek Nord HF og har 
gjennomført risikovurdering av de tre identifiserte hovedmålene per 2. tertial 2013.   
 
UNN HF og Helgelandssykehuset HF gjenstår ved utgangen av 2.tertial.  
 
Alle Helseforetakene rapporterer at de har jobbet med de tre målene definert av Helse 
Nord RHF hver for seg, men uten å samle dette i en egen rapport Vi viser til styresak som 
legges frem i desember. 
 
  

7 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       
Bemanning 
Gjennomsnittlig forbrukte månedsverk per 2. tertial er 12.965 og tilsvarer samme nivå 
som 2012Hittil i år er det leid inn vikarer for ca. 4 mill kroner mindre enn samme 
periode i fjor. 
 
Ved Nordlandssykehuset HF har det samlet vært en reduksjon i månedsverk som følge 
av planlagte endringer i organisasjonen; nedlegging av enheter i psykiatrien, utvidelser 
av pasienttilbudet knyttet til observasjonspost, medisinsk klinikk og kirurgi. Videre har 
det vært en økning i månedsverk knyttet til kvalitetsforbedring innen føde/gyn, samt 
renhold.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF skyldes den samlede nedgangen i forbrukte månedsverk i 
hovedsak nedleggelsen av Ressursbanken I tillegg er det noe reduksjon innen psykiatri. 
Nye ambulansebåter og tilsetting i vakante stillinger står for de viktigste økningene ved 
Helgelandssykehuset. 
 
Arbeide for å øke andelen faste stillinger, stillingsandelen for medarbeidere i 
deltidsstillinger og tilby flere heltidsstillinger.    
Det arbeides både med regionale og foretaksvise tiltak på området. 
 
Det er utarbeidet retningslinjer og tilhørende rutiner ved foretakene for ivaretakelse av 
fortrinnsberettigede. Helse Finnmark HF viser til at det høsten 2013 gjennomføres 
opplæring av mellomledere i regelverket og rutiner.  
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.  Fra og med oktober 2013 vil 
Personalportalen være tilgjengelig for alle foretak i regionen. Dette gjør individuell 
oppfølging vesentlig enklere. 
 
Nordlandssykehuset HF avsetter dedikerte ressurser til å jobbe med utfordringen i 
oktober 2013, og jobber med å øke kunnskapsgrunnlaget ytterligere gjennom deltakelse 
på konferanse (NAV og VOX) om ufrivillig deltid. 
 
Som en del av prosjekt aktivitetsbasert bemanning skal UNN HF utrede om det skal 
etableres en bemanningsenhet i foretaket. Dersom dette blir en realitet vil deltidsansatte 
kunne tilbys høyere stillingsandel ved å være ansatt i bemanningsenheten og arbeide 
ved flere avdelinger.   
 
Andel deltid blant fastansatte viser en trendvis nedgang siden januar 2013.  
Endringen per januar 2013 skyldes i hovedsak endring i datakvaliteten. 
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 Figur 7 Utvikling andel deltid 2012-2013 
 
Innarbeide måltall for antall årsverk og innleie, og sikre balanse mellom disse   
Foretakene har i ulik grad innarbeidet budsjetterte antall månedsverk. Det forventes at 
dette er innarbeidet fra 2014. 
 
UNN har som et av de viktigste tiltakene for å oppnå økonomisk balanse igangsatt en 
stor prosess med aktivitetsstyrt bemanning i alle enheter. Dette arbeidet skal/vil sikre 
måltall for månedsverk, overtid og innleie i alle enheter. 
 
Fortsette arbeidet med å få kontroll på arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik 
skal registreres og kategoriseres, og handlingsplaner for ytterligere forbedringer 
skal utarbeides  
Det jobbes både med organisatoriske og systemtekniske forhold for å få kontroll på 
arbeids- og hviletidsbestemmelsene. Avvik registreres i Gat8

 

 (system) og kategoriseres i 
forhold til mulig brudd på daglig/ukentlig arbeids-/hviletid med mer. 

Tiltak/pågående aktiviteter ved foretakene: 
• Få gjenstående personell inn i Gat og at arbeids-/tjenesteplaner utarbeides for disse. 

Gjelder i hovedsak legene ved UNN HF. 
• 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.  
• Det er gjennomført 2 kartlegginger for å rette fokus og øke kunnskapen på området.  
• Systemleverandør utvikler løsningen slik at systemet viser reelle mulige brudd, 

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

fra september 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. 

8 Arbeidsplanleggingssystem 
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UNN har nå inkludert en systematisk rapportering på brudd på vernebestemmelsene i 
Ledelsens gjennomgang. Her rapporteres det på antall og type regelbrudd fordelt på 
klinikker. Målingene for 2. tertial 2013 viser tilsvarende antall mulig brud som i fjor for 
samme periode. Forbedringstiltak vil utarbeides både på foretaksnivå og i den enkelte 
klinikk/senter. Arbeidet med aktivitetsstyrt bemanning forventes å ville gi effekter også 
på dette området. 
 
Nordlandssykehuset HF har styrket arbeidsgiverseksjonen med to personer som er 
dedikert til oppgaver innen ressursstyring og ressursplanlegging, herunder 
problematikk knyttet til mulige AML-brudd. Målingene for 2. tertial 2013 viser et langt 
lavere antall mulige brudd enn 1. tertial, og da spesielt i forhold til daglig arbeidstid. 
 
Helse Finnmark HF har innført kvartalsvis rapportering i ledergruppa. Vil rapportere på 
mulige brudd når konvertering til nytt lønns- og personalsystem er gjennomført.  (les: da 
Gat er sterkt integrert med lønns- og personalsystemet, lar rapportering seg ikke 
gjennomføre p.t.) 
 
 

Styremøte Helse Nord RHF  
30. oktober 2013 - sakspapirer

side 23




